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Úvodník

Vážení čtenáři Hulíňanu,
mám tu velkou čest vám všem v tomto
posledním čísle letošního měsíčníku Hulíňan
napsat jednu věc: Všechno je jinak! Absolutně nechci narážet na židovskou anekdotu,
kterou použil pan prezident Zeman před prozrazením „lánské“ schůzky v České televizi,
ba naopak, politika je již mimo mé úvodníky, ale na informaci, kterou jsem se dočetla
a která praví, že Vánoce, které jsme zvyklí
slavit již 24. 12., jsou slaveny v tomto termínu OMYLEM!!! V křesťanské tradici je
termínem narození a oslavou narození Ježíše
Krista datum 25. 12. Oslava narození je dosvědčena poprvé v Římě v roce 336. Štědrý
den tedy slavíme rádi, ale ve špatný den. Já s
tímto omylem žiju skoro čtvrté desetiletí, ale
čas Vánoc mám moc ráda!
V některých zemích západní Evropy nosí
dárky Santa Claus, v Dánsku zase skřítci,
u nás jsou to většinou slevové akce v zahra-

Z DNEŠNÍHO ČÍSLA:

ničních řetězcích! Naštěstí nám Česká národní banka před Vánoci oslabila korunu a tím
zdražila zboží z dovozu, tak budeme nuceni
utrácet v českých obchodech (vlastněných zahraničním investorem) a zahraniční e-shopy
nebudou mít tržbu! Naštěstí pro nás, kapr je
z Třeboně a brambory z Vysočiny, tak se zase
nemusíme nějak zásadně strachovat o to,
že Vánoce budou dražší!
Dobrý pocit mám z toho, že nám „falešný“
den Vánoc letos připadl na úterý, a tak bude
dostatek času na pokojné setkání s rodinou
a delší, příjemné prožití vánočních svátků.
Chtěla bych vám všem moc poděkovat
za přízeň našemu měsíčníku Hulíňan, také
poděkovat vedení města Hulín za podporu
a popřát vám všem šťastné prožití svátků vánočních a nového roku. Přeji hodně zdraví a úspěchů
a věřte, že zase všechno není úplně jinak!

A pak že se zázraky nedějí
Rozsvícení
vánočního stromu
Pořádek dělá přátele
Den otevřených dveří
v MŠ Hulín

Rozsvícení
vánočního stromu

J. Z.

Vánoční pozdrav starosty města
Vážení a milí čtenáři,
máme za sebou první adventní neděli, zapálení první svíčky adventního věnce, naše
společné slavnostní rozsvícení vánočního
stromu na náměstí. Učinili jsme tím první
kroky pomyslného startu období adventu,
období očekávání příchodu Vánoc především
jako oslavy narození Ježíška, oslavy naděje.
Nejkrásnějších svátků našeho kalendáře.
Těšme se z těchto dnů před svátky. Hledejme v nich potěšení z toho, čím a komu
uděláme jakým dárkem radost, v pečení cukroví si najděme to, co na něm voní a chutná,
za běháním po nákupech, sháněním stromečku a kapra se snažme vidět pohodu Štědrého
večera. Zkusme si objevit v tomto období to
pozitivní, co mají Vánoce přinést. Klid, pohodu, štěstí, radost dětí i nás odrostlých.
Přichází období konce roku 2013, období
bilancování. Já jej z pohledu města považuji za
úspěšný. Přinesl nám zase opravy několika ulic
v Hulíně i Záhlinicích, důležitých chodníků kolem koupaliště a u školy, přinesl nám konečně
dořešení situace kolem vodovodu v Záhlinicích
a Chrášťanech, umožnil žákům ve škole zahájit
školní rok s novými šatnami, rodičům pomohl umístit dětiv mateřské škole rozšířením její
kapacity o novou třídu a generální opravu sociálních zařízení, oblékl dům s pečovatelskou

službou pro seniory a dooblékáváKulturní klub do nové
fasády. Velkou radost mám
osobně z toho, že taky pomohl při péči o životní prostředí započetím výsadby
lesoparku Nivky, získáním
dotace na nové kontejnery
pro podporu třídění a kompostérů pro snižování obsahu popelnic. Těším se z úspěchu sázení ovocných alejí, do které se zapojila řada občanů, těší
mě, že přinesl velmi bohatou činnost muzea
Františka Skopalíka v Záhlinicích, řadu zajímavých akcí knihovny, velmi dobře rozběhl spolupráci obcí Místní akční skupiny Jižní Haná.
Posunul k lepšímu také informovanost vás občanů rekonstruovaným bezdrátovým rozhlasem
a připravuje nové webové stránky města. Prostě
to byl rok na naše město moc hodný!

V pořadí již sedmý hrníček do sbírky
s tradičním radničním punčem

A tak věřím, že v klidu, pohodě a radosti
oslavíte Vánoce a v posledním kalendářním
dni roku 2013 nejen vesele a bujaře přivítáte
nový rok 2014, ale spolu se mnou poděkujete za
všechnu přízeň i roku, který nás opouští. Věřím,
že stejně jako nás na radnici potěšil něčím i vás.
Hodně úspěchů v novém roce 2014, šťastné a veselé svátky vánoční a pokoj vám všem,
všem lidem dobré vůle!
Mgr. Roman Hoza, starosta

Více fotograﬁí najdete na straně 23
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Hulíňan
Z RADNICE
USNESENÍ č. 62
z 62. schůze Rady města Hulína, konané dne 17. 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) Stanovuje
4) Pověřuje
5) Bere na vědomí
1) Doporučuje ZM
a) schválit Smlouvu č. 12123073 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí se SFŽP ČR, IČ 000 20 729,
se sídlem Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4
na akci „Zateplení domu s pečovatelskou
službou, Hulín, Kostelní č. 138“;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
b) schválit pokrytí a uhradit z rozpočtu města celkovou ztrátu KULTURNÍHO KLUBU Hulín, příspěvkové organizace, ve výši
267.358,- Kč, která vznikla při jejím hospodaření v roce 2012;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček;
c) s ohledem na vývoj hospodaření v letošním
roce navýšit příspěvkové organizaci KULTURNÍ KLUB Hulín neinvestiční příspěvek
o částku 100.000,- Kč na rok 2013;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček;
d) projednat a schválit navýšení příspěvku města Hulína na dopravní obslužnost ZK s platností
od 1. 1. 2014 na 85,- Kč a od 1. 1. 2015 na 100,- Kč
na jednoho obyvatele ročně;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
2) Schvaluje
a) výjimku v souladu s odst. 1, ustanovení
Článku V. Obecně závazné vyhlášky města
Hulína č. 2/2010 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku,
a schvaluje ukončení akce „veřejná hudební
produkce v baru Bronz“ pořádané pí Magdou
Pohlovou, a to z 18. 10. 2013 na 19. 10. 2013
do 02.00 hodin;
platnost usnesení: schválením;
b) odpis dluhu na nájmu bytu č. 475/6 ve výši
12.999,- Kč pana Františka Kučerky;
platnost usnesení: schválením;
c) Smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje na činnost JSDHO;
platnost usnesení: schválením;
d) výpůjční smlouvu mezi městem Hulín
a SDH Záhlinice na vozidlo Volkswagen
Transporter, RZ 2Z5 0666, dne 2. 11. 2013
do Uherského Hradiště;
platnost usnesení: schválením;
e) záměr žádat o dotaci z rozpočtu ZK na požární techniku. Jedná se o žádost na pořízení nového vozidla pro výjezdy SDH, vzhledem k rozšíření působnosti zásahů na dálnici D1 a R55;
platnost usnesení: 30. 11. 2013;
f) smlouvu o zřízení věcného břemene na
částech pozemků parc. č. 878 a parc. č. 880,
vše v k. ú. Hulín, f. E.ON Distribuce, a. s.,
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České Budějovice, IČ 280 85 400, za cenu
500,- Kč + DPH a náklady spojené s vkladem
do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 30. 6. 2014;
g) smlouvu o zřízení věcného břemene na části
pozemku parc. č. 2697/2 v k. ú. Hulín f. E.ON
Distribuce, a. s., České Budějovice, IČ 280 85
400, za cenu 1.000,- Kč + DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí;
platnost usnesení: 30. 6. 2014;
h) záměr nájmu pozemku p. č. 1189/1 v k. ú.
Hulín za účelem zahrádky;
platnost usnesení: 30. 6. 2014;
i) záměr nájmu pozemků v k. ú. Chrášťany u Hulína, v k. ú. Záhlinice a v k. ú. Hulín dle příloh, za účelem zemědělské prvovýroby;
platnost usnesení: 30. 6. 2014;
j) záměr prodeje části pozemků parc. č. 378/1
a parc. č. 378/2, vše v k. ú. Hulín, s tím, že
městu Hulín bude předložen souhrnný geometrický plán se všemi oddělenými předzahrádkami na uvedených pozemcích;
platnost usnesení: 31. 12. 2014;
k) Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu pozemku ze dne 8. 6. 1999 s promítnutím komplexní pozemkové úpravy v části k. ú. Hulín;
platnost usnesení: 30. 6. 2014;
za body a) až k) zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
l) podání žádosti v rámci Operačního programu životní prostředí – prioritní osa 1, podoblast
podpory 1.1.1 na projekt „Záhlinice - dostavba
kanalizace“ a pověřuje starostu města podpisem
všech nezbytných dokladů pro podání a zdárné
schválení žádosti o poskytnutí podpory;
platnost usnesení: schválením;
m) Smlouvu o výpůjčce kompostérů pro tříděný sběr biologicky rozložitelných odpadů,
které byly pořízeny v rámci projektu „Pořízení sběrných nádob na svoz biologicky
rozložitelných odpadů a kovů“, která bude
uzavírána mezi městem Hulín a zájemci z řad
občanů města Hulína včetně místních částí;
platnost usnesení: schválením;
n) na základě předložených nabídek výsledek
výběrového řízení na akci „Regenerace panelového sídliště – Hulín, Družba – I. etapa“
s tím, že nabídka uchazeče ﬁrmy TUFÍR, s. r. o.,
IČ 262 63 718, se sídlem Na Drahách 881, 686
04 Kunovice s výslednou cenou 3.743.974,Kč vč. DPH byla vybrána jako nejvýhodnější.
Současně schvaluje Smlouvu o dílo s ﬁrmou
TUFÍR, s. r. o., IČ 262 63 718, se sídlem
Na Drahách 881, 686 04 Kunovice za podmínky, že nebudou podány v zákonné lhůtě námitky proti výsledku výběrového řízení;
platnost usnesení: schválením;
o) na základě předložených nabídek výsledek
výběrového řízení na akci „Zateplení Kulturního klubu v Hulíně“ s tím, že nabídka ﬁrmy
PROVING, s. r. o., IČ 262 44 888, se sídlem Poštovní 480, 768 24 Hulín s výslednou
cenou 4.342.690,- Kč vč. DPH byla vybrána
jako nejvýhodnější, a pokud nebudou podány
v zákonné lhůtě námitky proti výsledku výběrového řízení, současně schvaluje Smlouvu
o dílo s firmou PROVING, s. r. o., IČ 262 44 888,
se sídlem Poštovní 480, 768 24 Hulín;
platnost usnesení: schválením;

p) na základě předložených nabídek výsledek výběrového řízení na akci „Obnova
aleje v lokalitě za statkem“ s tím, že nabídka uchazeče Jiří Svačina, IČ 687 57 123,
se sídlem Březnice 157, 760 01 Zlín s nabídkovou cenou 32.000,- Kč bez DPH, tj.
38.720,- Kč vč. DPH byla vybrána jako
nejvýhodnější, a současně schvaluje Smlouvu o dílo s Jiřím Svačinou, IČ 687 57 123,
se sídlem Březnice 157, 760 01 Zlín;
platnost usnesení: schválením;
za body l) až p) zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
3) Stanovuje
s účinností od 1. 1. 2014, první a třetí sobotu v měsíci v době od 10:00 do 14:00 hodin
jako den a dobu pro uzavírání manželství
před matričním úřadem města Hulín s tím,
že pokud na první sobotu v měsíci připadne
den pracovního klidu, stanovuje se jako den
pro uzavírání manželství nejbližší následující
sobota, na kterou den pracovního klidu nepřipadá. Tímto se ruší usnesení RM č. 13/1 v)
ze dne 19. 4. 2007;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Bc. Vladimíra Obdržálková.
4) Pověřuje
Ing. Romana Dutkeviče, vedoucího Odboru
rozvoje města a životního prostředí, podpisem Smluv o výpůjčce;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
5) Bere na vědomí
a) konání předvolební kampaně dne 23. 10.
2013 na nám. Míru v Hulíně v době od 9:00
do 10:30 hod. a 24. 10. 2013 v době od 14:00
do 15:30 hod.;
platnost usnesení: 23. 10. a 24. 10. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) informace ředitele KULTURNÍHO KLUBU Hulín, příspěvkové organizace;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček;
c) oznámení ředitelky ZÁKLADNÍ ŠKOLY Hulín, příspěvkové organizace, o chodu
Školní družiny při základní škole po dobu
podzimních prázdnin 29. 10. – 30. 10. 2013;
zodpovídá: Mgr. Hana Fuksová.
V Hulíně dne 21. října 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák,místostarosta

INZERCE

Hulíňan
USNESENÍ č. 63
z 63. schůze Rady města Hulína, konané dne 14. listopadu 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) Ruší.
4) Jmenuje.
5) Navrhuje.
6) Uděluje.
7) Bere na vědomí.
1) Doporučuje ZM
v návaznosti na Zprávu z interního auditu
č. 1/2013 provedeného v Kulturním klubu p. o.,
a v návaznosti na schválenou reorganizaci
řízení oblasti kultury, osvěty a vzdělávání ve
městě Hulíně oddělení knihovny od Kulturního klubu, p. o. přiřazení do Městského úřadu
Hulín, Útvaru tajemníka;
platnost usnesení: 31.12.2013;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček a Mgr. Jana Kutá;
2) Schvaluje
a) Nájemní smlouvu B/13446315 o nájmu pozemků parc. č. st. 791, 2000/8, 2000/6, 2000/7
a části pozemků parc. č. 1913/2, 2000/3, 2000/1,
2000/15, vše v k. ú. Rajnochovice, o celkové
výměře 5731 m2 od Lesů České republiky s. p.,
IČ 421 96 451 za cenu 17,27 Kč/m2/rok za lesní
pozemky a 8,63 Kč/m2/rok za ostatní pozemky, a to pozemky parc. č. st. 791 a část parc. č.
1913/2 celoročně, ostatní 2 měsíce/rok na dobu
určitou do 31.12.2014 s možností prodloužení
za účelem letní rekreace dětí;
platnost usnesení: 31.12.2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
b) ukončení nájmu na základě žádosti nájemce f. NWT, a. s., IČ 634 69 511 dle smlouvy
o nájmu pozemků parc. č. 252/16 a 253/1 vše
v k. ú. Hulín ze dne 28.06.2013 s ukončením
nájmu k 31.10.2013;
platnost usnesení: 31.12.2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
c) doporučení pro přípravu nájemních smluv
na nájem pozemků v majetku města Hulína
pro zemědělskou prvovýrobu, a to:
1) pronajímat ornou půdu s ohledem na nabídnutou cenu, užívání půdních bloků,
společenský zájem, jednoduchost řešení
a transparentnost žadatele;
2) pronajímat polní cestu žadatelům, jež si zajistí souhlasy všech vlastníků sousedních
pozemků, že přístup ke svému pozemku
nepožadují, případně žadatelům, jež předmětný půdní blok mají v řádném užívání;
3) nepronajímat polní cesty:
- trvale užívané;
- kde sousední vlastník požaduje přístup
zajišťující nutný přístup k aktuálně řešeným společným zařízením, příp. vodnímu toku;
platnost usnesení: 30.06.2014;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
d) záměr prodeje pozemků parc. č. 4284 a parc.
č. 4764 vše v k. ú. Hulín za účelem zemědělské prvovýroby;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
e) záměr nájmu pozemků parc. č. 766/9 a parc.
č. 2688/1 vše v k. ú. Hulín za účelem umístění realitní vývěsní skříňky;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
f) záměr nájmu částí pozemků parc. č. 1340
a parc. č. 1341 vše v k. ú. Hulín za účelem
zemědělské a lesnické prvovýroby;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;

g) výjimku v souladu s odst. 1, ustanovení Článku V. Obecně závazné vyhlášky města Hulína
č. 2/2010 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků v rozsahu nezbytném k
zajištění veřejného pořádku a schvaluje ukončení
akce „veřejná hudební produkce v Kulturním
klubu Hulín“ pořádané p. Davidem Skopalem, a
to z 29. 12. 2013 na 30. 12. 2013 do 01.00 hodin;
platnost usnesení: 29. 12. 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
h) prominutí dlužné částky na nájemném ve
výši 4.000,- Kč pro pana Michala Oračka ml.,
bytem Záhlinická 475, 768 24 Hulín, za výkon
prací pro město;
platnost usnesení: 2013;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa;
i) podání žádosti o poskytnutí dotace na rok 2014
na dokončení vyrozumívacího a varovného systému města, který poskytuje Zlínský kraj na návrh
Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
j) výzvu k podání nabídek k podlimitní veřejné zakázce na službu „Svoz směsného komunálního odpadu a provozování sběrného
dvora ve městě Hulín;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
k) Nájemní smlouvu – nájem části nemovité
věci č. 23/03/13 s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IČ 709 34
860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín,
Zlínským krajem na pronájem části pozemku
parc. č. 1376/1 v k. ú. Hulín o výměře 75 m²
na dobu určitou do 31.12.2020;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič;
l) ocenění bezpříspěvkových dárců krve formou
ﬁnančního daru ve výši 2 000,- Kč pro jednotlivce v souladu s předloženým návrhem;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Jiřina Floriánová;
m) odměny ředitelům příspěvkových organizací města Hulína v souladu s předloženým
návrhem za splnění mimořádných a zvlášť
významných pracovních úkolů;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza;
n) Smlouvu o zhotovení webových stránek;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka;
o) Návrh reorganizace řízení oblasti kultury,
osvěty a vzdělávání v návaznosti na Zprávu z
interního auditu č. 1/2013 provedeného v Kulturním klubu Hulín, p. o.;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza;
p) Darovací smlouvu mezi městem Hulín
a JUDr. Ivo Havlíčkem na částku 10 000,- Kč
pro ekologické účely města Hulína;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza;
q) smlouvu o poskytnutí ASPI průvodce
NOZ a ZOK;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Pavel Janečka;
r) Mateřské škole, ul. Eduarda Světlíka, Hulín,
příspěvkové organizaci, přijetí ﬁnančního účelově určeného daru ve výši 10 000,- Kč na modernizaci zařízení MŠ od ESO R-MARKET,
spol. s r. o., se sídlem Eduarda Světlíka 384,
768 24 Hulín;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí. Andrea Hradilová;

s) nový platový výměr ředitelky ZŠ Mgr. Hany
Fuksové z důvodu změny platového stupně;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
3) Ruší
usnesení Rady města Hulína č. 62/2013 odst.
2) písm. k);
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.
4) Jmenuje
členy a náhradníky hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení na veřejnou zakázku „Svoz
směsného komunálního odpadu a provozování
sběrného dvora ve městě Hulín“ v tomto složení: členové – Mgr. Roman Hoza, Mgr. et. Bc.
Milan Konečný, Rostislav Burda, Ing. Bohumil
Kuchařík, Petr Polák; náhradníci – Radek Navrátil, Jana Zimčíková, Bc. Šárka Dostálová,
Mgr. Petr Jagoš, Ing. František Horáček;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
5) Navrhuje
ve věci péče o Jaroslava Pecháčka, nar. 11. 4.
1948, bytem Hulín, Wolkerova 1180 pro výkon
funkce opatrovníka pana Jaroslava Pecháčka,
nar. 16. 12. 1973, trvale bytem U Stavu 1136, Hulín;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: Mgr. Jana Kutá.
6) Uděluje
souhlas k použití investičního fondu ve výši
100 000,- Kč organizace DECENT Hulín,
příspěvková organizace, na doﬁnancování
investiční akce „Multifunkční herní plocha“;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: pí Jiřina Štěpánková.
7) Bere na vědomí
a) „Zprávu z interního auditu č. 1/2013 – Procesní a ﬁnanční audit Kulturního klubu Hulín,
příspěvková organizace, IČ 634 58 837“;
b) zápis z 6. schůze Komise pro oblast životního prostředí, cestovního ruchu a propagace
a vzhledu města Hulína;
V Hulíně dne 14. listopadu 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta
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Hulíňan
USNESENÍ z 21. zasedání Zastupitelstva města Hulína,
konaného dne 31. října 2013 v Kulturním klubu v Hulíně
Usnesení č. 157/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva města Hulína bez připomínek;
b) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí zprávu o činnosti Rady města Hulína
od 19. září 2013 do 31. října 2013;
c) Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zprávu předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hulína o kontrole plnění usnesení Rady města Hulína za uplynulé období;
platnost usnesení: schválením.

Usnesení č. 161/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu
s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů Smlouvu č. 12123073 o poskytnutí podpory ze Státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se SFŽP ČR, IČ
000 20 729, se sídlem Olbrachtova 2006/9 140
00 Praha 4, na akci „Zateplení domu s pečovatelskou službou, Hulín, Kostelní č. 138“;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.

Usnesení č. 158/2013
Zastupitelstvo města Hulína v souladu s ustanovením § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných předpisů:
schvaluje 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 za cenu 150 Kč/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. 6. 2014;
zodpovídá: p. Zdeněk Váňa.

Usnesení č. 162/2013
Zastupitelstvo města Hulína schvaluje v souladu s ust. § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění později vydaných předpisů Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 10062681 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí na
akci „Vodovod Chrášťany, Záhlinice, Kurovice“;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.

Usnesení č. 159/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
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;
b) Zastupitelstvo města Hulína projednalo a
schvaluje navýšení příspěvku města Hulína na
dopravní obslužnost Zlínského kraje s platností od 1. 1. 2014 na 85,- Kč a od 1. 1. 2015 na
100,- Kč na jednoho obyvatele ročně;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Mgr. Roman Hoza.
Usnesení č. 160/2013
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 SK
Spartaku Hulín ve výši 150.000,- Kč, Dechové hudbě Hulíňané ve výši 30.000,- Kč a TJ
SOKOLu Záhlinice ve výši 27.000,- Kč;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: pí Jiřina Floriánová.

Svoz komunálního odpadu
o vánočních svátcích
Ve středu 25.12.2013 svoz neproběhne
náhradní termín ve čtvrtek 26.12.2013
V pátek 27.12.2013 svoz neproběhne
náhradní termín v sobotu 28.12.2013
Ve středu 1.1.2014 svoz neproběhne
náhradní termín ve čtvrtek 2.1.2014
Bc. Šárka Dostálová
odbor rozvoje města a životního prostředí
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Usnesení č. 163/2013
1) Zastupitelstvo města Hulína ruší usnesení
ZM č.156/2013 ze dne 5. září 2013.
2) Zastupitelstvo města podle ust. §84 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
ve znění později vydaných předpisů schvaluje:
a) realizaci projektu „Regenerace náměstí
Míru v Hulíně“ vedeného pod registračním číslem CZ.1.12/2.2.00/41.02051
v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava;
b) zajištění ﬁnancování projektu „Regenerace
náměstí Míru v Hulíně“ vlastními zdroji v
objemu max. 7.051,7 tis. Kč v průběhu jeho
realizace až do jeho ﬁnančního vypořádání;
c) ﬁnanční spoluúčast města na tomto projektu ve výši max. 30 % z celkových způsobilých
výdajů projektu, včetně krytí nezpůsobilých
výdajů projektu po dobu realizace projektu;
d) každoroční zajištění ﬁnančních prostředků v rozpočtu města na krytí provozních
nákladů projektu, a to po dobu minimálně 5 let od ﬁnančního ukončení projektu,
tj. po dobu jeho udržitelnosti. Min. výše každoročně vyčleněných prostředků bude činit
370 tis. Kč (resp. 470 tis. Kč v roce 2014);
e) zajištění předﬁnancování projektu v objemu 70 % celkových způsobilých výdajů
(tj. 16.453.737,30 Kč)
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Roman Dutkevič.
Usnesení č. 164/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ustanovením § 55 odst. 2 písm.
b) zákona č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění později vydaných předpisů,
úhradu celkové ztráty KULTURNÍHO KLUBU Hulín, příspěvkové organizace, ve výši
267.358,- Kč, která vznikla při jejím hospodaření v roce 2012, z rozpočtu města;
b) 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 s ohledem na vývoj hospodaření v letošním roce navýšit příspěvkové organizaci KULTURNÍ KLUB Hulín neinvestiční
příspěvek o částku 100.000,- Kč na rok 2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Ing. Libor Pecháček.

Usnesení č. 165/2013
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. 5/2013;
platnost usnesení: schválením;
zodpovídá: Bc. Eva Kubínová.
Usnesení č. 166/2013
a) Zastupitelstvo města Hulína navrhuje v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. x) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů a § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002
Sb., o soudech a soudcích, ve znění později vydaných předpisů do funkce přísedících k Okresnímu soudu v Kroměříž tyto kandidáty:
- Bc. Vladimíra Obdržálková
- Jiřina Floriánová
- Eliška Němcová
- Milena Simerská
- Zdeněk Váňa
- Jaroslav Zábranský
- Ing. Jaroslav Rosypal
- Jitka Dolníčková
- Mgr. Hana Kouřilová
- Ing. Libor Pecháček
b) Zastupitelstvo města Hulína pověřuje JUDr.
Hanu Hrabalovou k zaslání seznamu navržených kandidátů předsedovi Okresního soudu
v Kroměříži k odsouhlasení a vyžádání lustračních osvědčení, výpisu z rejstříku trestů a
zpráv o pověsti u nově navržených kandidátů;
platnost usnesení: přijetím;
zodpovídá: JUDr. Hana Hrabalová.
V Hulíně dne 31. října 2013
Mgr. Roman Hoza, starosta
Petr Polák, místostarosta

Stanovení obřadních dnů
a doby v roce 2014
pro uzavírání manželství před matričním úřadem v Hulíně
Dle usnesení RM Hulína ze dne 17.10.2013
č. 62/3 se stanovuje:
s účinností od 01.01.2014 první a třetí sobota
v měsíci v době od 10:00 do 14:00 hodin jako
den a doba pro uzavírání manželství před matričním úřadem města Hulín s tím, že pokud
na první sobotu v měsíci připadne den pracovního klidu, stanovuje se jako den pro uzavírání manželství nejbližší následující sobota,
na kterou den pracovního klidu nepřipadá.
Termíny:
04.01.2014
12.07.2014
18.01.2014
19.07.2014
01.02.2014
02.08.2014
15.02.2014
16.08.2014
01.03.2014
06.09.2014
15.03.2014
20.09.2014
05.04.2014
04.10.2014
19.04.2014
18.10.2014
03.05.2014
01.11.2014
17.05.2014
15.11.2014
07.06.2014
06.12.2014
21.06.2014
20.12.2014

Hulíňan
Ocenění hulínských dárců krve
i v našem městě a že darují krev pravidelně.
V pondělí 25. listopadu proběhlo na městské
radnici slavnostní ocenění hulínských dárců
krve. Dárce přijal starosta města Mgr. Roman
Hoza. V krátkém projevu poděkoval pravidelným dárcům za jejich občanský přístup,
který bude snad následovat a inspirovat další
občany. Bezplatní dárci převzali z rukou starosty města pamětní listy a malý dárek. Mezi
oceněnými byla mimo jiné i paní Marie Kolářová, která dovršila 90 odběrů krve. Všem
dárcům patří velký dík a obdiv a snad i tento

Ocenění dárci

Krev je nejdůležitější tekutinou na světě, to je známá věc a nedá se bohužel ničím
nahradit. Velké procento operací a některých
nemocí se bez cizí krve nedá vůbec realizovat, nebo léčit. Je proto velmi důležité, abychom se zamysleli nad otázkou, zda bychom
neměli jako jedinci přemýšlet o dárcovství
krve. Bohužel nikdo z nás neví, kdy my, nebo
naši blízcí budeme v životě takovou pomoc
potřebovat. O to víc si vážíme lidí, kterým
tato věc není lhostejná a patří mezi pravidelné
dárce krve. Jsme rádi, že mnoho z nich žije

článek v některých z nás probudí snahu a chuť
být něčím prospěšný a třeba jednou zkusíme
stát se také dárcem krve, což v mnoha případech znamená být dárcem života a naděje.
J.Z.
Ocenění dárci krve za rok 2013

Oceněná Marie Kolářová - 90 odběrů

Jan Kraváček - 50 odběrů
Stanislav Machač - 50 odběrů
Radovan Němeček - 50 odběrů
Marie Kolářová - 90 odběrů
Zdena Morongová - 60 odběrů
Petr Kirilenko - 60 odběrů
Zbyněk Pavelka - 70 odběrů
Tomáš Hradil - 50 odběrů

Regenerace panelového sídliště Družba - I. etapa
Dne 4. 11. 2013 byla zahájena investiční akce „Regenerace panelového sídliště Hulín, Družba - I. etapa“. Hlavním cílem je především rozšíření parkovacích ploch, které
na tomto sídlišti výrazně chybí. Součástí projektu je i obnova chodníků pro pěší, odstranění nefunkčních betonových ploch a pískoviště, výměna veřejného osvětlení, městského
mobiliáře a veřejné zeleně. Práce jsou naplánovány tak, aby do konce roku byly provedeny všechny zemní práce na parkovištích
a veřejném osvětlení. Fyzické ukončení prací
je naplánováno až na konec května roku 2014.
Ing. R. Dutkevič

A pak že se zázraky nedějí
Dobrý den,
jménem našeho syna Lukáška bychom
rádi touto cestou vyjádřili za sebe i naši celou rodinu obrovské poděkování společnosti TOSHULIN, a. s., za ﬁnanční pomoc při
získání rehabilitačního lehátka Jordan E2e
Vojtův stůl od ﬁrmy Resi.
Díky tomuto daru jsme tak mohli pořídit
na doporučení lékařů a fyzioterapeutky rehabilitační stůl, který umožňuje přesné, správné
a pravidelné cvičení Vojtovy metody v domácím prostředí.
Opravdu nejde slovy vyjádřit, jak moc si
tohoto daru vážíme. Je úžasné, že jsou mezi
námi ﬁrmy a v nich lidé s dobrým srdíčkem,
kterým nejsou osudy nemocných dětí lhostejné. Není to tedy pro nás pomoc „jen“ ﬁnanční, ale i duševní. Nikdy předtím bych totiž
nevěřila, že se něco podobného může stát i
nám. Mé těhotenství probíhalo naprosto v
pořádku. Lukášek první měsíce krásně prospíval, ale pak jsme si povšimli, že nereaguje
na hračky tak, jak má – že se na ně nedívá,

nesleduje je, neotáčí se. Pak už následoval
kolotoč vyšetření, domov se pro nás stal
vzácným místem, protože jsme většinu času
trávili v nemocnici. Přesná diagnóza do dnešního dne není stanovena, ale její následky
ukradly Lukáškovi bezstarostné
dětství – v podstatě nevidí, neslyší, trpí epileptickými záchvaty, šelestem při dýchání způsobeným zúžením dýchacích cest
a zahleněním a jeho psychomotorický vývoj je značně opožděný.
Věříme, že pořízené rehabilitační lehátko umožní našemu
17měsíčnímu pokladu objevovat
kouzla přetáčení, pasení koníků,
celkové zpevnění svalstva – hlavně držení hlavičky. A vzhledem
k tomu, že je to neuvěřitelný a
úžasný bojovník, který rozhodně nic nevzdává, doufáme, že až
přijde jeho čas, tak se i posadí a
udělá i první krůčky… Víme, že
než se tyto pokroky objeví, čeká
nás cesta plná dřiny a cvičení, ale
díky ﬁrmě TOSHULIN, a. s.,

máme alespoň šanci bojovat.
Z celého srdce si tohoto skutku vážíme
a upřímně děkujeme.
maminka a tatínek Krejčí
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Hulíňan
Zateplení budovy
Kulturního klubu
Koncem října se rozběhly stavební práce
na zateplení budovy Kulturního klubu v Hulíně. Dotaci na tuto akci získalo město v měsíci
září a díky zrychlené administraci projektu bude akce dokončena ještě letos. Projekt
počítá s výměnou všech výplní otvorů, kompletním zateplením všech obvodových stěn
a stropních konstrukcí.
Ing. R. Dutkevič

Schválené částky II. kola výzvy 2013 o poskytnutí
veřejné ﬁnanční podpory z Programového fondu města Hulína
žadatel o grant 2013 v II. kole výzvy

požadavky

ZUŠ Hulín Pěv. sbor ZVONKY

10.000,-

10.000,-

SRPD Morava ZUŠ Hulín

20.000,-

18.000,-

FK Admira Hulín

20.000,-

16.000,-

Dechová hudba Hulíňané

30.000,-

30.000,-

5.000,-

5.000,-

Mažoretky Aleny Rafajové

30.000,-

20.000,-

Sbor dobrovolných hasičů Záhlinice

30.000,-

30.000,-

Sbor dobrovolných hasičů Hulín

20.000,-

20.000,-

Oblastní charita KM Kontaktní centrum Plus

12.000,-

12.000,-

Klub dárců krve Kroměřížska

10.000,-

5.000,-

Sportovní klub Spartak Hulín

150.000,-

150.000,-

20.000,-

15.000,-

9.000,-

9.000,-

SK BURE Hulín

19.500,-

13.000,-

TJ SOKOL Záhlinice

30.000,-

27.000,-

Společnost pro pomoc nemocným dětem, o. s., KM

10.000,-

5.000,-

Gymnastický klub Hulín, o. s.

35.000,-

20.000,-

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ v Hulíně

10.000,-

10.000,-

OS zdrav. postižených Hulín

Zlínský kraj podpořil
hulínské hasiče
Zlínský kraj poskytl ze svého rozpočtu
městu Hulín účelovou neinvestiční dotaci ve
výši 20.000,- Kč na výdaje spojené s činností
jednotky Sboru dobrovolných hasičů.
Kalinová Z.

OREL jednota Hulín
Oblastní charita Kroměříž – sociální poradna

Distribuce tašek
na tříděný odpad
Ve středu
23. 10. 2013
a ve čtvrtek
24. 10. 2013
proběhla
v bytových
domech distribuce tašek
na tříděný
odpad. Distribuci zajistili zkušení
promotéři,
kteří měli na sobě trička s motivem barevných kontejnerů.
Máte rádi přírodu? Nechcete, aby dále přibývaly skládky?
Záleží Vám na životním prostředí v Hulíně? Nesnášíte plýtvání? Pokud ano, tak žijete správně a pokud všichni budeme stejně
uvědomělí jako Vy,
tak se nám
podaří dobře žít, aniž
bychom
zatěžovali
přírodu a
zbytečně
čerpali surovinové
zdroje.
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návrh grantů
pro II. kolo výzvy
pro r. 2013

INZERCE

Hulíňan
Pořádek dělá přátele

A opět černé skládky…
Již několikrát jsme v měsíčníku Hulíňan
psali o černých skládkách, které vy občané tvoříte vedle kontejnerů na separovaný odpad, ale i
na jiných místech v domnění, že to město uklidí. V těchto měsících jste si uklidili zahrádky a
nepotřebný bioodpad zavezli před dům, vždyť
on to zase někdo uklidí… Ale i během roku jsou
u kontejnerů na separovaný odpad vidět odložené matrace, WC mísy a další odpady.

Toto staré heslo platí nejen pro vzájemné
vztahy mezi lidmi, ale také pro naše okolí.
Začal nám podzim, a tak většina z nás začala
s velkým podzimním úklidem a přípravou na
zimu. Na tom by nebylo nic zvláštního, děje
se to takto každý rok, až na to, že si děláme
pořádek u sebe doma a někteří z nás nehledí
na to, jak to vypadá na prostranství společném. Pořádek je vizitkou každého z nás a tím
pádem i vizitkou města.
Jednoznačně velkým a opakovatelným
podzimním problémem jsou skládky letos
v Sokolské a Paryzánské ulici.ulici, Lidé si
často stěžují, ale neuvědomují si, že je to vizitka všech, kteří v této ulici bydlí. Je důležité
se dívat okolo sebe a občas třeba upozornit i
souseda na to, že má možnost odpad ze zahrady zavést na určitá místa, kterých je v Hulíně
dostatek. Musí si každý z nás uvědomit, že
odstranění těchto malých skládek stojí město
nemalé ﬁnanční prostředky (v letošním roce

již 250 000,- Kč), které se dají využít daleko
efektivněji. Např. výsadbou zeleně nebo zakoupením městského mobiliáře.
Hulín má sběrný dvůr, kam může kdokoliv
bezplatně odvést veškerý odpad z domu či zahrady. A pokud se to někomu zdá být zásadní
práce navíc, může se dohodnout se společností
KOMBYT SERVIS na odvozu. V letošním roce
město zakoupilo pro majitele rodinných domů i
kompostéry, které slouží k tomuto účelu.

Veškeré tyto odpady (kromě stavební suti)
je možné bezplatně odevzdat ve sběrném
dvoře, který pro vás občany město Hulín zřídilo. Sběrný dvůr je otevřen každé pondělí a
středu od 12:00 hod. do 18:00 hod. a každou
sobotu od 9:00 do 15:00 hodin.

Snad tento článek pomůže otevřít oči těm,
kteří chtějí mít čisto doma, ale už je nezajímá
jejich okolí.

Upozorňuji také na to, že ten, kdo neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpady
mimo vyhrazená místa, se dopouští porušení
vyhlášky města č. 8/2004, kterou se stanoví
systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem. Může s ním být zahájeno přestupkové
řízení podle § 47, odst. 1 písmene h) zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, kdy za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 50
000,- Kč. Vyhrazeným místem pro odkládání
odpadů jako jsou matrace, toaletní mísy aj.
nejsou stanoviště kontejnerů na separovaný
odpad, ale sběrný dvůr.

J. Z.

Bc. Šárka Dostálová

Naše základní škola se právem chlubí titulem
EKO škola. Děti jsou daleko více vedeny k tomu,
aby se k životnímu prostředí chovaly ekologicky.
A tak je velká škoda, že přímo v našem městě
někteří z nás dávají těmto dětem špatný příklad.

Co s bioodpadem z domácností
V minulém měsíci město Hulín rozdalo
občanům města a jeho místních částí žijícím
v rodinných domech 500 ks kompostérů na likvidaci biologicky rozložitelných odpadů, které vznikají v domácnostech a na zahrádkách u
rodinných domků. Pro občany žijící v sídlištní
zástavbě budou od ledna 2014, v místech pro
separovaný sběr komunálních odpadů, rozmístěny kontejnery na biologicky rozložitelný odpad, aby i oni mohli vytřídit tento druh
odpadu ze svých domácností. Hlavním cílem
tohoto opatření je, aby došlo ke snížení hmotnosti směsného komunálního odpadu v popelnicích a k odbourání tvorby černých skládek,
které se opět v podzimních měsících objevily
na mnoha místech ve městě.

Proč se tedy kompostováním zabývat?
Kromě ekonomických výhod, jako je například snížení množství odpadu a s tím související možnost, že budeme méně platit za
jeho likvidaci, jsou zde i další výhody, které
mnozí z vás ocení. Například, že pravidelným
přidáváním kompostu do těžké půdy zvýšíme
její pórovitost, vzdušnost či propustnost.
Kompost je kvalitní organické hnojivo,
kterým jsou do půdy navráceny všechny cenné živiny. Vzniklý kompost můžeme použít
pro různé účely, například na jaře jej přidáváme k zelenině a ke květinám, což podporuje
úrodnost půdy a rostliny jsou zásobovány potřebnými živinami.

Jak správně kompostovat
Ideálním pomocníkem při kompostování je
právě domácí kompostér, který nemá dno, a to z
toho důvodu, aby došlo k volnému styku s půdou
a přístupu mikroorganismů, červů a žížal. Kompostér je osazen víkem se dvěma otočnými ventily
pro regulaci přístupu vzduchu, bočními dvířky pro
vyjímání kompostu a otvory na provzdušňování.
Kompostér je vyroben z recyklovaného plastu. Je
vhodné jej umístit do polostínu na rovnou plochu
v zahradě tak, aby nenarušoval estetický vzhled
okolního prostředí, ale zároveň, aby k němu byl
snadný přístup. Další postup je následující:
1) Materiál určený pro kompostování se rozdrtí, naláme či naseká a vloží do kompostéru. Na
spodek kompostu pro zajištění vzdušnosti se
položí hrubý a vzdušný materiál, např. větvičky

nebo sláma, a dále mícháme co nejvíce měkké,
zelené a šťavnaté materiály s tvrdými, hnědými
a suchými materiály. Pro zjednodušení poměru
surovin platí pravidlo, že poměr zelených, šťavnatých a měkkých surovin ku suchým, hnědým
a dřevnatým by měl být přibližně 1:1.
2) Přidáním vody se zvlhčí každá vrstva
kompostu.
3) Vrstvy důkladně promícháme, což je velmi
důležité.
4) Po naplnění se kompostér uzavře víkem.
V letních měsících se pootevře nebo zcela
otevře ventil kompostéru, v zimních měsících je nutno ventil uzavřít. Víko s ventilem
zabraňuje převlhčení a tvorbě zápachu.
5) Kompost je nutné alespoň 1x až 4x za měsíc

promíchat, čímž dosáhneme dostatečný přístup
kyslíku do všech vrstev, a podle potřeby zvlhčit.
Po 16 – 20 týdnech by měl kompost dosáhnout zralosti, což zjistíme, že je drobivý, tmavohnědý, nezapáchá a voní po lesní půdě.
Suroviny do kompostu
Zbytky rostlin, plevele, květiny, bramborové slupky, listí, posečená tráva, rozdrcené dřevo, piliny, hobliny, kuchyňský odpad (káva,
skořápky, slupky, pecky, zbytky jídel (NE zvířecí kosti a maso, mléčné výrobky), zemina z
květin, trus a podestýlka drobných zvířat (NE
od psů a koček), sláma, v omezeném množství
popel ze dřeva, novinový papír, kůra stromů.
Bc. Šárka Dostálová
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Hulíňan
MUZEUM
FR. SKOPALÍKA

Kdo si nenechal ujít setkání mistrů starých řemesel v sobotu 9. listopadu, určitě nelitoval. Své umění předvedli kováři, místní
přadlena, která spřádala vlákna z ovčí vlny
(měla upředeno i klubíčko vlny ze psích
chlupů) na kolovrátku, nechyběla ukázka
drátování hrnců, výroba vánočních ozdob,
ohýbání sudu, výroba voskových svíček,
ukázka sedlářského řemesla.
V přízemí muzea mohli návštěvníci ochutnat letošní mladá vína nebo voňavý punč.
V prvním patře byl k vidění i nově zrestaurovaný stoletý betlém. Betlém, který se po
půlroční rekonstrukci vrátil zpět do muzea,
pochází podle restaurátorky Pavly Hradilové
z přelomu devatenáctého a dvacátého století.
V muzeu už nyní zůstane ve stálé expozici.
„Oprava betléma byla velmi náročná, na jeho
rekonstrukci pracovala restaurátorka Hradilová téměř půl roku. Některé jeho části byly

Den řemesel v Záhlinicích

napadeny škůdci, a proto bylo restaurování
tak složité. Betlém tvoří třiadvacet dřevěných
ﬁgurek a jedenáct zvířat.
Ve dvoře muzea byla připravena bohatá přehlídka tradičních řemesel. Přítomné,
tedy spíše dospělé, nejvíce zaujal sympatický bednář a jeho zručná práce, která mu šla
od ruky.„Pozvali jsme řemeslníky, abychom
si připomněli jejich práci. V Záhlinicích,
kde je nyní sladovna, bylo do sedmdesátých let minulého století
zachováno bednářské
Pozvánka
řemeslo. Dnes už je to
výjimečná práce,“ vysvětlila programová vedoucí muzea Václava
Navrátilová. Během dne
děti nejvíce zajímal kovář, u kterého si mohly
vyzkoušet rozdmýchat
oheň a rozžhavit železo
a taky si vyrobit nějakou drobnost ze železa
na památku.

do muzea

Návštěvníci odcházeli spokojení a já jen
doufám, že tento první
povedený ročník zahájí tradiční den řemesel
v Záhlinicích.
J. Z.

AKADEMIE 3. VĚKU
Všichni určitě známe Baťův kanál,
ale zamysleli jste se někdy nad tím,
jaká je jeho historie nebo proč byl
vlastně vybudován? Co způsobilo jeho úpadek a kdo se zasadil o
jeho obnovu? O smyslu Baťova
kanálu, jak je na tom Baťův kanál
dnes a jaké jsou plány do budoucna vyprávěl Mgr. Jiří Barouš, projektový manažer Sdružení obcí pro
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty
na řece Moravě.
Přítomní se dozvěděli o Sdružení obcí pro
rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě. Sdružení je dobrovolným svazkem
obcí podle zákona o obcích. Vzniklo v roce
2005 na území Zlínského kraje. Jeho cílem
je obnova a rozvoj historické vodní cesty
Baťův kanál pro účely turistického ruchu.
J. Barouš vyprávěl o podpoře rozvojových
aktivit na vodní cestě Baťův kanál na území
Zlínského kraje. Velmi důležité jsou realizace partnerské spolupráce při stimulaci roz-
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Zajímavá přednáška
o Baťově kanálu
voje turistických a rekreačních funkcí
na Baťově kanálu a ve vazbě na Baťův kanál.
Při realizaci rozvojových aktivit
sdružení úzce spolupracuje s Odborem strategického rozvoje KÚ
Zlínského kraje. Mezi nejdůležitější aktivity patří především budování
infrastruktury, jako jsou přístaviště,
cyklostezky, kempy a ubytovny, půjčovny lodí, plavidla, navigační a informační systémy a další. Aktivity tohoto
svazku obcí jsou ﬁnančně podpořeny Zlínským
krajem a v rámci projektu Projektový manažer
Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu spoluﬁnancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj, Ministerstvem pro místní rozvoj
a Zlínským krajem.V současnosti sdružuje 16
obcí, a to: Kroměříž, Hulín, Střížovice, Kvasice, Bělov, Žlutava, Otrokovice, Napajedla,
Spytihněv, Babice, Huštěnovice, Staré Město,
Uherské Hradiště, Kunovice, Kostelany nad
Moravou, Uherský Ostroh.

Vánoční setkání
se uskuteční
18. prosince od 9 hodin
v sále Kulturního klubu
O tom že Baťův kanál stojí za návštěvu,
se mohli senioři přesvědčit na výletě, který se
uskutečnil na závěr loňského školního roku.
http://www.batacanal.cz

J. Z.

Hulíňan
Ani na podzim nezahálíme...
Od posledního
vydání Hulíňanu
ochránci přírody
opět nezaháleli a
uspořádali několik
zajímavých akcí.
Každou středu měli Orlovci družinovou schůzku v klubovně na školním
pozemku. Kromě
hraní různých her
a procvičování základních tábornických dovedností plníme úkoly spojené s přípravou na soutěž Zlatý list, ve které budeme
poměřovat své znalosti o přírodě s jinými oddíly z celého Zlínského kraje. V září a říjnu
bylo hlavním tématem úkolů dřevo a jeho paměť. Při našich výpravách jsme na pařezech
počítali letokruhy a uvažovali jsme o tom,
co všechno může mít vliv na jejich šířku a
jakých historických událostí mohl být daný
strom svědkem. Dále pracujeme na projektu
„Putování s kapkou vody“, který je podporován Zlínským krajem. O našem putování
po studánkách Hostýnských vrchů jsme psali již minule. Nyní jsme se zaměřili na naše
„domácí“ vody. V rámci družinových schůzek jsme navštívili horní splav říčky Rusavy
a ukázali si, kudy vedl dnes již nefunkční
mlýnský náhon. Také jsme prošli trasu potoku Žabínek, který je před zraky obyvatel
ukryt v betonových rourách pod zemí. Na
školní zahradě jsme měřili hloubku vody ve
studni a přemýšleli nad tím, jak využít dešťovou vodu pro dopouštění vody do jezírka. U silničního mostu přes Rusavu jsme si
prohlédli vodočet, na němž jsou vyznačeny
stupně povodňové aktivity. Vyprávění o povodních doplnila návštěva kulturního domu,
kde je umístěná značka, která ukazuje, kam
až dosáhla voda při velké povodni v roce
1997. Poslední schůzku jsme věnovali vodě v
domácnosti. Povídali jsem si o tom, odkud se
bere voda v našich vodovodních kohoutcích,
jak zjistit, že nám voda někde zbytečně utíká
a jak s vodou šetřit. Průběžně jsme v terénu
sledovali některé vlastnosti vod v našem okolí - teplotu, pH, obsah rozpuštěného kyslíku,
obsah nitrátů aj.

ské Bystrice. V pondělí jsme navštívili přírodní památku Prameny Zrzávky. Tato lokalita je zajímává tím, že jsou zde dvě studánky,
vzdálené od sebe pouhé čtyři metry, a přitom
každá má jiné chemické složení vody. Jedna
má vodu s obsahem síranu železitého, druhá
pak obsahuje sirovodík. Po měření vlastností
vody a jejím ochutnání jsme pokračovali k
pramenům říčky Jičínky a na vrchol Velkého
Javorníku, nejvyššího vrcholu Veřovických
vrchů (917,8 m n. m.). Zde letos postavily
Lesy ČR novou, 26 m vysokou rozhlednu.
Museli jsme zdolat 106 schodů, ale odměna
v podobě rozhledu po okolí stála za to. Viděli
jsme Radhošť, Lysou horu, ale i Kelčský Javorník, celé Ostravsko a na obzoru lze spatřit
i Jeseníky. Odpoledne jsme jeli do Štramberku. Prohlédli jsme si jeskyni Šipku, kde byla
nalezena část čelisti neandrtálce. Na náměstí
jsme si nakoupili místní specialitu - „Štramberské uši“. Za chroupání této pochoutky
jsme prošli podvečerní historické městečko a
místní hrad. Až za tmy jsme přijeli do chaty na Bystřičce, která se stala naším dočasným útočištěm. Večer vyplnily hry a zpívání
s kytarou. V úterý vyjíždíme autobusem do
Malenovic a odtud se pěšky vydáváme na
Lysou horu, nejvyšší kopec Beskyd (1328,4
m n. m.). Po cestě jsem navštívili vodopády
Satiny. Z informačních panelů naučné stezky
se dozvídáme zajímavosti o sesuvech, jeskyních, velkých šelmách nebo o životě starých
Valachů. Na Lysé hoře jsme navštívili stanici
Českého hydrometeorologického ústavu. Na
další cestu vyrážíme vyzbrojeni nejčerstvější
předpovědí počasí: „Spadne pár kapek, ale
na pláštěnku to nebude.“ A tak se také stalo.
K vodní nádrži Šance jsme došli za úplné
tmy. Večer si na Bystřičce opékáme asi letos
naposledy buřty na ohni. Ve středu jsme si
sbalili všechny věci a vydáváme se na další
pěší putování. Při stoupáni do kopce s těžVeřovický Javorník

Dále Orlovci vyrazili na dvě výpravy.
Podzimní prázdniny jsme strávili v Beskydech spolu s našimi kamarády z oddílu Falco
Valašské Meziříčí a z oddílu Pútníci z Považ-

kým batohem se určitě mnohým honilo hlavou, jestli nenese něco zbytečně, co vůbec ty
tři dny nepotřeboval. Snad příště bude batoh
lehčí... Ale to jsme již na hřebenu, kde máme
tolik vytouženou přestávku na skalách Medůvka. Následují další zastavení, například u
potoka, kde vzniká pěnovec, nebo na přírodní
zahradě Jitky a Mirka Dvorských ve Valašském Meziříčí. Na nádraží se loučíme s našimi kamarády a vlakem jedeme domů.
Cílem naší druhé výpravy v sobotu 16.
listopadu bylo vodní dílo Stanovnice u
Karolinky. V rámci projektu „Putování s
kapkou vody“ jsme si spolu s kamarády z
Bartošovic nad Odrou, z Ekotýmu ZŠ Hulín a z oddílu Falco z Valašského Meziříčí
prohlédli nádrž a přilehlou úpravnu vody.
Odtud je pitnou vodou zásobován celý
okres Vsetín a navíc ještě několik obcí z
okresu Přerov a z okresu Zlín. Do tajemství
procesu úpravy vody nás zasvětil a celým
provozem nás provedl vedoucí úpraven pan
Marek Sotolář.
Úpravna vod

Také „dospěláci“ se vydali v listopadu
na dobrodružnou víkendovou výpravu. Pod
vedením A. Pátera navštívili jeskyně Javoříčského krasu. Našim cílem ale nebyly
veřejnosti běžně přístupné jeskyně. Prostějovští jeskyňáři nás vzali do těch „svých“,
kam se běžný turista nedostane. Tak jsme
si obuli dobré boty, na hlavu si dali helmu
s čelovkou a hurá do temných útrob hory.
Tak jako v každé jeskyni na nás čekala
zima, úzká místa a bláto, ve kterém jsme se
občas museli plazit, ale i prostorné dómy a
krásná krápníková výzdoba. Prohlédli jsme
si část jeskyně „Za hájovnou“ a ti zdatnější
ještě jednu sousední jeskyni. Teplý guláš na
základně přišel každému vhod, stejně jako
slivovice.
Jiří Janál

Hulínská moštárna bilancuje
Letošní provoz moštárny byl zahájen
4. září a ukončen 25. října. Během měsíce
a půl bylo naplněno 48 800 lahví lahodného
moštu.
Zaměstnanci, tedy spíše dobrovolní senioři, zpracovali 54 000 kg jablek.
A když k tomu připočítáme vedlejší pracoviště, kde bylo zpracováno okolo 8 000 kg
jablek pro zájemce, kteří si jablečnou šťávu
odvezli domů, je to úctyhodné číslo.
J. Z.
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Hulíňan
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nová třída

A protože toto základní pravidlo platí už
pro malé děti, bylo by správné toto heslo z pohledu času upravit na: školka základ života!
Tak tomu je v našem městě Hulíně. Na
začátku měsíce května tohoto roku vyšlo najevo, že zájem o předškolní výchovu je vyšší,
než kapacita současné školky. Jsou města,
která nad tím mávnou rukou a řeknou, že je
to věc rodičů, kam umístí své děti, a pak je
tady přístup města Hulína a vedení Mateřské
školy v Hulíně, kde v rekordním čase několika měsíců došlo k navýšení kapacity a rekonstrukci školky tak, aby uspokojila všechny
malé zájemce o předškolní vzdělávání. Bylo
to sice hektické, nicméně se riskantní (z pohledu času) projekt povedl díky přístupu paní
ředitelky A. Hradilové a představitelům města a nová část školky byla pro děti otevřena
dne 2. 9. 2013.

Spokojení žáčci s paní učitelkou Luckou

Škola základ života
Máme to tu krásné

Zrekonstruováním dětských sociálních
zařízení a vytvořením nové logopedické třídy se tak navýšil možný počet nově přijatých
dětí o dalších 21.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat vedení města Hulína, konkrétně panu starostovi
Mgr. Hozovi a panu místostarostovi Polákovi, stejně jako ﬁrmám, které se podílely na
rekonstrukci, zejm. ﬁrmě Proving.
Možná si každý z nás vzpomene na svůj
první den ve školce. Je to určitě doba, která velmi změní dosavadní život dítěte a předurčí jej
k dalšímu studiu ve školách i životu v rodině.
Máme velké štěstí, že díky obětavé a kvalitní
práci vedení mateřské školy a města Hulína se
budou naše děti vzdělávat v krásném prostředí
zrekonstruované Mateřské školy v Hulíně.
J. Z.

Abychom jim těžkou práci usnadnili, rozhodli jsme se, že jim letos pomůžeme. Pozvali
jsme na úterý 12. 11. 2013 odpoledne rodiče
a ve všech třídách školky se tvořila hezká světýlka.Ve třech třídách ze sklenic s dekoracemi s podzimním tématem a u Koťat lampion
ve tvaru sovičky. Během práce rodičů s dětmi
i bez dětí (někteří malí jedinci si občas odskočili
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Chtěla bych touto cestou poděkovat vedení podniku TOSHULIN, a. s., za poskytnutí
ﬁnančního daru v rámci akce SPONZORING
2013. Tyto ﬁnanční prostředky byly využity
na vybavení pracovního koutu pro pedagoga
a děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
a to nábytkovým systémem 344 z „atelieru
A3B“. Díky podpoře podniku TOSHULIN,
a. s., jsme mohli vybavit naši mateřskou
školu pracovním koutem, ve kterém probíhá
systematický podpůrný výukový program
zaměřený na prevenci rozvoje speciﬁckých
poruch učení, a je vhodný pro děti s dysfunkcemi. Toto vybavení nám pomáhá účinně zefektivňovat a zkvalitňovat vzdělávací proces
v mateřské škole. Tento moderní nábytkový
program je nově zařazen jako součást zařízení speciální logopedické třídy na pracovišti
Družba 1132, Hulín.
Chceme velmi poděkovat za podporu, která nám byla ze strany podniku TOSHULIN,
a. s., i v tomto roce projevena. Děti jsou to
nejcennější, co máme. Jejich podporou se
snažíme vytvořit pro ně ty nejlepší podmínky
pro další růst a vývoj. Jsme potěšeni, že se s
námi na tomto snažení spolupodílí také podnik TOSHULIN, a. s.
Přejeme vedení a zaměstnancům ﬁrmy
plno radostných a úspěšných dnů v nadcházejícím novém roce 2014 a příjemné prožití
vánočních svátků.
Za tým pracovníků organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Eduarda Světlíka,
Hulín, příspěvková organizace,
Andrea Hradilová

Paní ředitelka A. Hradilová s dárkem
pro logopedickou třídu

Podzimní uspávání přírody
Podzim v našem městě bývá velmi pestrobarevný a nevěřili byste, kolik je zde hezkých
zákoutí a stromů.Ve školičce jsme podnikali
výpravy do přírody kolem města, sledovali
jsme její proměny včetně změn barevnosti
listů stromů, keřů i trávy a přemýšleli jsme,
proč se tak děje. Že by skřítci podzimníčci
přemalovávali listí nám pro radost? Tak to
opravdu nevím, ale vaše děti tak uvažují.
Představují si, že na podzim se budí malí
podzimníčci, kteří mají na práci připravit přírodu k zimnímu spánku, nebo že naše zahrada je plná dobrých podzimních duchů, kteří ji
na zimu uspávají.

Poděkování podniku
TOSHULIN, a. s.

Logopedické pracoviště

k hračkám nebo mlsání, nebo k hrám s motivem
podzimní přírody) vládl třídami čilý společenský ruch, povídání s občerstvením a kávičkou
nebo čajem. Jakmile byly lampičky ve všech
třídách zhotoveny, odnesly je paní učitelky na
školní zahradu ke stromu duchů a tam je postupně rozsvítily. Rodiče se s dětmi během „zapalovací akce“ oblékli a pomalu jsme se zase
všichni u stromu a světýlek sešli. Paní učitelka
Vlaďka hrála na kytaru podzimní ukolébavku
a všechny děti zpívaly s ní. Paní učitelka Maruška pak zapálila prskající fontánky a spustila
zaříkávání, které děti jako ozvěna opakovaly.
A tak se stalo, že jsme přírodu odevzdali do
dobrých rukou našich zahradních duchů a tím
ji přichystali k zimnímu spánku. Děti si konečně vzaly do rukou svá světýlka a spolu s rodiči
pomalu odešly v průvodu ze zahrady domů…
Protože se tato akce školky stává už tradicí, těšíme se, že ji uskutečníme i příští rok a věříme,
že se jí opět zúčastní tolik rodičů jako letos.
Jindra Skalková

Poděkování
Ředitelství Mateřské školy Eduarda
Světlíka děkuje touto cestou zřizovateli školy Městu Hulín a sponzorům MŠ
za příkladnou podporu při rozsáhlé rekonstrukci sociálních zařízení školy a její rozšíření o třídu pro děti s vadami řeči.
Podnikům a společnostem TOSHULIN,
a. s., ESO R- MARKET Hulín, VaK Kroměříž, za ﬁnanční podporu MŠ v průběhu
roku podniku NESTLÉ ČESKO, s. r. o.,
závod SFINX, Všetuly, za podporu formou
sladkostí pro děti na rozličné akce školy.
Děkuje všem organizacím spolupracujícím s mateřskou školou.
Všem výše jmenovaným, rodičům
i dětem a lidem města Hulína přejeme
hezké Vánoce a hodně zdraví, štěstí i
spokojenosti do dalšího roku…

Hulíňan
Podzim v mateřské škole v Záhlinicích

Letní prázdniny utekly jako voda a než
jsme se nadáli, je tady nový školní rok. Po
prázdninách se naše školka opět zaplnila dětmi. Děti se mezi sebou přivítaly a seznámily se s prostorami mateřské školy. Některé i
uronily slzičku, protože to bylo poprvé, kdy
byly bez rodičů. Všechno kolem bylo pro ně
neznámé. Během pár dní se vše srovnalo.
Naší snahou je, aby vztah s rodiči byl založen
na partnerských vztazích, vzájemné důvěře,
vstřícnosti, otevřenosti, porozumění a ochotě ke spolupráci. První společnou akcí dětí
a rodičů bylo „Štrůdlování“. Děti se chopily
válečků a pod přísným dohledem maminek
začaly válet těsto, které naplnily jablečnou
hmotou. Na naší akci nemohla chybět paní
ředitelka Andrea Hradilová, která rodiče
seznámila s činností mateřské školy. V říjnu proběhla první lekce projektu „Zdravý

úsměv“, kde pan Forejt děti seznámil s pomůckami ústní hygieny. Děti se těší na další
lekci, která je naplánována na listopad. V
muzeu Fr. Skopalíka se konala výstava paní
Věry Hubáčkové, kterou nazvala „Potěšení
ze staré almárky“. Naše školka dostala pozvání od paní Navrátilové. S dětmi jsme tuto
nabídku nemohli odmítnout. V úterý 8. října
jsme se do muzea vydali. Před muzeem na
nás čekala paní Navrátilová. S úsměvem nás
přivítala a dětem řekla, co si pro ně připravila. V prvním patře se před námi rozprostřel
„panenkový svět“. Byly tam poklady z dob
našich prababiček, ručně šité panenky z ovčího rouna, staré hračky, sbírka slabikářů, staré
dětské knížky, obrázky a pohlednice malířky
M. K. Kvěchové. Panenky byly položeny v
kolébce a z některých byla ztvárněna celá pohádka. Děti zaujaly pohádky O Smolíčkovi,
O Červené Karkulce a O medvídkovi. Děti
se zájmem poslouchaly vyprávění o vystavených panenkách. Když se nabažily panenek,
pozvala je paní Navrátilová do místnosti,
kam chodí rády, a to je stará škola. Posadily se tam do lavic, zazpívaly si písničky a
kreslily křídou obrázky na malé tabulky. Při
loučení jsme paní Navrátilové poděkovali
za zajímavé vyprávění starodávných příběhů. Poslední říjnový den jsme v naší školce
vyráběli strašidýlka z přírodnin, které jsme
mohli najít na zahrádkách. Odpoledne přicházeli do školky rodiče i prarodiče s plnými

Návštěva úpravny vody v Kroměříži
Předškoláci z naší mateřské školy,
ul. Eduarda Světlíka v Hulíně, se v úterý
19. 11. 2013 zúčastnili exkurze v úpravně
vody VaK v Kroměříži.
Již několik let máme ve svém školním
vzdělávacím programu aktivity z oblasti
environmentální výchovy. Přihlásili jsme se
k programu EVVO (Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta). Tento program
zahrnuje spoustu ekologických aktivit naší
školy, děti jsou vedeny k pozitivnímu vztahu k životnímu prostředí, k úctě k životu
ve všech formách, k péči o prostředí kolem
nás a k pochopení vzájemné sounáležitosti
s živou a neživou přírodou. Proto jsme uvítali pozvání pana Ing. Petra Vedry, výrobně
technického náměstka VaK v Kroměříži.
Děti přijely z prohlídky úpravny vody
nadšené. Prohlídka proběhla zajímavou
formou, s odborným komentářem přizpůsobeným dětem předškolního věku, s prak-

taškami různých lístečků, kytiček, větviček,
okrasných i velkých dýní nebo třeba také s
obyčejnými bramborami. Prostě s tím, co
na podzim našli na svých zahradách. Děti se
pustily do vydlabávání dýní, aby rodiče poté
do nich mohli vyřezávat různé strašidelné obličeje nebo postavy. Někdo si z malých dýní
vyřezal docela roztomilá strašidýlka, nebo z
brambor vytvořil různobarevné ježečky. Fantazii se meze nekladly a na výsledku to bylo
znát. Na konci našeho tvoření jsme měli plný
stůl malých i velkých zvířátek a strašidýlek.
Také v prosinci u nás bude veselo. V tomto
měsíci se těšíme na velkou návštěvu – svatého Mikuláše s pomocníky a mikulášskou
nadílku a na setkání s maminkou-cukrářkou,
která děti seznámí s výrobou jednoduchého
cukroví. V předvánočním čase se také uskuteční další společné odpolední setkání dětí a
rodičů. Čekání na Ježíška si vyplníme vyráběním rozličných vánočních dekorací, ochutnáme cukroví, připomeneme si vánoční zvyky a tradice, zazpíváme koledy a s napětím
budeme čekat na zazvonění zvonečku u našeho vánočního stromu, abychom si společně
s dětmi užili krásnou předvánoční atmosféru.
Věříme, že nastávající adventní čas bude pro
nás všechny laskavý a pokojný. Závěrem bychom vám chtěli popřát příjemné prožití nastávajících vánočních svátků, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v novém roce 2014.
Helena Malaníková a Jana Hušková

INZERCE

tickými ukázkami, se
stezkou odvahy – děti
procházely temným
tunelem pod nádržemi, nikdo se nebál,
ale vodníka jsme nepotkali. Za statečnost
byly děti odměněné
dárkem. Závěrem pan
Vedra vyhlásil soutěž
o nejkrásnější výkres
– děti mají výtvarně
ztvárnit svůj zážitek
z prohlídky. Děti na
vlastní oči viděly, co
to dá práce, než se
voda z přírody dostane až k nim domů
a kolik lidí pilně pracuje na úpravě pitné vody. Vždyť bez
vody by život na naší
planetě zanikl.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům úpravny vody v
Kroměříži za příjemné přijetí, za dárky, za
zajištění dopravy dětí
a za čas, který nám
věnovali, a popřát
jim hodně úspěchů
v jejich práci.
Miluše Budínová
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Hulíňan
ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Poděkování

7. listopadu jsme se zapojili do akce
„Světový den Ekoškol“ Vybrali jsme si aktivitu z oblasti „Prostředí školy“, a to hrabání
listí u pavilonu 1. stupně. Žáci třetí třídy se
úkolu zhostili přímo výtečně. Mnozí z nich
drželi hrábě v ruce poprvé. Dvě velké hromady listí udělaly všem radost.

„Ahoj z prázdnin“
V letošním školním roce se žáci II.stupně
Základní školy Hulín opět zapojili do celostátní dětské výtvarné soutěže „Ahoj z prázdnin“. Tuto soutěž vyhlašuje Dům dětí a mládeže Znojmo. Soutěž je součástí výtvarného
projektu „Děti malují pro Konto Bariéry“.
Tento projekt se skládá ze tří částí. První z
nich jsou právě prázdniny.
V letošním školním roce se koná již
XXIV. ročník. Posláním soutěže je zachytit zážitky dětí z letních prázdnin. Nejlepší
a vybrané výtvarné práce budou bezplatně
využity pro tvorbu obrazové části stolního
kalendáře, který bude vydán pro rok 2016
a jehož prodejem budou získávány ﬁnanční
prostředky na nákup školních pomůcek pro
postižené děti.
I. H.

Světový den ekoškol

Rádi bychom touto cestou poděkovali ﬁrmě TOSHULIN, a. s., která podpořila ﬁnančním darem projekt KRPŠ při
ZŠ Hulín, s názvem „Nestabilitou ke
stabilitě“. Díky tomuto projektu jsme
mohli zakoupit pro děti ZŠ Hulín velké i
malé míče, nestabilní plochy a podložky,
které jsou využívány na hodinách tělesné výchovy. V rámci akce „Den zdraví“
probíhají ve škole ukázkové hodiny pod
odborným dohledem fyzioterapeuta.
Zde se mimo jiné děti dozvídají, jak se
dá předcházet jedné z nejrozšířenějších
civilizačních chorob, kterou jsou bolesti
v zádech, a to právě s využitím těchto
nestabilních pomůcek. Dík patří také
učitelům, kteří o tento projekt projevili
zájem a zařadili cvičení na míčích a nestabilních plochách do hodin TV.

Členové ekotýmu měli v plánu v hrabání
pokračovat, ale počasí nám plány překazilo.
Naše setkání jsme využili ke konzultaci nad
plánem na letošní rok, zamysleli jsme se také
nad nápojovým automatem, který spotřebuje
ke svému provozu spoustu energie. Všichni
jsme schválili návrh jednoho z členů, a to
zakoupení časového spínače, který by na noc
a na prázdniny automat vypínal. Spínač zakoupíme z výtěžku sběru hliníku. V rámci
třídních miniprojektů zjistíme spotřebu elektřiny automatu se spínačem a bez něj.
Obě aktivity, které jsme podnikli, se vydařily a můžeme být právem hrdí na náš titul
Ekoškola.
D. Hozová

Děkuje Výbor KRPŠ

Osvětim – svědomí lidstva

Dne 8. listopadu 2013 jsme se my, žáci
2. stupně ZŠ Hulín, zúčastnili exkurze do koncentračního tábora Osvětim a jemu přidruženého tábora Březinka. Vyjeli jsme kolem páté
hodiny ranní. Cestou do Polska nás provázel
PhDr. Pavel Kočí z olomoucké univerzity, který nás kompletně seznámil s plánem dne, a také
paní učitelky Zemanová a Lačíková. Kolem
desáté hodiny jsme dorazili na místo a začala
hlavní část celého dne – prohlídka koncentračního tábora Osvětim neboli Auschwitz I.
Původně se jednalo o tábor pro politické
vězně, především muže, z Polska. Později se
do tábora začali transportovat i Židé z celé Evropy, mimo jiné i Romové a všichni, kteří se
příznivcům Třetí říše znelíbili. Jelikož Osvětim
se již nadále nemohla rozrůstat, byl později vy-
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budován i mnohonásobně větší tábor Březinka
neboli Auschwitz II., vzdálený jen několik málo
kilometrů od Osvětimi. Do tábora byli vězni přiváženi v nákladních vlacích. Do jednoho tzv. dobytčího vagónu bylo nacpáno i několik desítek
lidí. Během dlouhé cesty, která mnohdy trvala i
několik dnů, mnoho lidí zemřelo na nedostatek
jídla, pití nebo na vyčerpání. Podmínky v koncentračním táboře byly děsivé. Vězni nedostávali
dostatek jídla, průměrná váha dospělého člověka
v koncentráku byla pouhých 30 kg. Vzhledem k
hrozným hygienickým podmínkám se tam šířily
různé nemoci. Dozorci se k vězňům chovali nelidsky. Takže mnoho lidí zde přišlo o život nejen
v plynových komorách, ale i následkem týrání,
vyhladovění a onemocnění. Podle státního muzea zde bylo zavražděno kolem
1,1 miliónů lidí. Velitel tábora
Rudolf Höss, který byl 16. dubna 1947 oběšen na šibenici před
krematoriem č. 1, ale přiznal, že
v Auschwitzu zemřely více než
tři miliony lidí.
My jsme si objekty krematorií během prohlídky prošli.
Mohli jsme vidět dobové fotograﬁe zachycující co vězni
jedli, kde spali, jak hrůzně se
zde s lidmi zacházelo a jaká
zvěrstva se zde odehrávala.

V obou námi navštívených táborech na nás
dolehla depresivní atmosféra a velká lítost,
když jsme si uvědomili, co všechno zde lidé
museli vytrpět.
Na pomníku obětem jsou vytesána tato slova:
„NECHŤ TOTO MÍSTO, NA KTERÉM
HITLEROVCI VYVRAŽDILI KOLEM
PŮL DRUHÉHO MILIONU MUŽŮ, ŽEN
A DĚTÍ, HLAVNĚ ŽIDŮ Z RŮZNÝCH
ZEMÍ EVROPY, ZŮSTANE NA VĚKY VÝKŘIKEM ZOUFALSTVÍ A VÝSTRAHOU
PRO LIDSTVO.
AUSCHWITZ – BIRKENAU 1940 – 1945“
Anna Marie Dvořáková, žákyně 9. B

Hulíňan
Družinka
První týden jsme využili příznivého počasí
k zorganizování dopravní sazky. Jelikož se naši
svěřenci díky hrám pravidelně seznamují s náplní dopravní výchovy, úkoly zvládli bravurně.
I když se příroda ukládá na podzim k zaslouženému spánku, přesto je potřeba jí neustále pomáhat a chránit ji. Naše děti se po dobu
jednoho týdne zaměřily na úklid kolem budovy ŠD, tvořily výrobky z odpadních surovin.
A škola opět obhájila titul „EKOŠKOLA“.

Jedenáctý měsíc v kalendáři svlékl svůj kabátek z listí, tu a tam zahnal podzimní mlhy. S
tichostí a pokorou usedl k hřejivému ohýnku.
Předal vládu svátečně oděnému prosinci.

K sychravým dnům patří stejně tak i kniha.
Třeťáci si při zajímavé besedě v knihovně doplnili své znalosti o známých spisovatelích. Tímto bychom chtěli poděkovat zaměstnankyním knihovny za spolupráci během celého školního roku.

O skutečnosti, že mezi našimi nejmenšími
vyrůstá
nejeden talent, jsme se mohli přeTak nějak si i my, dospělí, přiblížíme nezapomenutelnou pohádku „O 12 měsíčcích“. svědčit netradičním odpolednem „Družina
má talent“. Prostředí tělocvičny plně nahradiPohádkový svět je i ve školní družince. lo divadelní sál. Obecenstvo s napětím sledoVždyť jen poohlédnutí za uplynulým měsí- valo vystoupení kamarádů, „mistrů“ ve svém
cem tolik svědčí o spokojenosti dětí.
oboru. Ať již zpěv, tanec, kouzla, gymnastické dovednosti či krátPozvánka na tradiční školní vánoční ká pohádka – všechna
snaha
účinkujících
jarmark dne 18. 12. od 15 hodin
byla odměněna bouřlivým potleskem.
Pšššt… Jen tiché
rozjímání. Začal sváteční tajuplný měsíc
– prosinec.

Ostatní měsíce s očekáváním vzhlíží, co nám
bílý, do sněhového kabátu oděný čas přinese.
Pro všechny kluky a holčičky v našem zařízení je připravena mikulášská nadílka, plná soutěží a radovánek. Čekání na první vločky sněhu,
koulování a bobování si ve třídách zpříjemníme
rukodělným odpolednem s rodiči. Teplý čaj,
voňavé cukroví, vánoční koledy – to vše ještě
více sblíží děti, rodiče a vychovatelky.
K vánočnímu času neodmyslitelně patří jarmark ZŠ, na jehož přípravě se též podílí ŠD.
Červené, větrem ofoukané dětské tváře,
kroje, kožíšky, malé ručičky našich nejmenších sluníček, kterak podávají do dlaně babiček a dědečků voňavé jablíčka… Tu zaleskne
se nejedno oko slzou štěstí. Jak v pohádce…
Dvanáctý měsíc prosinec vévodí všem
městům, vesnicím, chaloupkám.
Až v té naší společně usedneme ke svátečně prostřenému stolu, v tichu bude praskat
dřevo v kamnech, ucítíme lidské teplo blízkých… A naše děti budou očekávat Ježíška.
Pro nás jsou však ony tím nejkrásnějším dárkem, či přímo pokladem!
ZDRAVÍ, LÁSKU, ŠTĚSTÍ, VZÁJEMNÉ POROZUMĚNÍ, KLIDNÉ A POKOJNÉ CHVÍLE V TĚCHTO SVÁTEČNÍCH
DNECH VŠEM DOBRÝM LIDEM A ZVÍŘÁTKŮM PŘEJE KOLEKTIV VYCHOVATELEK A DĚTÍ ZE ŠD.

Návštěva v 1.A
Rodiče žáků 1.A a 1.B mají možnost shlédnout každé první pondělí
v měsíci vyučování svých dětí. Zatím tuto službu využil pouze prarodič
Ing. František Horáček. S dětmi se přivítal, zavzpomínal na svou první
třídu a popřál žákům mnoho úspěchů. Se zájmem pozoroval práci dnešních prváčků a sám se zapojil do některých aktivit. Těšíme se na další
takové návštěvy.
Irena Janů

ZUŠ HULÍN

HULÍNSKÝ OSKAR –
soutěž LDO ZUŠ Hulín

INZERCE

MISTR IMPROVIZACE
a ŠOUMEN
dne 10. 11. 2013
Oskara za improvizaci získali:
Jan Fijalík
Patrik Možíš
Adam Polášek
Alena Kirilenková
Filip Straka
Oskara za šoumenství získali:
Jan Polášek
David Perdykula
Gratulujeme!
L. Urbanová
Na fotograﬁích vpravo:
1. Skvělí dramaťáci
2. Úžasná porota, dobrá
nálada v plném sále
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Hulíňan
SVČ KLUBÍČKO

Podzimní dílničky v SVČ

Nedílnou součástí příležitostných aktivit
SVČ jsou Podzimní výtvarné dílničky, kterých se pravidelně zúčastňují děti SVČ a jejich kamarádi. Tentokrát proběhly ve dnech
15. 10. a 31. 10. 2013. Každý si vydlabal
a ozdobil svou dýni přírodninami a z podzimního listí vytvořil krásnou květinu.
Dětem se u nás velmi líbilo a již se těší
na další setkání.
Další zdařilou akcí jsou sobotní dílničky
pro dvě šikovné ručičky, tentokráte to byla
DECOUPAGE (zdobení ubrouskovou technikou) a keramická vánoční dílna. Všichni
odcházeli spokojeni, těšili se na další dílničky
– a nás těšily kladné ohlasy účastníků.
Lucie Žourková

Korálkování
V sobotu 9. 11. jsme uspořádali pro zájemce skleněné krásy předvánoční dílničky KORÁLKOVÁNÍ s Yvonou a Janou.
Sobotní dopoledne se vydařilo a každý odcházel s dárkem, ať
už pro sebe nebo pro někoho blízkého pod stromeček.
Jitka Z.

INZERCE
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Hulíňan
Pozvánky na naše akce

INZERCE
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Hulíňan
KULTURNÍ KLUB

16

Hulíňan
Pozvánky
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Hulíňan
Pozvánky

Listopad v KK Hulín
Poslední říjnový den jsme v Hulíně přivítali ochotníky z Vizovic, kteří předvedli představení z repertoáru Divadla Járy Cimrmana
s názvem POSEL Z LIPTÁKOVA a velmi
příjemně pobavili přítomné diváky.

Další divadelní kus, který byl na našich
prknech odehrán, byl určen pro děti. Pražská
loutkoherecká společnost Loudadlo přijela s
pásmem NA KOUZELNÉM PALOUČKU,
v jehož závěru vystoupily celebrity a legendy
dětské zábavy, skuteční JŮ a HELE. Téměř
vyprodané hlediště na závěr aplaudovalo
krásnému představení, při kterém jsme opět
zalitovali, že náš sál není nafukovací.

Oblíbené čtvrteční večery v listopadu
obohatili svojí besedou dobrodruzi, kteří promítli fotograﬁe a pohovořili na téma
NA BABETÁCH K BALTU.

kých Zámeckých sklepů pan Ing. Aloiz Dovčík. Široká paleta vzorků se nám osvědčila
a návštěvníci se tak můžou těšit na příští rok.
Ve čtvrtek 21. 11. pořádal KK Hulín besedu
o tradiční akci s názvem HANÁCKÉ PRÁVO.
V knihovně se sešli jak pamětníci, tak zájemci
o obnovení této tradice v našem městě.

Oblíbenou a tradiční akcí bývá v Hulíně
tradiční listopadový KOŠT VÍNA. Letošní
ochutnávku jsme pořádali společně s občanským sdružením Přátelé a kamarádi, díky
této spolupráci bylo zájemcům k dispozici 50
vzorků vína ze všech koutů Moravy. Sál zcela
zaplněný milovníky dobrého vína praskal ve
švech, příjemné odpoledne doprovodila cimbálová muzika studentů Konzervatoře PJV
v Kroměříži a slovem pak sklepmistr strážnic-

Předposlední listopadový víkend jsme
pak ještě stihli uspořádat na podzim už třetí
ROCKOVÝ VEČER a dostalo se i na oblíbený ﬁlmový festival outdoorových ﬁlmů, letos
pojmenovaný SNOW FILM FESTIVAL.

Libor Pecháček
ředitel KULTURNÍHO KLUBU Hulín, p. o.
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KNIHOVNA

Začalo to velkým cestovatelským zážitkem
díky nadšenci J. Jarošovi, který přítomné provedl
svým „amatérským ﬁlmem“ po Kanadě (Kanada očima Jaroslava Jaroše), pokračovalo zážit-

Kanada očima J. Jaroše

Listopadové čtvrtky
byly v knihovně plné očekávání
kem plným očekávaní a tajemna s astroložkou, publicistkou Věrou Várady, která se zabývá výkladem tarotových karet, numerologií
a také diagnostikou zdravotního stavu (Jak
změnit svůj život). Poslední beseda připomněla přítomným mládí, které prožili v Hulíně,
zavzpomínali a poznali se ve ﬁlmu a na fotograﬁích z roku 1964 při vyplácení Hanáckého práva. Možná se příští rok, po padesáti letech, dočkáme obnovení této krásné tradice.

Astroložka V. Várady

Děkujeme všem
návštěvníkům a čtenářům
za přízeň v roce 2013
a věřte, že chystáme
spoustu zajímavých
přednášek a besed
na rok 2014.

Autorské čtení mladého spisovatele Jana Opatřila
Příhody kapříka Metlíka začal psát v 16
letech. K nápadu ho přivedla jeho sestra Venda, která Metlíka vymyslela. „Když jsem byl
nemocný, psala a kreslila mi formou komiksu
Jan Opatřil

jeho příhody, abych se nenudil,“ vysvětlil dětem autor knihy.
První kapitoly, které v té době napsal, odložil do šuplíku, kde ležely do jeho dvacetin.
Autor tří dílů O kapříkovi Metlíkovi se
narodil ve znamení ryb, vystudoval fakultu
rybářství. Nadšeným dětem dokázal bravurně
formou pohádky přiblížit a poznat svět pod
hladinou našich rybníků.
„Doufám, že se Příhody kapříka Metlíka
a jeho přátel žákům líbily,přál bych si, aby se
při čtení mých knih děti ocitly ve světě plném
lásky, přátelství a zapomněly, alespoň na chvíli, na všechny naše suchozemské starosti…“
uvedl v závěru každého čtení Jan Opatřil.

Kapříci Metlíci pluli po celé knihovně
Knihy si můžou děti vypůjčit v dětském
oddělní MěK Hulín.

Více informací a fotograﬁí si můžete prohlédnou na
www. knihovnahulin.cz

Pozvánka

19

Hulíňan
SPORT

Martin Šindelek
bilancuje sezónu

Sbírka pohárů
mažoretek

v čele tabulky, ale o všem rozhodla závodní
technika. Hned v prvním závodě v Nové Pace
přišel o první místo díky spojce, další závody
přinášely důležité body a také stříbrné, zelené
a jeden zlatý věnec z Dolního Bousova.

V sobotu 12. října proběhla v Hranicích
mezinárodní soutěž mažoretek „O pohár města Hranice“. Hulínské mažoretky Kontrasty
a Mini Kontrasty se soutěže také zúčastnily.
Soutěžily jak v disciplínách skupinových, tak
i sólových s hůlkou i rekvizitami.

Poslední závod měl rozhodnout mezi druhým a třetím místem. Ve ﬁnálové jízdě vypověděl službu motor, přišlo velké zklamání.
Přesto při konkurenci vozů v této kategorii je třetí místo úspěch.
Autokrosová sezóna skončila slavnostním
vyhlášením výsledků v Benešově u Prahy,
kde byl jezdec Martin Šindelek vyhlášen jako
třetí nejlepší ve své divizi D6 se Škodou Felicia o obsahu motoru do 16 ccm.
V průběžném pořadí seriálu závodů Ondrstroj Mistrovství České republiky se držel

Gymnastické naděje
Uherský Ostroh
Na první závod sezony 2013/2014, na závod
gymnastických nadějí do Uherského Ostrohu,
jely reprezentovat GK Hulín 3 závodnice.
V nejpočetnější kategorii 2005-2006 se
Agáta Daňková umístnila na 33. místě a Kateřina Teterová obsadila 35. místo.
V kategorii 2004-2003 i s mnoha pády vybojovala Tereza Daňková 12. místo.

Krajský přebor
v gymnastice Zlín
V sobotu 16. 11. uspořádal Sokol Zlín
krajský přebor ve sportovní gymnastice. Podzimní přebor je vždy obsazen méně, což však
nijak nesnižuje výkony všech zúčastněných
závodnic, které se musely naučit těžké povinné sestavy. Za Hulín startovaly dvě závodnice
- Eliška Navrátilová a Kačka Teterová - a obě
ze závodů odjížděly s titulem přeborník kraje.
Moc blahopřejeme.
Trenéři

Autokros je sport, který má rád, ale nad
další sezónou visí otazník.
Chtěl bych poděkovat mechanikům panu
Fojtíčkovi a Syřeňovi, rodičům, svým sponzorům a všem fanouškům.
M. Šindelek
více info na www.autokrosar.cz

Starší skupina Kontrasty obsadila ve své
věkové kategorii 2. místo a přivezla si stříbrný pohár a mladší skupina Mini Kontrasty se
umístila na 1. místě a obdržela pohár zlatý.
Také sólistkám se dařilo, dovezly si 1x
zlatou, 2x stříbrnou, 1x bronzovou medaili
a jedno 4. místo.
Všem děvčatům děkuji za perfektní reprezentaci souborů a města Hulína.
Alena Rafajová, trenérka

Úspěšná Lucka
Dalšího plaveckého úspěchu dosáhla Lucie Miklišová v sobotu 9. 11.
2013 v Podzimním oblastním přeboru žactva ve Vyškově. Obsadila skvělé 3. místo
na 400 m VZ žačky
2002 s časem 6:49,8.
Roste nám v Hulíně talent, gratulujeme
a přejeme hodně úspěchů.
J. Z.

INZERCE

Nejlepším střelcem
turnaje Jan Polášek
V neděli 24. 11. 2013 se v holešovské sportovní hale uskutečnil turnaj mladších přípravek. Pořadatelem turnaje byla TJ Prusinovice.
Turnaje se zúčastnila mužstva Sokol Lípa,
FK Štípa, SK Spartak Hulín,TJ Chvalčov, SK
Louky, SFK ELKO Holešov a pořádající TJ
Prusinovice.
Výsledky našeho týmu :
SK Spartak Hulín – SFK ELKO Holešov
SK Spartak Hulín – Sokol Lípa
SK Spartak Hulín – SK Louky
SK Spartak Hulín – TJ Prusinovice
SK Spartak Hulín – FK Štípa
SK Spartak Hulín – TJ Chvalčov

4:0
0:0
1:2
6:0
4:0
2:0

Naše mužstvo pod vedením Mirka Nedbala a Ríši Vyvlečky nastoupilo bez náhradníků
a přesto tento turnaj dokázalo vyhrát.
Navíc se nejlepším střelcem turnaje stal náš hráč
Jan Polášek, který zatížil konto soupeřů 12 góly.
Další turnaj mladší přípravky se bude konat 8. 12. 2013 v Přerově.
M. Horáčková
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Hulíňan
Výsledky hulínského
volejbalu

Judo
V sobotu 19. 10. 2013 uspořádal oddíl
judo Tvrdonice VI. ročník Benapo Cup mláďat, žáků a žákyň. Tohoto turnaje se zúčastnilo rekordních 254 závodníků z Čech, Moravy
a Slovenska. Hulínský oddíl zde reprezentovalo 7 závodníků. Z tohoto krásného kraje
plného vinic dovezli 5 medailí.
Výsledky oddílu

Velká cena Ostravy 15. 9. 2013
mláďata
30 kg

Michal Franek

3. místo

36 kg

Jakub Richter

3. místo

mladší žákyně

mláďata
28 kg

Jan Vydra

3. místo

30,8 kg

Michal Franek

2. místo

33,2 kg

Matěj Brabec

3. místo

34,2 kg

Jakub Richter

2. místo

Pavel Nesvadba

5. místo

mladší žákyně
40 kg

Další výsledky z podzimní sezony

Pavlína Rozkydalová

3. místo

O dva týdny později zavítali tři mladí závodníci z oddílu judo SK Spartak Hulín do
Polné na Velkou cenu O pohár starosty města.
Zde si opět dobře vedl Jakub Richter, který za
1. místo získal krásný pohár.
Ve stejné kategorii mláďat získal 3. místo Michal Franek. V kategorii mladší žákyně
obsadila Pavlína Rozkydalová 4. místo.

36 kg

Pavlína Rozkydalová

2. místo

BRNO CUP OPEN 22. 9. 2013
starší žákyně
52 kg

Zuzana Eliášová

3. místo

55 kg

Jan Franek

3. místo

Turnaj mladých bojovníků, Břeclav
5. 10. 2013
33,8 kg

Jakub Richter

1. místo

33,8 kg

Pavlína Rozkydalová

2. místo

33,4 kg

Pavel Nesvadba

3. místo

39 kg

Ondřej Vítoslavský

5. místo
Dušan Horák

HC SPARTAK HULÍN
Naše hokejová sezóna je přesně v polovině, průběžně jsme na 5. místě z 12 celků,
nyní až do play-off se budeme potkávat pouze s celky z horní poloviny tabulky. V říjnu
jsme angažovali zkušeného trenéra, hulínské
hokejisty tak trénuje pan Jiří Batěk.
HC Spartak Hulín - HC Jiskra Chropyně
2:1 (24. 10. 2013), branky: Jakšík, Pecháček.
HC Spartak Hulín - HC Žopy B 1:3 (31. 10.
2013), branka: Drcmánek.
HC TJ Sokol Tovačov - HC Spartak Hulín 3:4
s. n. (2. 11. 2013), branky: Hložek, Pecháček,
Spružina, rozhodující nájezd Martinů.
HC Red Devils Míškovice - HC Spartak
Hulín 0:3 (9. 11. 2013), branky: Horáček,
Drcmánek, Němec.

HC Spartak Hulín - HC Rychlov 7:3.
Branky: Šišák 2x, Jakšík, Dunda, Drcmánek 2x,
Pecha.
Následující zápasy:
5. 12. 2013 ve 21:45 hod. HC Hulín – HC Buldok Otrokovice, 12. 12. 2013 ve 20:00 hod.
HC Hulín – HC Jiskra Chropyně, 14. 12. 2013
v 17:00 hod. HC Hulín – RHL Přerov, 4. 1.
2014 v 18:45 hod. HC Hulín - Žopy B, 11. 1.
2014 v 19:45 hod. HC Hulín – HC Kačeři
Tlumačov.
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

MUŽI:
2. 11. TJ Nivnice – SK Spartak Hulín 3:0
(16, 21, 28) a 3:1 (14, -22, 19, 17)
Sestava: Lutonský, Nášel, Vaculík, Mrhálek,
Dostál, Valko R., Grohar, Kvapilík, Hošek
9. 11. SK Spartak Hulín - VSK Staré Město
3:1 (-25, 23, 18, 23) a 3:1 (23, 23, -27, 20)
Sestava: Valko R., Lutonský, Mrhálek, Dostál,
Kvapilík, Hošek, Nášel, Sova, Vaculík, Bienek
Muži Spartaku Hulín jsou aktuálně na 7. místě v tabulce se ziskem 15 bodů.
ŽENY
2. 11. SK Spartak Hulín - TJ Spartak Uherský
Brod 3:0 (18, 21, 19) a 3:1 (-21, 14, 21, 13)
Sestava: Nakládalová, Křížová, Komendová,
Sovová M., Sovová J., Strouhalová, Kainerová, Valková, Šenkyříková, Fuksová
9. 11. TJ Slovácká Slavia Uherské Hradiště B
– SK Spartak Hulín 1:3 (20, -20, -17, -19)
a 3:0 (13, 21, 21)
Sestava: Komendová, Nakládalová, Sovová J.,
Černochová, Sovová M., Kainerová, Pallová
Ženy Spartaku Hulín jsou aktuálně na 6. místě v tabulce se ziskem 13 bodů.
Rozpis dalších utkání stejně jako podrobnější informace o hulínském volejbalu
najdete na internetových stránkách
www.volejbalhulin.cz
A. Lutonský
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Mým hulínským spolužákům a nejen jim pro chvíle pohody připravil „Huléňák“
Stanislav Trávníček
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Hulíňan
INZERCE
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Hulíňan
ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Koupím garáž na Družbě v Hulíně. Kontakt
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

tel: 603 78 55 64. Spěchá, platba v hotovosti.
Prodám garáž u Cukrovaru, cena dohodou,
tel. kontakt: 777 225 142.
Servis jízdních kol se slevou 10 %. Využijte
krátkých termínů a příznivých cen v Bike centrum, nám. Míru 114, Hulín, tel. 604 281 714.
Pronajmeme kancelářské, skladové a prodejní prostory v R-MARKETU Hulín, ul.
E. Světlíka. Informace na tel.: 573 351 220.
Prodám zachovalou ledničku Elektrolux 185 cm
za 1000 Kč. Tel. kontakt 774 271 756.
Trápí vás celulitida? Využijte stále nízkých cen
ke zlepšení své postavy ultrazvukovou kavitací na www.k-kosmetika.cz. Tel. 607 524 758.
Prodám mezonetový byt 4+kk v Hulíně,
113m2, balkón + prostorná terasa, kolaudace
2008. Info na čísle 775 510 884.
Prodám velmi pěkný manažerský notebook
zn. Dell, úhl. 36 cm, DVD, WiFi, Windows XP
Professional, výborný stav, jen 3900 Kč.
I na dobírku.Tel.: 604 961 249.
Prodám asi 200 různých mincí, Evropa a svět
20. stol., pouze dohromady, 3 Kč za ks.
Na dobírku. Tel.: 723 509 549.
Klasický silný dalekohled 16x50 za výhodnou cenu! Prodám zcela nový kvalitní německý dalekohled, je určen zejména pro myslivce a k pozorování přírody. Cena jen 1900 Kč.
Na dobírku. Vhodné i jako pěkný dárek.
Tel.: 723 509 549.
Prodám garáž u cukrovaru. Tel. 723 359 019.

• Pronajmu garáž v bytovce na Nerudově ulici.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlastní elektroměr, prostorná a zateplená.
Cena 800 Kč za měsíc. Možnost odkoupení.
Volná od 1. 1. 2014. Tel. 721 115 575.
Pronájem garsoniéry v Hulíně na Višňovcích
za 6000 Kč včetně inkasa. Možnost ihned
k nastěhování. 776 565 624. Prosím SMS.
Prodám použité vnitřní dveře 200x80 cm se
zámkem, bez klik, bílé. 1 ks levé a 1 ks pravé.
Cena 150 Kč za kus. Mob. 603 481 327.
Prodám postel 2 ks (ložnice). Cena 1 ks 300,
2 ks 400,-Kč. Mob.: 739 009 813.
Nabízím zpracování účetnictví, daňové evidence, DPH a mzdové agendy vč. daňových
přiznání. Místo výkonu: Hulín a Chropyně.
Kontakt: e-mail vrana@atlas.cz, tel. 739 056 599.
Pronajmu byt 3+1 , 80m2, v Hulíně blízko
školy. Tel.: 608 031 337.
Koupím les (příp. dřevo), louky, pole, pastviny. Nad 1 ha. Platba v hotovosti. Náklady
na smlouvy, odhad atd. uhradím. Solidní
jednání. Tel.:732 210 288.
Provádíme nátěry a opravy plochých střech,
včetně umytí wap, hydroiz. nátěry, zateplení.
Osvědčené technologie. Tel.: 731 916 662.
Přijímáme objednávky na vánoční cukroví
- čajové, krémové pečivo.
www.cukrarnaromance.com, tel: 731 739 945.
Nejste spokojení se svou pletí? Využijte
blahodárných účinků omlazujícího biostimulačního laseru Sparidonn - více na
www.k-kosmetika.cz tel. 607 524 758.

• Postarám se o vaše dítě, seniora nebo ment.
•

•
•

postiženého. Potřebné vzdělání mám.
Tel.: 737 470 347.
Textil prádlo na Poštovní ulici nabízí deky,
povlečení, prostěradla, přikrývky, polštáře
a jiný bytový textil, termoprádlo, ponožky,
prádlo, trička, legíny, pyžama, župany dámské i pánské, mikiny a jiné.
Fotograﬁe všeho druhu jako jsou svatby,
portréty, foto dětí, miminek, akce - vítání
občánků atd. Informace naleznete na
www.fotodaniela.cz.
Nakreslím portrét podle fotograﬁe, www.
portrety-kopcilova-monika.cz, tel.: 774 806 978.

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

Fotoreportáž z rozsvícení vánočního stromu

Živá zvířátka vždycky rozzáří dětská očka

Obrovská fronta zájemců o radniční punč

Děvčata si užívala dobré nálady,
která na podařené akci panovala

Náměstí zaplněné návštěvníky, kteří
přišli nasát předvánoční atmosféru

Spokojení návštěvníci

Na nové tribuně si zahráli i Hulíňané

Vystoupení dětí ze SVČ Hulín

Tradiční vystoupení DPS Zvonky Hulín

Závěrečný ohňostroj prozářil noční oblohu

Více fotograﬁí na facebooku města Hulín. Foto J. Zakravačová. M. Dunajová
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Hulíňan
VZPOMÍNKA
Osud Ti nedopřál s námi déle být,
ale v našich srdcích budeš stále žít.
Dne 10. listopadu 2013
jsme vzpomněli 10. výročí úmrtí
paní DRAHOMÍRY SOLDÁNOVÉ
z Hulína
Stále vzpomínají manžel Zdeněk a dcery
Zdena a Alena s rodinami.

Těžko se s tebou loučit,
těžké je bez tebe žít.
Láska však smrtí nekončí,
v srdci tě stále budeme mít.
Dne 25. listopadu 2013 jsme vzpomněli
první smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš tatínek, švagr a dědeček

S láskou v srdci vzpomínáme
na našeho milovaného tatínka a dědečka,
pana JOSEFA JEŽE z Hulína,
který by se 23. prosince 2013 dožil 100 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dcery Zdeňka Vysloužilová a Věrka
Brezanská s rodinami. Vnuci Zdena, Pavlína,
Otík, Dana, Karel a Pepik s rodinami.

Dne 23. prosince 2013 uplynou čtyři roky,
co nás navždy opustil můj manžel,
náš tatínek a dědeček,
pan JAN BULÍN z Hulína
S láskou stále vzpomíná opuštěná rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Děkujeme.

BLAHOPŘÁNÍ

pan JAN VÁŇA z Hulína
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Synové Jan a Zdeněk s rodinou, švagrová
a vnučky Zdeňka s rodinou a Katka.

Jen svíčku hořící a rozkvetlou kytici
Ti na hrob můžeme dát a stále jen vzpomínat…

BOHUMÍR
POSPÍŠIL
oslavil
1. listopadu 2013
88. narozeniny.

Dne 1. prosince 2013 uplynuly 2 roky,
co po těžké nemoci zemřel
pan Ing. JIŘÍ KOHN z Hulína
Stále vzpomínají manželka Jana,
dcera Kamila s rodinou, bratr Miroslav
s rodinou a rodina Juráškova.
Děkujeme všem přátelům a kamarádům,
kteří vzpomínají společně s námi.

Dne 7. prosince 2013 vzpomeneme
20. výročí úmrtí
pana

JIŘÍHO MACŮRKA

z Hulína.
Stále vzpomínají manželka Milada, syn
Jiří s rodinou a vnučka Petra.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.

Dne 25. listopadu 2013
oslavil úctyhodných 88 let

pan VLASTIMIL ÚLEHLA
z Hulína
Budiž pravdou dávné rčení,
stár že člověk nikdy není,
když se cítí v duši mlád,
život umí užívat.
Ať Vás vše tak stále baví, jen to dobré, hodně zdraví.
Přejí holky z hulínské knihovny.

Dne 21. prosince 2013 by se dožil 90 let
pan KAREL KOŠINA z Hulína.
20. července 2013 uplynulo již 5 let
od jeho smrti.
S láskou stále vzpomínají manželka Marie
a synové Karel a Ladislav s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Měsíčník Hulíňan vydává město Hulín, IČ: 00287229, Hulín, nám. Míru 162.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Registrováno u MK pod registračním číslem MK ČR E 12041
Redakce: Městská knihovna v Hulíně
Adresa redakce: MěK Hulín, Dr. Stojana 375, 768 24 Hulín,
Tel.: 573 351 815, 725 006 071, e-mail.: knihovnahulin@seznam.cz
Tisk: PRCEK & SPOL., s.r.o. Kroměříž, korekce: Mgr. Pavla Červená,
náklad 3.050 kusů. Vydáno: 3. 12. 2013
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K tomuto datu mu vyšla už 27. sbírka
básní s názvem „Hulínské kořeny“,
ve které se vyznává ze své velké lásky
k rodnému Hulínu, Rusavě a Hané.
Rovina
V našem kraji nepramení žádná řeka,
hory máme nízké, plochá je ta kulisa,
ani moře tady není nikde nablízku,
bílý ledovec se k lidem nelísá.
A přec má rodná Haná, neboj se,
ty jsi ze všech krajů, které znám,
ten nejkrásnější, tebe nezradím,
ty neodmyslitelně patříš k nám.
Po slunce západu klid padá na Hulín,
a za odešlý den se smutně brečí,
to je ta pravá doba, zvoní klekání,
tož přindi za mnou na kus řeči.

Dne 6. prosince 2013 oslaví krásných 85 let
paní EVA PAULOVÁ,
roz. Kolaříková,
která se narodila a prožívá
celý svůj bohatý život v městě Hulíně.
Pevné zdraví a pohodu
do dalších let přeje z celého srdce
dcera Eva s rodinou.

OPUSTILI NÁS

Milada Rusková 1927
Anežka Šipulová 1911

