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LEDEN 2021
UPOZORNĚNÍ

Vstup do budovy Městského úřadu Hulín je aktuálně možný pouze s ochrannými
prostředky dýchacích cest, bránícími šíření kapének (rouška, respirátor,
ústenka, šátek, šál, apod.). Použijte dezinfekci u dveří a dodržujte rozestupy.
Opatření vyplývá z nařízení ministerstva zdravotnictví.

Rok 2021. Hulín má připravené velké investice
Rok 2021 bude v Hulíně
plný velkých investic. Navzdory nepříznivé situaci z minulého roku, způsobené pandemií koronaviru, se radnici
podařilo připravit projekty
za desítky milionů korun.
Z papíru v realitu se promění,
nebo začnou proměňovat,
v nadcházejících měsících.

„Bylo by možná jednodušší
počkat, až se situace vrátí do
normálu. Ale takto neuvažujeme. Jsme přesvědčení o tom,
že posouvat věci kupředu se
dá i v této nelehké době. Důležitá je pečlivá příprava, zvážení všech možností a rizik a
zajištění financování. U investic, které máme nachystané,

2020: jaká byla cyklistická sezona?

Julie Malošíková z Cykloteamu MXM Hulín v akci.
Foto: Cykloteam MXM Hulín

Časový skluz závodů, termínové kolize, omezené možnosti pro trénink. Dopady pandemie Covid-19 se nevyhnuly ani
cyklistice. Cykloteam MXM Hulín přesto dokázal rozšířit svou
členskou základnu. Více k hodnocení loňského roku na str. 20.
Aktuálně:
Rozhovor:
Napsali nám:
Tipy na výlet:

jsme všechny tyto podmínky
splnili. Můžeme se tedy pustit do realizace,“ konstatoval
Roman Hoza, starosta Hulína.
Z hlediska nákladů je bezesporu nejdůležitější stavbou rekonstrukce Sokolovny.
Jen pro letošní rok je na její
zajištění vyčleněna částka
50 milionů korun. K dispozici
je zpracovaná realizační projektová dokumentace včetně
položkového rozpočtu, v nejbližších dnech bude vypsáno
výběrové řízení, ze kterého
vzejde zhotovitel a také celková částka, která bude potřeba. Dá se očekávat, že přesáhne hranici 100 milionů korun. Významnou pomocí je
tak státní dotace, kterou má již
město „přiklepnutou,“ ve výši
14 a půl milionu korun.
Díky rekonstrukci se v současnosti značně zchátralá
Sokolovna promění v moderní multifunkční centrum.
Svým uživatelům nabídne
tři sály, kavárnu, zcela nové
sociální a technické zázemí,
v těsné blízkosti objektu
bude parkoviště pro cca 50
automobilů. Součástí projektu jsou i technologie šetrné k životnímu prostředí,
jako jsou například rekuperace vzduchu (zpětné získávání tepla) s klimatizací

pro vytápění a výměnu ovzduší, nebo fotovoltaická elektrárna o výkonu 18,81 kWp
pro výrobu elektrické energie a s možnosti dodávání
přebytku elektrické energie
do sítě. „Rekonstrukci Sokolovny zahájíme v návaznosti
na výběrové řízení na zhotovitele, dokončení stavby je naplánované na rok 2022,“ sdělil
Roman Dutkevič, vedoucí
Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské
radnice.
Na pořádný „balík“ vyjde
i druhá etapa revitalizace
sídliště Družba II. Celkové
náklady lehce přesáhnou
výši 10 milionů korun. Stejně
jako v případě Sokolovny si
i tentokrát město významně pomůže dotací od státu,
kterou získalo ve výši 4,2 milionu korun. „Na sídlišti se budou kompletně rekonstruovat
komunikace, chodníky, parkovací místa, veřejné osvětlení,
zeleň a dětské hřiště,“ upozornil
místostarosta Jiří Schaffer.
Součástí revitalizace sídliště je rovněž instalace dvou
sad podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Práce
budou zahájeny v březnu
letošního roku a dokončeny
v následujících 150 dnech.
(dokončení na str. 2)
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Pořádat svatby v roce 2020 nebylo jednoduché. V Hulíně jich přesto neubylo
Několik svateb se kvůli omezením souvisejícím s pandemií koronaviru neuskutečnilo, přesto jich ve správním
obvodu matričního úřadu
Hulín v roce 2020 uspořádali 18. Tedy stejný počet jako
v roce 2019.
„Jsme rádi, že svateb neubylo. Je to jeden z důkazů, že
život jde navzdory všem omezením dál a že lidé mají pořád
touhu plánovat svou budoucnost,“ konstatoval starosta Hulína Roman Hoza, který byl
i v roce 2020 snoubenci nejčastěji žádaný jako oddávající.
Pořádat svatby bylo loni rozhodně složitější nežli v předchozích letech. Důvodem
byla protiepidemiologická
opatření průběžně nařizovaná vládou, která některé
páry dokonce přinutila změ-

nit termín svatby. „Někteří
snoubenci se nenechali odradit a uzavřeli manželství i
za momentálně daných podmínek. Byli však tací, kteří si
svatbu přeobjednali. Rozhodně to snoubenci neměli jednoduché a chci věřit, že v roce
2021 se podaří všechny páry,
které se pro svatbu rozhodly,
oddat v jejich vysněném termínu. A také se všemi blízkými, které na svatbě mít chtějí,
aniž by museli provádět jejich
selekci, aby se vešli do počtu
osob, stanovených různými
opatřeními,“ přeje si Vladimíra Obdržálková, vedoucí
Odboru vnitřních věcí a matrikářka Městského úřadu
v Hulíně.
Protože bylo výrazně komplikovanější pořádat obřady
v uzavřeném prostoru, přiby-

lo v roce 2020 svateb venku.
Skutečnost, že při nich nebylo
nutné mít ochrannou roušku,
zpříjemnila slavnostní chvíle
jak snoubencům a hostům,
tak i samotným oddávajícím.
Vždy však pořádající matrika
pečlivě dbala na to, aby byla
dodržena veškerá v tu chvíli
platná protiepidemiologická
opatření, samozřejmostí bylo
dodržování hygienických zásad a možnost použití desinfekce.
Jestliže během předchozích let rostl zájem o pořádání svateb na neobvyklých
místech, rok 2020 tento
trend nepotvrdil. „Snoubenci asi letos měli opravdu jiné
starosti než vymýšlet neobvyklá místa, byli rádi, že se
obřad za nějakých podmínek
vůbec uskutečnil. V plánu byl

přitom „křest“ Růžového parčíku, bohužel, právě kvůli letošní nepříznivé situaci z něj
sešlo. Tak snad v příštím roce,“
uvedla Vladimíra Obdržálková.
Přestože neobvyklý stav
způsobený onemocněním
COVID-19 ještě zdaleka nekončí, matrika v Hulíně registrovala už od září minulého
roku zájem o svatební termíny v roce 2021. „V současné
době jich máme už deset obsazených, což je v tuto roční
dobu na naše město vcelku neobvyklé. Samozřejmě z toho
máme radost a těšíme se. Jen
doufáme, že budeme oddávat
v příznivějších podmínkách
pro snoubence, než byly ty
letošní,“ uzavřela Vladimíra
Obdržálková.
(dvo)

Město poděkovalo dobrovolným dárcům krve
Město Hulín pravidelně
oceňuje dobrovolné dárce
krve za jejich jubilejní odběry, a to formou malého společenského setkání, předáním čestného uznání a finanční odměnou.
Bohužel letošní společné
slavnostní oceňování všech
bezplatných dárců se kvůli
mimořádným vládním opatřením proti epidemii nemoh-

lo uskutečnit.
U příležitosti jubilejních
bezplatných odběrů krve letos radnice přistoupila k poděkování formou dopisu a
zasláním čestného uznání.
Pozornost v podobě finanční odměny si dárci vyzvedli
na pokladně městského úřadu.
Pro letošní rok radnice ocenila celkem 24 bezpříspěvkových dárců krve z Hulína.

„Je to krásné číslo a jsem
moc rád, že u nás máme tolik
ochotných a obětavých občanů, kteří nezištně pomáhají
zachraňovat zdraví a životy
těm, kteří to potřebují“, poděkoval v dopise hulínský starosta Roman Hoza.
Mezi oceněnými byly i 3 ženy, a to Zuzana Pohořelská
s 60 odběry, Oldřiška Novotná se 70 odběry a Jarmila

Rok 2021. Hulín má připravené velké investice
dokončení ze str. 1

Rekonstrukce Sokolovny je největší investicí nejen roku 2021.
Na snímku je maketa budoucího stavu. Foto: Z. Dvořák

Jen o něco méně nákladná bude investiční akce s názvem Umístění vzduchotechniky s rekuperací a instalací fotovoltaické elektrárny
o výkonu 26,4 kWp s možností dodávání nespotřebované energie zpět do sítě.
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V rozpočtu města je na ni
alokovaná částka dosahující téměř 8,1 milionu korun,
jejíž součástí je i schválená
státní dotace ve výši 5,65
milionu korun. Výše nákladů
a z ní vycházející výše dotace se ještě můžou změnit,

a to výsledkem výběrového
řízení na zhotovitele stavby,
které se uskuteční v nejbližších dnech. Se samotnou
realizací stavby se počítá
v průběhu července a srpna.
Kromě výše popsaných
velkých investic zrealizuje
město Hulín i další, rozsahem
menší. „I u nich budeme mít
snahu zajistit si vícezdrojové
financování, aby byly jejich
dopady na rozpočet města
co nejnižší. Věřím, že budeme
opět úspěšní, jako tomu bylo
i v předchozích letech. V mnoha případech jde opravdu
o investice, které povedou v budoucnu k úspoře provozních
nákladů nebo v případě investic do infrastruktury i zlepšení
daňových příjmů města,“ prohlásil Roman Hoza.
Zdeněk Dvořák

Hrabalová s 80 odběry. Nejvíce odběrů absolvovali Jiří
Ohera a Vladimír Majdloch
s 210 odběry.
„Ze srdce Vám děkuji za nezištnost a příkladný postoj
k dárcovství krve či plazmy, a to
zejména v této pro všechny
nelehké době. Velmi si toho vážíme,“ vzkázal v závěru děkovného dopisu Roman Hoza.
(bt)

Upozornění
Město Hulín
upozorňuje občany,
že k 31. prosinci 2020
byl zrušen
účet města č.
1483129339/0800,
vedený u České
spořitelny, a. s.
Žádáme proto,
aby byly všechny platby
pro město Hulín
směrovány
na číslo účtu:
8319720217/0100,
vedeného
u Komerční banky,
a. s.
Děkujeme.
(red)

Hulíňan

Z RADNICE, VÍTE, ŽE
Zamyšlení… Romana Hozy, starosty města: Jsme hospodární.
Kéž by se to tak dařilo i našemu státu

Obracíme první listy nového kalendáře roku 2021. Každý z nás má do nově přicházejícího období nějaké přání.
Pro kolegy v práci, pro své přátele, pro své blízké, ale taky aspoň
jedno takové to jen pro sebe.

Trochu tajné... Přesto věřím,
že jedno přání máme všichni
společné, aby ten letošní rok
byl lepší než ten právě skončený. Víme proč.
Jaký bude rok 2021 z pohledu našeho města? Když vezmu jako základní kritérium
rozpočet, pak bude na jedné
straně úsporný, bude náročné ho uhlídat, ale na straně
druhé bude optimistický, plný
očekávání, a jako vždy plný
práce. Výdaje by měly přesáhnout 190 a půl milionu korun!
Je to veliká částka. Také nás
čeká hned několik významných investičních akcí, v čele
s rekonstrukcí Sokolovny, jen
ta si vyžádá v roce 2021 z rozpočtu částku 50 milionů korun. Vzhledem k tomu, že příjmy města by na to samy nesta-

čily, a navíc je negativně ovlivňuje momentální krize, rozhodlo zastupitelstvo o úvěru,
kterým tyto zvýšené požadavky
na dofinancování všech plánovaných akcí dokryjeme. Město
již doplácí poslední splátky posledního velkého úvěru, je finančně zdravé, úrokové sazby
jsou výhodné, proto si může
tento způsob financování dovolit.
Momentální vývoj ekonomiky a přijímané zákony ovlivňují příjmy všech měst a obcí. Pro média vděčné téma!
Dostal jsem řadu dotazů, zda
může vzhledem k současné
situaci dojít k okleštění služeb
pro naše občany, k zastavení
plánovaných investic? Všechny mohu ujistit, že v Hulíně
k ničemu takovému nedojde!

Víte, že…
• vrabec rezavý, žijící převážně v Číně, úmyslně vplétá
do svých hnízd pelyněk, který odpuzuje parazity, a mláďata
jsou tak více zdravá, kromě lidoopů a člověka jsou tak jediní, kdo tak činí?
• podle vědců údajně každý měsíc nedobrovolně vdechneme, vypijeme a také sníme plasty o velikosti kostičky Lega
4x2 cm?
• koroptve polní patřily ještě začátkem minulého století
k nejhojnějším ptákům v naší zemi?
• průměrný věk členů mysliveckých sdružení v ČR je 65
ilustrační foto
a více let?
• holubi se v krajině orientují podle magnetického pole, zraku, a také velmi dobře čichem?
• v půli listopadu loňského roku byl za obcí Záhlinice nalezen sražený vlk?
• jedním z největších bohatství každého národa je kvalitní zemědělská půda?
• dříve veřejnosti neznámá káně bělochvostá se u nás považuje za pravidelně se vyskytující
druh naší avifauny?
• satelitně sledovaný sup hnědý v roce 2019 přeletěl ze Španělska nepřerušeným letem
dlouhým 3000 km do Norska?
• pokud se nebudeme v této nelehké době chovat zodpovědně, jako národ po všech stránkách zchudneme?
S úctou Váš Pavel K. Šálek
Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín

Nic takového nehrozí. I díky
schváleným rozpočtovým řešením, které jsem popsal výše.
Je ale pravdou, že letos budeme muset opatrněji počítat
a zodpovědně plánovat, pracovat s maximální efektivností.
Držet na uzdě náklady města,
vyvarovat se zbytečně bobtnajícího aparátu. Ostatně, tohle
držíme už dlouhé roky. Zaměstnanci úřadu musejí zvládat
více agend, počet pracovníků
dlouhodobě nezvyšujeme, ba
naopak. Tím jsme hospodární
a úřad stabilizovaný. Kéž by se
to tak dařilo i našemu státu.
Přeji nám všem hodně
zdraví, osobních i pracovních
úspěchů, optimismus a dobrou vůli. I to jsou předpoklady
pro to, aby byl rok 2021 lepší,
než ten rok předchozí.

Podpoříte letošní
Tříkrálovou sbírku?
Tradiční Tříkrálovou
sbírku, jejíž průběh letos
významně ovlivnila pandemie koronaviru, lze podpořit i posláním dárcovské SMS na číslo 87 777,
a to v hodnotě 30, 60
nebo 90 Kč. Tvar zprávy:
DMS koleda 30 / DMS koleda 60 / DMS koleda 90.
Možná je i podpora
platbou bankovním převodem nebo platební
kartou, intuitivní průvodce pro tuto možnost
„darovat online“ je umístěn
na webových stránkách
www.trikralovasbirka.cz.
(jz)

INZERCE
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Hulíňan

RADA MĚSTA HULÍNA

PŘEHLED USNESENÍ
z 46. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 18. 11. 2020
1/46/RM/2020
Záměr prodeje části pozemku v Hulíně,
U stavu II
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje části pozemku parc. č.
2141/2 o výměře cca 22 m2 v k. ú. Hulín,
za účelem výstavby garáže.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/46/RM/2020
Záměr nájmu části pozemku v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu části pozemku parc. č.
1543/3 s vodní nádrží o výměře cca
3000 m2 v k. ú. Hulín, za účelem využití
této části pozemku s vodní nádrží k rybolovu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/46/RM/2020
Prodej části pozemků v Hulíně
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 873/1 o výměře 1 m2 a pozemku parc. č. 862/1 o výměře 5 m2,
oba v k. ú. Hulín za cenu 300 Kč/m2,
do podílového spoluvlastnictví, tj. každý podíl ve výši id. 1/2, panu XXXX
XXXX XXXX XXXX Hulín a paní XXXX
XXXX XXXX XXXX Hulín, za účelem narovnání stávajícího stavu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/46/RM/2020
Prodej části pozemku v Záhlinicích
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 1862/9 v k. ú. Záhlinice o výměře 176 m2 panu XXXX XXXX XXXX
XXXX za cenu 950 Kč/m2 vč. DPH za účelem rozšíření pozemku parc. č. 1862/14
v k. ú. Záhlinice, který si žadatel koupil
z důvodu výstavby nového rodinného
domu v Záhlinicích.
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/46/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 4 na ul. Záhlinická č. p. 475, Hulín s panem XXXX
XXXX, trvale bytem XXXX XXXX XXXX,
Hulín na dobu určitou od 01. 12. 2020
do 30. 11. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu bytu
Termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/46/RM/2020
Zrušeni usnesení č. 11/44/RM/2020 a
schválení výsledku veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním
řízení „Projekt regenerace panelového
sídliště Družba II - Hulín, 2. etapa - závěrečná“
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I. Rada města Hulína ruší
usnesení č. 11/44/RM/2020 v plném
rozsahu.
II. Rada města Hulína schvaluje
na základě výsledku výběrového řízení
veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Projekt
regenerace panelového sídliště Družba II
- Hulín, 2. etapa - závěrečná“ vítěze,
kterým se stala po odstoupení prvního v pořadí firma SKANSKA, a. s.,
IČ: 26271303, se sídlem Křižíkova
682/34a, 186 00 Praha 7 Karlín s nabídnutou cenou 7 935 527,00 Kč bez DPH,
což je 9 601 987,67 Kč vč. DPH.
III. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o dílo na akci „Projekt regenerace panelového sídliště Družba II - Hulín, 2. etapa - závěrečná“ se společností
SKANSKA, a. s., IČ: 26271303, se sídlem
Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 7 Karlín
za cenu 7 935 527,00 Kč bez DPH, což je
9 601 987,67 Kč vč. DPH.
IV. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 04. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/46/RM/2020
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Základní škola Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
upravený návrh rozpočtu příspěvkové
organizace Základní škola Hulín, dle
povinnosti vyplývající příspěvkovým
organizacím dle § 28 a § 28a zákona
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů a dále podle § 4
a § 5 zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech
rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 24/2017 Sb.,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti ve znění pozdějších
předpisů takto:
• neinvestiční příspěvek ve výši
		 4.700.000 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/46/RM/2020
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace DECENT Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
návrh rozpočtu příspěvkové organizace DECENT Hulín, dle povinnosti vyplývající příspěvkovým organizacím dle
§ 28 a § 28a zákona č. 250/2000 Sb.
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
a dále podle § 4 a § 5 zákona č. 23/2017
Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění pozdějších předpisů
a zákona č. 24/2017 Sb., kterým se mění
některé zákony v souvislosti s přijetím
právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
ve znění pozdějších předpisů takto:
• neinvestiční příspěvek na provoz
		 ve výši 1.000.000 Kč

• neinvestiční příspěvek na sociální
		 služby 1.455.000 Kč tj. 1.225.000 Kč
		 na pečovatelskou službu a 230.000 Kč
		 na odlehčovací službu
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/46/RM/2020
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
rozpočet příspěvkové organizace Středisko pro volný čas dětí a mládeže
Hulín, dle povinnosti vyplývající příspěvkovým organizacím dle § 28 a § 28
a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a dále
podle § 4 a § 5 zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
ve znění pozdějších předpisů takto:
• neinvestiční příspěvek ve výši
		 700.000 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/46/RM/2020
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace Městské kulturní centrum Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
upravený návrh rozpočtu příspěvkové
organizace Městské kulturní centrum
Hulín, dle povinnosti vyplývající příspěvkovým organizacím dle § 28 a § 28
a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a dále
podle § 4 a § 5 zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
ve znění pozdějších předpisů takto:
• neinvestiční příspěvek ve výši
		 7.200.000 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/46/RM/2020
Návrh rozpočtu příspěvkové organizace MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Eduarda Světlíka, Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
návrh rozpočtu příspěvkové organizace
MATEŘSKÁ ŠKOLA, ul. Eduarda Světlíka,
Hulín, dle povinnosti vyplývající příspěvkovým organizacím dle § 28 a § 28
a zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů a dále
podle § 4 a § 5 zákona č. 23/2017 Sb.,
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti,
ve znění pozdějších předpisů a zákona
č. 24/2017 Sb., kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím právní
úpravy rozpočtové odpovědnosti ve
znění pozdějších předpisů. takto:
• neinvestiční příspěvek ve výši
		 3.220.900 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
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12/46/RM/2020
Finanční podpora z rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních
služeb pro rok 2021
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
Podporu financování sociálních služeb
pro rok 2021 v souladu se zákonem
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,
ve znění později vydaných předpisů,
viz příloha usnesení.
Předpokládaný celkový objem finanční podpory z rozpočtu města Hulína
na podporu stanoveného účelu bude
zahrnut v rozpočtu města Hulína na rok
2021 ve výši 1.800.000 Kč.
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/46/RM/2020
Odměny ředitelkám příspěvkových organizací

I. Rada města Hulína schvaluje
odměny ředitelkám příspěvkových organizací města Hulína v souladu s předloženým návrhem.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. informovat ředitelky příspěvkových
organizací o výši schválených odměn.
Termín: 25. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/46/RM/2020
Smlouva o poskytování servisních a materiálových služeb
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o poskytování servisních a materiálových služeb na multifunkční stroj
Develop ineo + 300i se společností
Arles, s. r. o, IČ: 25544276.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1.1. Zajistit podpis a registraci smlouvy

Termín: 27. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/46/RM/2020
SVČ - odpisové plány na rok 2021
I. Rada města Hulína schvaluje
odpisové plány s účinností od 01. 01.
2021 Středisku pro volný čas dětí a mládeže, příspěvkové organizaci, se sídlem
Nábřeží 696, 768 24 Hulín, IČ: 71230955,
dle přiloženého návrhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 27. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 47. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 2. 12. 2020
1/47/RM/2020
Záměr prodeje pozemků v Hulíně
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemku parc. č. 1590/2
o výměře 5 m2 a pozemku parc. č. 1590/3
o výměře 3 m2, oba v katastrálním území Hulín, za účelem narovnání stávajícího stavu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/47/RM/2020
Prodej pozemku parc. č. 1862/16 v k. ú.
Záhlinice
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej pozemku
parc. č. 1862/16 o výměře 792 m2 v katastrálním území Záhlinice za cenu
752 400 Kč vč. DPH, paní XXXX XXXX
a panu XXXX XXXX XXXX XXXX Brno,
do společného jmění manželů, za účelem výstavby rodinného domu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/47/RM/2020
Prodej části pozemku v Hulíně
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 2055/1 o výměře cca 125 m2
v k. ú. Hulín, manželům XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín, za cenu
150 Kč/m2 bez DPH, za účelem rozšíření
zahrady a narovnání stávajícího stavu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/47/RM/2020
Prodej pozemků v Hulíně, ulice Antonína Dvořáka
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej pozemků
parc. č. 3457/4 o výměře 229 m2 (bez
zem. stavby stojící na tomto pozemku),
parc. č. 3469/89 o výměře 61 m2, parc. č.
3469/104 o výměře 6 m2, parc. č. 3469/105
o výměře 58 m2 a parc. č. 3469/106
o výměře 54 m2, vše v k. ú. Hulín na základě žádosti pana XXXX XXXX XXXX XXXX
Otrokovice za cenu 163.200 Kč + DPH,
z důvodu scelení stávajícího areálu.
Náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí uhradí kupující.
Usnesení bylo: PŘIJATO

5/47/RM/2020
Prodej 2. části pozemků v Hulíně, ulice
Antonína Dvořáka
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej pozemků
parc. č. 3449/2 o výměře 65 m2 (bez zem.
stavby stojící na tomto pozemku), parc.
č. 3469/95 o výměře 25 m2 a parc. č.
3469/96 o výměře 364 m2, vše v k. ú. Hulín na základě žádosti pana XXXX XXXX
XXXX XXXX Hulín za cenu 181.600 Kč
+ DPH, z důvodu scelení části areálu.
Náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí uhradí kupující.
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/47/RM/2020
Žádost o nájem nebytových prostor
I. Rada města Hulína neschvaluje
žádost na nájem nebytových prostor v objektu č. p. 745 v Hulíně, stojící na pozemku parc. č. 392 v k. ú. Hulín o výměře
34 m2 panu XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín
z důvodu jednání s jiným nájemcem.
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/47/RM/2020
Nájem nebytových prostor
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor
v objektu č. p. 745 v Hulíně, stojící na
pozemku parc. č. 392 v k. ú. Hulín o
výměře 34 m2 paní XXXX XXXX XXXX
XXXX Hulín, za účelem provozování pedikúry. Cena za nájem byla stanovena
ve výši 24.518 Kč/rok na dobu neurčitou
od 01. 02. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o nájmu nebytových prostor.
Termín: 30.12.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/47/RM/2020
Nájem pozemku v k. ú. Záhlinice
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku parc. č.
299/18 o výměře 67 m2 v k. ú. Záhlinice,
paní XXXX XXXX XXXX XXXX Žiar nad Hronom, za účelem využití pozemku jako
předzahrádka. Cena nájmu byla stanovena ve výši 1.608 Kč/ročně bez DPH,
na dobu neurčitou.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o nájmu
Termín: 29. 01. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/47/RM/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
č. 5 na ul. Záhlinická č. p. 475, Hulín
s manž. XXXX XXXX XXXX XXXX, trvale
bytem XXXX XXXX XXXX, Hulín, kterým se prodlužuje doba nájmu bytu
od 01. 12. 2020 do 30. 06. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
Termín: 11. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/47/RM/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
č. 6 na ul. Záhlinická č. p. 475, Hulín,
s paní XXXX XXXX, trvale bytem XXXX
XXXX XXXX, Hulín, kterým se prodlužuje doba nájmu bytu od 01. 01. 2021
do 30. 06. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
Termín: 11. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/47/RM/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
č. 7 na ul. Záhlinická č. p. 475, Hulín
s paní XXXX XXXX, trvale bytem XXXX
XXXX XXXX, Hulín, kterým se prodlužuje doba nájmu bytu od 01. 01. 2021
do 31. 03. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
Termín: 11. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
(dokončení na str. 6 - 7)
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Dokončení PŘEHLEDU USNESENÍ
z 47. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 2. 12. 2020
12/47/RM/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
č. 2 na ulici Nábřeží č. p. 938, Hulín se
XXXX XXXX, trvale bytem XXXX XXXX
XXXX, 768 24 Hulín, kterým se prodlužuje doba nájmu bytu od 01. 01. 2021
do 31. 12. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu.
Termín: 11. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/47/RM/2020
Dodatek č. 2 k Závěrkovému listu
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 2 k Závěrkovému listu č.
EL-20200504-1839-5 s firmou CENTROPOL
ENERGY, a. s. se sídlem Vaníčkova 1594/1,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatku č. 2
Termín: 11. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/47/RM/2020
Změna platebního ujednání s firmou
BIOPAS, spol. s r. o.
I. Rada města Hulína schvaluje
změnu platebního ujednání přílohou
č. 1 ve smlouvě č. 54/102/08 s firmou
BIOPAS, spol. s r. o. se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČ: 46960511
s účinností od 01. 01. 2021.
II. Rada města Hulína schvaluje
změnu platebního ujednání přílohou
č. 1 ve smlouvě č. 71/102/10 s firmou
BIOPAS, spol. s r. o. se sídlem Kaplanova 2959, 767 01 Kroměříž, IČ: 46960511
s účinností od 01. 01. 2021.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smluv
a příloh
Termín: 14. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/47/RM/2020
Příkazní smlouva na zajištění managerské činnosti přípravy a realizace akce
„Realizace prvků ÚSES k. ú. Hulín“
I. Rada města Hulína schvaluje
Příkazní smlouvu s Ing. Janem Bukovjanem, IČ: 10589162, se sídlem Rusava 283,
768 41 Bystřice pod Hostýnem na zajištění managerských činností přípravy a realizace projektu „Realizace prvků ÚSES
k. ú. Hulín“ za částku 228.000,00 Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Příkazní smlouvu.
Termín: 11. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/47/RM/2020
Monitorovací zpráva o plnění Programu rozvoje města Hulína za období
2014 - 2020
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I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
monitorovací zprávu o plnění aktivit
Programu rozvoje města Hulína za období 2014 - 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/47/RM/2020
Plánované investice a opravy pro rok 2021
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
naplánované investiční akce a opravy
na rok 2021.
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/47/RM/2020
Určení člena zastupitelstva
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
určit Ing. Jiřího Schaffera, místostarostu
města, pro spolupráci s pořizovatelem
při pořizování změny č. 1 Územního
plánu Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
19/47/RM/2020
Návrh na pořízení změny č. 1 Územního
plánu Hulín
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
1. pořízení změny č. 1 Územního plánu
Hulín z vlastního podnětu města
Hulína a na návrh společnosti
DUHET VVV, s. r. o., IČ: 09126333,
se sídlem Záhlinická 479, 768 24 Hulín, a Římskokatolické farnosti Hulín,
IČ 46998357, se sídlem Kostelní 132,
768 24 Hulín, a to zkráceným postupem
dle § 55a a 55b stavebního zákona.
2. obsah změny územního plánu, spočívající:
a) v převedení plochy s pozemky
parc. č. 2214/12 a 2210, oba v k. ú.
Hulín z plochy OK - plochy komerčních zařízení do plochy SO - plochy
smíšené obytné
b) v převedení plochy s pozemkem
parc. č. 4/1 v k. ú. Hulín z plochy BH plochy bydlení hromadného do plochy OV - plochy veřejné vybavenosti
c) v rozšíření lokality BI 7 - zastavitelná plocha bydlení individuálního
na úkor části plochy PZ 30 - zastavitelná plocha veřejných prostranství
s převahou nezpevněných ploch a
části plochy, DS 31 - zastavitelná plocha pro silniční dopravu. Nová zastavitelná plocha o výměře cca 2 700 m2
by byla kompenzována zrušením plochy SO.3 133 - zastavitelná plocha
smíšená obytná vesnická a části plochy PV 432 - zastavitelná plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch a části plochy PZ 131 zastavitelná plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných
ploch a části plochy
3. podmínění v souladu s ust. § 55 a
odst. 6 stavebního zákona pořízení
změny územního plánu úhradou nákladů uvedených v § 55 a odst. 2
písm. f ) téhož zákona navrhovateli.
Při stanovení podílů na úhradě bude
postupováno dle schválené Směrni-

ce č. SM/16/02/20 o úhradě nákladů za pořízení změny územního plánu schválené zastupitelstvem města.
Usnesení bylo: PŘIJATO
20/47/RM/2020
Žádost o navýšení finančních prostředků na činnost pečovatelské služby
I. Rada města Hulína ruší
usnesení číslo 18/42/RM/2020 ze dne
09. 09. 2020.
II. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
žádost o navýšení finančních prostředků
na činnost pečovatelské služby v roce 2020
příspěvkové organizaci DECENT Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
21/47/RM/2020
Rozpočtové opatření města Hulína
č. 5/2020
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů a ustanovení
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění později vydaných předpisů rozpočtové opatření č. 5/2020 dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
22/47/RM/2020
Návrh rozpočtu města Hulína na rok 2021
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
schválit předložený návrh rozpočtu
města Hulína na rok 2021.
Usnesení bylo: PŘIJATO
23/47/RM/2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hulína na období 2022 - 2024
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
v souladu s ustanovením zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hulína na období 2022 - 2024.
Usnesení bylo: PŘIJATO
24/47/RM/2020
Obecně závazná vyhláška města Hulín
č. 1/2020
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Hulíňan
25/47/RM/2020
Dodatek č. 5 ke Smlouvě SWF/01/32
ze dne 21. 06. 2001 ve znění dodatků č. 1 - 4
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 5 ke Smlouvě SWF/01/32
ze dne 21. 06. 2001 ve znění dodatků
č. 1 - 4 s firmou VERA, spol. s r. o., se sídlem Praha 6 - Vokovice, Lužná 716/2,
IČ: 62587978
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1.1. zajistit podpis a registraci Dodatku č. 5
Termín: 11. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
26/47/RM/2020
Výše vodného v místních částech Záhlinice a Chrášťany na rok 2021
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
cenu vodného na rok 2021 v místních částech Záhlinice a Chrášťany ve výši 39,89 Kč
bez DPH, což je 43,88 Kč s DPH. Výše ceny
vodného vychází z finanční a ekonomické analýzy projektu „Vodovod Chrášťany,
Záhlinice a Kurovice“, která zajišťuje udržitelnost projektu po dobu 10 let.
Usnesení bylo: PŘIJATO
27/47/RM/2020
Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění mimořádnou odměnu Mgr. Romanu Hozovi,
starostovi města ve výši měsíční odměny, která mu náleží za výkon uvolněné
funkce starosty města za splnění těchto
mimořádných úkolů:
• tvorba strategických dokumentů města, organizace a vedení konzultačních
schůzek se zpracovateli
• podíl na zpracování strategie SMART
CITY a naplňování cílů projektu z OPZ
• řízení schůze zakladatelů, valných hromad, správní rady a výběrové komise
MAS Jižní Haná
• podíl na přípravě výzev IROP v MAS
Jižní Haná
• podíl projektu rekonstrukce parku u ZUŠ
a umístění sochy V. Adamce
• zastupování města a činnost v orgánech v MAP II ORP Kroměříž
• podíl na přípravě, organizaci a koordinací akcí města a jejich propagaci
II. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění mimořádnou odměnu Ing. Jiřímu Schafferovi,
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místostarostovi města, ve výši měsíční odměny, která mu náleží za výkon
uvolněné funkce místostarosty města
za splnění těchto mimořádných úkolů:
• podíl na přípravě, návrzích, dispozičních
a technických řešení při investičních
akcích (příprava nové výstavby RD, řešení prostorů ve starém cukrovaru a MKC)
• zastupování města v orgánech Mikroregionu Jižní Haná (Operační program
Zaměstnanost)
• dozorová a technická činnost při investičních akcích a opravách městského
majetku (Rozšíření sportovního areálu,
ul. Palackého, stavební opravy budov)
Usnesení bylo: PŘIJATO
28/47/RM/2020
Ocenění bezpříspěvkových dárců krve
I. Rada města Hulína schvaluje
ocenění bezpříspěvkových dárců krve
formou finančního daru ve výši 2.000 Kč
pro jednotlivce v souladu s předloženým návrhem.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Barboře Tučkové
1.1. zajistit zaslání děkovného dopisu a
čestného uznání.
Termín: 04. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
29/47/RM/2020
Ceník oběda pro cizí strávníky - DECENT
I. Rada města Hulína schvaluje
ceník oběda pro cizí strávníky ve výši 75 Kč
dle předloženého návrhu v DECENTU
Hulín, příspěvkové organizaci, s účinností od 01. 01. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce DECENTU výpis z usnesení.
Termín: 10. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
30/47/RM/2020
Odpisový plán na rok 2021 - MKC
I. Rada města Hulína schvaluje
odpisový plán s účinností od 01. 01. 2021
Městskému kulturnímu centru Hulín, příspěvkové organizaci, se sídlem Třebízského 194, 768 24 Hulín, IČ: 63458837,
dle přiloženého návrhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 10. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
31/47/RM/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene, k. ú. Hulín, ul. Vrchlického
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene na části pozemku
parc. č. 881/1 v k. ú. Hulín společnosti Gas
Net, s. r. o., se sídlem Klíšská 940/96, Klíše,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567
za cenu 1.000 Kč + DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Termín: 29. 01. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
32/47/RM/2020
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města číslo: 06159/2020
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Hulína číslo: 06159/2020 se
Sportovním klubem Spartak Hulín, z. s.,
IČ 18188541, se sídlem Javorová 439,
768 24 Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
33/47/RM/2020
Plán schůzí RMH a zasedání ZMH
I. Rada města Hulína schvaluje
plán schůzí Rady města Hulína a zasedání Zastupitelstva města Hulína
od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021.
Usnesení bylo: PŘIJATO
34/47/RM/2020
Ceník úhrad za poskytování pečovatelské služby
I. Rada města Hulína schvaluje
nový ceník úhrad za poskytování pečovatelské služby dle přílohy, s účinností
od 01. 01. 2021 DECENTU Hulín, příspěvkové organizaci, se sídlem Hulín,
Eduarda Světlíka 1197, okres Kroměříž,
PSČ 768 24, IČ: 47934344.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 15. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 9. 12. 2020
161/13/ZM/2020
Zpráva o plnění usnesení z 12. zasedání
Zastupitelstva města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Hulína bez připomínek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
162/13/ZM/2020
Zpráva o činnosti Rady města Hulína
za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Hulína

od 07. 10. 2020 do 02. 12. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
163/13/ZM/2020
Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady
a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zprávu předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Hulína o kontrole
plnění usnesení Rady a Zastupitelstva
města Hulína za uplynulé období.
Usnesení bylo: PŘIJATO

164/13/ZM/2020
Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zápis z 11. jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Hulína, které se
uskutečnilo dne 07. 12. 2020.
II. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zápis z 12. jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města Hulína, které se
uskutečnilo dne 07. 12. 2020.
(dokončení na str. 8 - 9)
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DOKONČENÍ PŘEHLEDU USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 9. 12. 2020
III. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zápis z 7. jednání Osadního výboru pro
Záhlinice a Chrášťany, které se uskutečnilo 07. 12. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
165/13/ZM/2020
Záměr prodeje části pozemku na sídlišti Višňovce
I. Zastupitelstvo města Hulína neschvaluje
zveřejnění záměru prodeje pozemku
parc. č. 1965/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře cca 240 m2 v k. ú. Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
166/13/ZM/2020
Prodej pozemků v Hulíně, ulice Antonína Dvořáka
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 zákona č. 185/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 3457/4
o výměře 229 m2 (bez zem. stavby stojící
na tomto pozemku), parc. č. 3469/89 o
výměře 61 m2, parc. č. 3469/104 o výměře 6 m2, parc. č. 3469/105 o výměře 58 m2
a parc. č. 3469/106 o výměře 54 m2,
vše v k. ú. Hulín na základě žádosti pana
XXXX XXXX XXXX XXXX Otrokovice za
cenu 163.200 Kč + DPH, z důvodu scelení stávajícího areálu. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí
uhradí kupující.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 31. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
167/13/ZM/2020
Prodej části pozemku v Hulíně
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č.
2055/1 o výměře cca 125 m2 v k. ú. Hulín,
manželům XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX Hulín, za cenu 150 Kč/m2 bez DPH,
za účelem narovnání stávajícího stavu.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 31. 05. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
168/13/ZM/2020
Prodej části pozemku v Hulíně, garáž
u starého cukrovaru
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, kupní
smlouvu na prodej části pozemku parc.
č. 2484/1 v k.ú. Hulín o výměře 3 m2
panu XXXX XXXX XXXX XXXX Holešov
za cenu 300 Kč/m2 + DPH, z důvodu
stavby garáže na předmětném pozemku. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 26. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
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169/13/ZM/2020
Prodej části pozemků v Hulíně
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, kupní
smlouvu na prodej části pozemku parc.
č. 873/1 o výměře 1 m2 a pozemku parc.
č. 862/1 o výměře 5 m2, oba v k. ú. Hulín
za cenu 300 Kč/m2, do podílového spoluvlastnictví, tj. každý podíl ve výši id.
1/2, panu XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín a paní XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín,
za účelem narovnání stávajícího stavu.
Náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí uhradí kupující.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 31. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
170/13/ZM/2020
Prodej 2. části pozemků v Hulíně, ulice
Antonína Dvořáka
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, kupní smlouvu na prodej pozemků parc. č. 3449/2
o výměře 65 m2 (bez zem. stavby stojící na tomto pozemku), parc. č. 3469/95
o výměře 25 m2 a parc. č. 3469/96 o výměře 364 m2, vše v k. ú. Hulín na základě
žádosti pana XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín
za cenu 181.600 Kč + DPH, z důvodu scelení části areálu. Náklady spojené s vkladem
do katastru nemovitostí uhradí kupující.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 31. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
171/13/ZM/2020
Prodej části pozemku v Záhlinicích
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, kupní
smlouvu na prodej části pozemku parc. č.
1862/9 v k. ú. Záhlinice o výměře 176 m2
panu XXXX XXXX XXXX XXXX za cenu
950 Kč/m2 vč. DPH za účelem rozšíření
pozemku parc. č. 1862/14 v k. ú. Záhlinice, který si žadatel koupil z důvodu
výstavby nového rodinného domu v Záhlinicích. Náklady spojené s vkladem
do katastru nemovitostí uhradí kupující.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 31. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
172/13/ZM/2020
Prodej pozemku parc. č. 1862/16 v k.ú.
Záhlinice
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 zákona č. 85/2000 Sb., o obcích, v platném znění, kupní smlouvu
na prodej pozemku parc. č. 1862/16
o výměře 792 m2 v katastrálním území
Záhlinice za cenu 752.400 Kč vč. DPH,
paní XXXX XXXX a panu XXXX XXXX XXXX
XXXX Brno, do společného jmění manželů, za účelem výstavby rodinného domu.

II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 31. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
173/13/ZM/2020
Dodatek č.1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města číslo: 06159/2020
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Hulína číslo: 06159/2020
se Sportovním klubem Spartak Hulín, z. s.,
IČ: 18188541, se sídlem Javorová 439,
768 24 Hulín.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajistit podpis Dodatku č.1 Veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 18. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
174/13/ZM/2020
Monitorovací zpráva o plnění Programu
rozvoje města Hulína za období 2014 - 2020
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
monitorovací zprávu o plnění aktivit
Programu rozvoje města Hulína za období 2014 - 2020.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajistit zveřejnění monitorovací
zprávy na úřední desce města.
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
175/13/ZM/2020
Plánované investice a opravy pro rok 2021
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
naplánované investiční akce a opravy
na rok 2021.
Usnesení bylo: PŘIJATO
176/13/ZM/2020
Návrh na pořízení změny č. 1 Územního
plánu Hulín
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
1. pořízení změny č. 1 Územního plánu
Hulín z vlastního podnětu města Hulína
a na návrh společností DUHET VVV, s. r. o.,
IČ: 09126333, se sídlem Záhlinická 479,
768 24 Hulín, PILANA Knives, a. s.,
IČ: 48530115, se sídlem Nádražní 804,
768 24 Hulín, a Římskokatolické farnosti Hulín, IČ: 46998357, se sídlem
Kostelní 132, 768 24 Hulín, a to zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona.
2. obsah změny územního plánu, spočívající:
a) v převedení plochy s pozemky
parc. č. 2214/12 a 2210, oba v k.ú.
Hulín z plochy OK - plochy komerčních zařízení do plochy SO - plochy
smíšené obytné
b) v převedení plochy s pozemky
parc. č. 1946/1, 1946/2 a 1946/3, vše
v k. ú. Hulín z plochy SO - plochy smíšené obytné do plochy VP - plochy
pro průmyslovou výrobu a sklady
c) v převedení plochy s pozemkem
parc. č. 4/1 v k.ú. Hulín z plochy BH plochy bydlení hromadného do plochy OV - plochy veřejné vybavenosti
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d) v rozšíření lokality BI 7 - zastavitelná plocha bydlení individuálního
na úkor části plochy PZ 30 - zastavitelná plocha veřejných prostranství
s převahou nezpevněných ploch a části plochy, DS 31 - zastavitelná plocha
pro silniční dopravu. Nová zastavitelná plocha o výměře cca 2 700 m2 by
byla kompenzována zrušením plochy
SO.3 133 - zastavitelná plocha smíšená obytná vesnická a části plochy
PV 432 - zastavitelná plocha veřejných prostranství s převahou zpevněných ploch a části plochy PZ 131 zastavitelná plocha veřejných prostranství s převahou nezpevněných
ploch a části plochy.
3. podmínění pořízení změny územního
plánu úhradou nákladů uvedených
v § 55a odst. 2 písm. f ) téhož zákona
navrhovateli v souladu s ust. § 55a
odst. 6 stavebního zákona. Při stanovení podílů na úhradě bude postupováno dle schválené Směrnice č.
SM/16/02/20 o úhradě nákladů za pořízení změny územního plánu schválené zastupitelstvem města.
Usnesení bylo: PŘIJATO
177/13/ZM/2020
Určení člena zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města Hulína určuje
Ing. Jiřího Schaffera, místostarostu města,
pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování změny č. 1 Územního plánu Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
178/13/ZM/2020
Žádost o navýšení finančních prostředků na činnost pečovatelské služby
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
žádost o navýšení finančních prostředků
na činnost pečovatelské služby v roce 2020
příspěvkové organizaci DECENT Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
179/13/ZM/2020
Rozpočtové opatření města Hulína č. 5/2020
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů a ustanovení
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění později vydaných předpisů rozpočtové opatření č. 5/2020 dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
180/13/ZM/2020
Návrh rozpočtu města Hulína na rok 2021
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších předpisů předložený
návrh rozpočtu města Hulína na rok 2021:
příjmy rozpočtu města jsou schváleny
ve výši .................................128.564.340 Kč
výdaje rozpočtu města jsou schváleny
ve výši ................................. 190.734.600 Kč
financování rozpočtu je schváleno
v částce ................................. 62.170.260 Kč
- rozpočet je schválený jako schodkový
ve výši 62.170.260 Kč, který bude kryt
z finančních prostředků města z minulých let a další část bude kryta smluvně
zabezpečeným novým úvěrem
- závazné ukazatele rozpočtu

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HULÍNA
zřízené příspěvkové organizace - neinvestiční příspěvek:
Mateřská škola Hulín........... 3.220.900 Kč
Základní škola Hulín............ 4.700.000 Kč
Decent Hulín ........................ 1.000.000 Kč
Městské kulturní centrum
Hulín ......................................... 7.200.000 Kč
Středisko pro volný čas
dětí a mládeže Hulín.............. 700.000 Kč
podpora malého rozsahu
spolkům ................................... 800.000 Kč
podpora financování
sociálních služeb.................. 1.800.000 Kč:
Decent Hulín
pečovatelská služba............ 1.225.000 Kč
Decent Hulín
odlehčovací služba ................ 230.000 Kč
ostatní sociální služby
dle Žádostí ................................ 345.000 Kč
rezerva na krizová opatření .....200.000 Kč
kapitálové investiční výdaje
dle ORJ ................................. 83.877.000 Kč
Usnesení bylo: PŘIJATO
181/13/ZM/2020
Finanční podpora z rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních
služeb pro rok 2021
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Podporu financování sociálních služeb pro
rok 2021 v souladu se zákonem č. 108/2006
Sb., o sociálních službách, ve znění později
vydaných předpisů, viz příloha usnesení.
Předpokládaný celkový objem finanční
podpory z rozpočtu města Hulína na podporu stanoveného účelu je zahrnut v rozpočtu města Hulína na rok 2021 ve výši
1.800.000 Kč.
Usnesení bylo: PŘIJATO
182/13/ZM/2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hulína na období 2022 - 2024
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ustanovením zákona č. 128/
2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů předložený návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Hulína na období 2022 - 2024.
Usnesení bylo: PŘIJATO
183/13/ZM/2020
Obecně závazná vyhláška města Hulín
č. 1/2020
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na základě § 14 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení bylo: PŘIJATO
184/13/ZM/2020
Výše vodného v místních částech Záhlinice a Chrášťany na rok 2021
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 84 odst. 2 písm. y) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů cenu vodného na rok
2021 v místních částech Záhlinice a
Chrášťany ve výši 39,89 Kč bez DPH, což
je 43,88 Kč s DPH. Výše ceny vodného
vychází z finanční a ekonomické analý-

zy projektu „Vodovod Chrášťany, Záhlinice a Kurovice“, která zajišťuje udržitelnost projektu po dobu 10 let.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zveřejnit prostřednictvím společnosti SATE Hulín, s. r. o. schválenou výši
vodného na rok 2021 v místních částech Záhlinice a Chrášťany.
Termín: 18. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
185/13/ZM/2020
Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění mimořádnou odměnu Mgr. Romanu Hozovi, starostovi města, ve výši měsíční odměny,
která mu náleží za výkon uvolněné
funkce starosty města za splnění těchto
mimořádných úkolů:
• tvorba strategických dokumentů města, organizace a vedení konzultačních
schůzek se zpracovateli
• podíl na zpracování strategie SMART
CITY a naplňování cílů projektu z OPZ
• řízení schůze zakladatelů, valných
hromad, správní rady a výběrové komise MAS Jižní Haná
• podíl na přípravě výzev IROP v MAS
Jižní Haná
• podíl projektu rekonstrukce parku
u ZUŠ a umístění sochy V. Adamce
• zastupování města a činnost v orgánech v MAP II ORP Kroměříž
• podíl na přípravě, organizaci a koordinací akcí města a jejich propagaci
II. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 76 zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění mimořádnou odměnu Ing. Jiřímu Schafferovi,
místostarostovi města, ve výši měsíční odměny, která mu náleží za výkon
uvolněné funkce místostarosty města
za splnění těchto mimořádných úkolů:
• podíl na přípravě, návrzích, dispozičních a technických řešení při investičních akcích (příprava nové výstavby
RD, řešení prostorů ve starém cukrovaru a MKC)
• zastupování města v orgánech Mikroregionu Jižní Haná (Operační program Zaměstnanost)
• dozorová a technická činnost při investičních akcích a opravách městského majetku (Rozšíření sportovního areálu, ul. Palackého, stavební
opravy budov)
III. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit vyplacení mimořádných
odměn ve výplatním termínu za měsíc
prosinec 2020.
Termín: 15. 1. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
Ověřovatelé:
Ing. Vladimír Omasta v. r.
zastupitel města Hulína
Petr Polák v. r.
zastupitel města Hulína
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Kniha o mladých mužích, kteří neváhali odejít bojovat za vlast
a svobodu daleko od domova

kroměřížského okresu odešlo
po okupaci z domova, aby se
postupně dostali až do Velké
Británie a pod křídly RAF se
zapojili do boje proti společnému nepříteli.
Jakou roli sehráli letci z kroměřížského okresu v RAF
za druhé světové války?
Letci byli vítanou posilou
pro Velkou Británii. Mnozí
z nich přišli již jako letci z domova, kde jim nebylo umožněno bránit vlast. V Británii
došlo v období 1940 - 41
postupně ke vzniku československých perutí Královského vojenského letectva
Velké Británie – Royal Air
Force (RAF). Tři stíhací (310.,
312 a 313), 311. bombardovací a 68. noční peruť. Většina Čechoslováků působila
právě v těchto samostatných
československých perutích.
Další prošli výcvikem. Jejich
zapojení do bojových akcí
bylo značné a obstáli v nich
velmi dobře. Svědčí o tom
i jejich četná vyznamenání

československá i britská již
Byli to mladí muži převážně
mezi 20 - 30 lety, kteří sedali
do stíhacích letounů Spitfire
a útočili ve vzdušných soubojích na letouny Luftwafe.
Byly to celé posádky letounů Vickers Wellington, které
vzlétaly s nákladem bomb
na určené cíle. Všichni bez
rozdílu s vědomím, že to
může být jejich poslední let.
Letců z kroměřížského okresu zahynulo dvanáct.
Kolik těchto letců mohlo
být? Kolik mužů z okresu
Kroměříž sloužilo u RAF?
Podařilo se vám všechny
jejich příběhy v knize zpracovat?
Z oficiálních zdrojů víme, že
z tehdejšího Československa
sloužilo u RAF v průběhu války celkem 2507 mužů a žen.
Z kroměřížského okresu
odešlo po okupaci dle mého
bádání 40 mužů.
U 310., 312. a 313. stíhací
peruti sloužilo 8 letců, u 311.
bombardovací perutě bylo
zařazeno 15 letců a u 68. noční perutě sloužil 1 letec. Kromě toho jsme měli zastoupení u britských perutí v počtu 4 letců. U pozemního personálu sloužilo 12 mužů.
O každém z nich se v knížce dočtete. O některých je
dochovaného materiálu mnoho, u jiných jsou zdroje velmi
sporé. Mnozí zůstali po válce ve Velké Británii, mnozí
se tam ještě za války oženili,
založili rodiny. Mnozí se tam
zklamáni vrátili po roce 1948.
Jejich poválečné životy v Československu byly poznamenány puncem „zápaďáka“, což je
zařadilo do role protistátních
živlů. Byli postiženi jako celek,
bez ohledu na to, zda bojova-

li ve vzduchu nebo na zemi.
Byli považováni za faktické,
domnělé nebo potencionální
nebezpečí jako celek.
Žijí ještě někteří z těchto
letců?
Z těchto mužů, kteří
odešli z měst a obcí okresu
Kroměříž, již nežije žádný.
Nejstarší se narodil v roce
1899, nejmladší v roce 1923.
Poslední z nich zemřel v roce
2011 ve věku 90 let. Je 75 let
od konce války. Štafetu generace mužů a žen, kteří bojovali v britském letectvu dnes
v České republice nesou, pokud je mi známo, pouze tři z
nich. Generál Emil Boček (97),
Tom Lom (95) a Jiří Kafka (95).
Pocházel některý z nich
přímo z Hulína?
S Hulínem jsem měla
spojena dvě jména. Stíhač
Václav Ruprecht se narodil
v Hulíně, ale rodina se záhy
odstěhovala do Přerova a
posléze do Brna. S pilotním
výcvikem odešel přes Polsko do Francie a následně
Velké Británie. V pouhých
27 letech zahynul při návratu z náletu. Jeho stroj se zřítil
do moře.
Hulínský rodák František
Obdržálek, vyučený letecký
mechanik, se dostal v Británii k 310. čs. stíhací peruti.
Do konce války sloužil v řadách pozemního personálu
a staral se o stroje svých kamarádů stíhačů. Po válce se
do osvobozené vlasti natrvalo nevrátil. Zůstal v Británii,
kde také v roce 1980 zemřel.
Podrobně o nich psal pan
Alois Páter v hulínském zpravodaji v loňském roce.
S Hulínem je však spjata
také rodina Lančíků. To jsem
si uvědomila při setkání s pa-

Václav Ruprecht

František Obdržálek

Jaroslav Lančík

Wellington Mk.IC R1516 KX-U The Broughton Wellington
s pozemnim personálem

Z tehdejšího Československa působilo v průběhu 2. světové války v rámci perutí Královského vojenského letectva
Velké Británie – Royal Air Force (RAF) celkem 2507 mužů
a žen. Z kroměřížského okresu
šlo o 40 mužů, alespoň podle
bádání Zdeny Trávníčkové,
která se na působení Čechoslováků v RAF zaměřila. Jejich jména a osudy přibližuje
v knize Muži v uniformách RAF
z okresu Kroměříž za svobodu
Československa 1939 – 1945.
Proč jste se rozhodla napsat knihu o letcích RAF
z Kroměřížska?
Mluvíte o letcích, správně,
nicméně bych ráda poznamenala, že knížka není jen
o letcích. Kromě letců, kteří
bojovali ve vzduchu, tu byl
neméně důležitý a početný
pozemní personál. Bez něho
by naše perutě nebyly bojeschopné. Také o řadě z nich
tato knížka je. Ale teď k vaší
otázce.
Jsou jistě renomovaní vojenští historici, kteří se tomuto tématu věnují a v posledních 20 letech se na knižních
pultech objevují četné tituly
také od dalších autorů. Sociální sítě nabízí nezměrné
množství informací. Zpřístupnění archivů pro všechny,
které válečné období zajímá,
je dalším ze zdrojů o této tématice. Nejsem historik, a necítím se být ani odborníkem
v tomto směru. Motiv pro sepsání publikace o mužích v uniformách RAF byl poněkud
jiný. Prozaický. Přiblížit veřejnosti, kolikže mužů z celého
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Kniha o letcích zaujala i Vlastimila Úlehlu, emeritního kronikáře
města Hulína. Dostal ji od autorky. Foto: Z. Trávníčková

nem Vlastimilem Úlehlou, kterého považuji za velkého znalce historie Hulína. Kořeny rodiny Lančíků jsou zde, v Hulíně, kde se narodil František
Lančík, předválečný starosta
Přerova. Odchod do zahraničního odboje byl kvůli jeho
odbojové činnosti od počátku okupace nevyhnutelný.
Dostal se do Velké Británie,
k pozemnímu vojsku. Následoval ho syn Jaroslav, který
bojoval u 311. čs. bombardovací perutě se zařazením
radiotelegrafista/střelec. Zahynul ve 20 letech s celou
posádkou, když byl jejich
Wellington omylem sestře-

len britským stíhačem. Posádka se 2. 7. 1941 vracela
z operačního letu. Při návratu
byl jejich letoun kvůli technickému problému s identifikačním systémem považován za nepřátelské letadlo.
Tato tragedie nebyla zcela
poslední, co postihla rodinu
Lančíků. Jaroslavova matka
Hermína byla pro odbojovou činnost zatčena a v červnu 1942 i s dcerou Evou (18)
v brněnských Kounicových
kolejích popravena. Válku
přežil jako jediný z celé rodiny otec František Lančík,
rodák z Hulína. Zemřel v roce
1976 v Přerově.

Jaroslav Lančík (12. 5. 1921 - 2. 7. 1941), František Lančík (1886 – 1976)
Fotografie syna Jaroslava a otce Františka Lančíka
z doby jejich působení v zahraničí.
Zdroj: Lidové noviny, 2. 12. 2016, JIŘÍ PLACHÝ

Potkala jste se s potomky a
rodinami mužů, o kterých
ve své knize píšete?
Ach ano, přestože patřím
ke generaci, která nezažila
válku, měla jsem možnost
setkat se s některými z nich.
Pokud jde o osobnosti z okresu Kroměříž, měla jsem především možnost setkávání
s mým strýcem genmjr. Aloisem Šiškou. Jsme oba lutopečtí rodáci a jeho rodina
do Lutopecen jezdila. K jeho
osobě mne váže úcta a respekt. Příběh posádky KX-B
byl a je stále pro mne silně
emotivní. Při našich setkáních bylo vždy o čem povídat, co vzpomenout. Jsem
v kontaktu s jeho dcerou
a manželkou, která žije v domově Sue Ryder v Praze.
Na zřízení tohoto domova
měl strýc podíl a jeho otevřením – dokonce za přítomnosti prince Filipa - bylo
pro některé z veteránů zajištěno důstojné stáří. O osudech generála Šišky se v knize dočtete mnohé.
Měla jsem možnost, byť
letmo, potkat se s generály
Františkem Peřinou a Františkem Fajtlem, kteří odešli
do leteckého nebe tři roky
po mém strýci. Dojemné
bylo pro mne také setkání
s rodinnými příslušníky posádky KX-B při odhalení pomníku v Pettenu na holandském pobřeží.
S holešovským rodákem
pplk. Karlem Bednaříkem
z 68. noční perutě jsem se už
osobně nesetkala pro jeho
zdravotní stav. Jeho rodina
mi poskytla však řadu cenných informací a písemností při organizování výstavy
v Kroměříži v roce 2015.
V tom roce byla odhalena
pamětní deska pěti kroměřížským rodákům, příslušníkům RAF a při organizaci
jsem měla příležitost setkat
se s i potomky bratrů Bachurků, Karla Valacha, Miloslava
Mikulíka či Ladislava Ševčíka.
Z jakých zdrojů se vám dařilo
získávat podklady pro knihu? Pátrala jste i v Anglii?
Mám velké štěstí na skvělé
spolutvůrce. Bez nich a možnosti konzultací, dohledávání a přispění z různých zdrojů by to bylo složité, ne-li
nemožné. Velkou oporu jsem
měla přímo v rodině, ze strany
mé sestřenice Dagmar Johnson-Šiškové a také ze strany Toma Doležala, potomka

dalšího z letců RAF, kteří mi
nezištně pomáhali dohledávat a ověřovat údaje z britské strany. Nebýt fotoarchivu badatele Jaroslava Popelky z Brna, jeho pochopení
a vstřícnosti, neměla bych
k dispozici fotky jednotlivých mužů. Samozřejmě,
že spoustu údajů bylo možno ověřit na veřejných stránkách Vojenského historického archivu, Vojenského
ústředního archivu. Čerpala
jsem z literatury, z webových stránek různých seskupení např. čeští rafáci.cz,
z podkladů spolku pro pietní
vojenská místa k dohledání jmen na památnících či
pomnících, ať již v zahraničí
či doma. Prošla jsem hřbitovy, vyptávala se a sbírala
všechny poznatky. Postupně se doplňovala mozaika
k jednotlivým jménům. U některých se podařilo poskládat celý příběh, u některých
jsou informace strohé. Co je
však pro mne a můj záměr
podstatné je to, že se podařilo dohledat všech čtyřicet
jmen.
Kdy kniha vyšla?
Záměrem bylo vydat knížku v roce 2020, v němž jsme
si připomínali 75 let od konce
2. světové války. Podařilo se,
byť v samém závěru roku. Realizaci komplikovala nepříznivá situace s koronavirovou
nákazou COVID-19 a omezujícími opatřeními. A tak se
kniha snad dostane ke čtenářům počátkem tohoto roku,
po uvolnění restriktivních
opatření.
Kde bude kniha v Hulíně
k dostání?
Díky zájmu města Hulína
obohatí kniha nabídku Informačního centra Hulín, kde
si ji zájemci mohou zakoupit.
Zdeněk Dvořák

Obal knihy
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Hulíňan

INZERCE
Řádková inzerce
• Oprava praček, myček, sušiček a sporáků. ELEKTROSERVIS Marek Dolák.
Tel.: 737 366 124.
PO – PÁ 8:00 až 16:00 hod.
www.servis-dolak.g6.cz.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ
LENKA.
SOH Nábřeží 1314. Tel.:
605 924 626.
• Ing. DOSTÁL – GEODET
– HULÍN. Provádí zeměměřičské práce v oblastech katastru nemovitostí
a stavební geodézie. Tel.:
724 221 815.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet,
parapetů.
Volejte 604 301 146 – Rybenský.
• Vyplatíme až 1.500 Kč
za váš autovrak, protokol o likvidaci vystavíme
na místě, odvoz zdarma.
Třebětice. Tel.: 608 749 219.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně Svět kol a
elektrokol, Záhlinická 485,
Hulín.
• Staré pivní lahve s litými
nápisy, starší pivní sklenice, tácky, ohříváčky, reklamní cedule, dokumenty
a fotky z pivovarů a hospod,ataképředválečnépohlednice koupím do sbírky.
Tel.: 734 282 081.
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• Intenzivní kurz (cca 1 rok)
němčiny a angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé. Doučování žáků a studentů. Tel: 723 254 659.
• Nabízím doučování z němčiny žákům, studentům
středních škol s maturitou
nebo zájemcům o výuku
němčiny, kteří potřebují
zlepšit své jazykové znalosti, až bude opět povoleno
vyučování ve školách. Kontakt 606 519 960.
• Mám zájem koupit byt 2+1
nebo 3+1. Tel. 703 128 423.
• Nabízím trvalou na řasy
metodou „iCurl“ v akční
ceně 350,- Kč. Kosmetika „U panenek“, Šárka
Černocká, Chrášťany.
Tel.: 777 911 858.
• Hledám chatu nebo chalupu na klidném místě
na rekreaci, menší pozemek. Za nabídky děkuji.
Tel.: 604 425 928.
• Sháním ke koupi dům,
za nabídky děkuji.
Tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně –
Družba, Cukrovar.
Tel.: 608 636 852.
• Hledám byt 3+1 nebo
2+1, může být i k rekonstrukci. Tel.: 605 341 132

• Rodina hledá dům, může
být i k rekonstrukci.
Tel.: 731 920 074.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 602 521 309.
• Koupím demižóny a dřevěné sudy od piva a vína.
Tel.: 704 325 847.
• Koupím byt 2+1, 3+1 Hulín,
Kroměříž. Tel.: 603 392 643.
• Prodám dřevěné policové skříně, dále dřevěné
skříňky. Cena dohodou.
Tel. 732 366 757.
• Hledáme byt pro dva důchodce. Bydlení v domě
už nezvládáme.
Tel: 604 517 862.
• Zajištění manželé koupí
dům. Tel: 704 902 709.
• Koupím garáž v Hulíně,
nejlépe na Družbě nebo u
Cukrovaru. Tel: 608 337 653.
• Prodám družstevní byt
2+KK v Hulíně ul. Višňovce
v původním stavu. Užitná
plocha 41,7 m². Byt má
plastová okna a balkón.
Dům má výtah a je zateplen. Cena: 1.200.000,- Kč.
Tel. 775 285 240.
• Nabízím poradenství a vysvětlení Vašich životních
strastí, jejich případné
řešení a porozumění příčin vašeho zdravotního
stavu. Sama jsem si prošla těžkou životní situací,
která mi pomohla otevřít
oči a začít vidět v každém
člověku jeho životní cestu. Tel.: 774 676 654.
• Nabízím masáže celého
těla i jednotlivých částí v
pohodlí vašeho domova.
Součástí masáže může být
zjištění příčin zablokování
jednotlivých partií na základě psychosomatiky a
následné odhalení příčin,
které zatuhlost vašeho
těla způsobují. Tel.: 774
676 654, 723 302 436.

• Koupím garáž v Hulíně na
Družbě. Tel.: 607 993 937.
• Koupím zahrádku v Hulíně.
Tel.: 607 993 937.
• Nechceme už bydlet v paneláku, proto hledáme RD
se zahrádkou. Rekonstrukce se nebojíme.
Tel.: 737 525 219.
• Hledáme byt k investici
(může být 3+1,2+1,1+1).
Rekonstrukce se nebojíme. Tel.: 703 693 512.
• Hledám jakoukoli zmínku
o sestrách Boženě a Bohumile Danitových z Hulína (ročník cca 1910).
Tel.: 605 330 142.
• Pronajmu byt 2 + KK. Hulín
– Družba. Tel.: 605 509 730.
• Koupím byt 2+kk na staré
Družbě v Hulíně. Bez RK.
Rychlé solidní jednání.
Tel. 734 288 665.
• Hledám RD v Hulíně nebo
s dobrou dojezdností do
Hulína. Opravy nevadí.
Tel.: 733 454 087.
• Ihned koupím byt v této
lokalitě a okolí do 15 km.
Balkon výhodou. Prosím
volejte 739 753 634.
• Broušení bruslí na prodejně Svět kol a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.
Tel. 604 281 714.
• Prodám kuchyňský stůl
70x100 cm za 300 Kč, pracovní stolek r. 77, 45x110 cm,
4 zásuvky vlevo za 300 Kč.
Tel.: 776016254.

Hulíňan

INZERCE
Plošná inzerce
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Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN
Nová kniha 2021. Držíme ji nyní v rukou
Jednu pomyslnou knihu života jsme uzavřeli. Rok
2020 se od nás den ode dne
vzdaluje do nenávratna. Někdo na něj bude vzpomínat
s pocitem uspokojení, radosti
z příchodu nového života do
rodiny, druhému nadělil starosti. Všichni si ho budeme
spojovat s nepříjemnostmi
kolem epidemiologické situace. Záchranné složky ukázaly
svoji sílu a jednotnost, a i my
v družině jsme se snažili napomoci v tolik složité situaci.
V rukou nyní držíme novou životní knihu 2021. Zatím má téměř nepopsané lis-

ty. Každý má v hloubi duše
určité plány a cíle. I v prvních
okamžicích roku 2021 jsem
si vzpomněla na svoji práci,
která se mi během mnohaleté praxe stala velkým koníčkem. Vždyť mít před sebou
třicet malých žáčků tolik nabíjí a dává spoustu radosti.
Spoluprací s rodiči vytváříme
z malých neposedných srdíček osobnosti dětí.
Nechť zdraví, spokojenost, porozumění a láska
provází nás všechny v roce
2021.
Za kolektiv vychovatelek ŠD
Eva Formánková

Také pro školní družinu byl rok 2020 komplikovaný. Ale začal rok nový!
Foto: E. Formánková

Slabikáře předal písmenkový král

Z prvňáčků se již brzy mohou stát čtenáři. Foto: ZŠ Hulín
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Naši prvňáčci jsou od září
pilní jako včelky. Naučili se
první písmena, slabiky i jednoduchá slova a úspěšně
dokončili učivo Živé abecedy. První týden v prosinci je
čekal vytoužený den! Nastal
čas, posunout se dále – do
Slabikáře. O to se postaral
písmenkový král, který děti
navštívil a předal nejen slabikáře, ale i pěkné klíče k odemknutí své první knihy, v níž
už si všichni prvňáčci dokážou přečíst věty a celé texty.
Velký dík také patří asistentkám, které se zapojily do
tohoto slavnostního dne.
Přejeme prvňáčkům, ať
jim čtenářské dovednosti
přinášejí jen samou radost!
md, zp

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN

Tak jsme to společně zvládli!
Máme za sebou konec
roku, ale zdaleka ne konec
roku školního. Po druhém
uzavření škol už pedagogové, žáci a rodiče věděli, co je
čeká a musíme říct, že se do
distanční výuky dostali hned
a bez velkých problémů. Nastalo období on-line setkání
a výuky. Distanční výuku
žáci, pedagogové a rodiče ve
vzájemné spolupráci všech
zdárně ukončili a žáci potvrdili, že vědomosti, znalosti a
dovednosti mají, i přes úskalí
on-line výuky.
Obě formy výuky mají svá
pro a proti. Ovšem vidět se
a slyšet se ve výuce, sdílet si
zkušenosti, reagovat hned
při přihlášení, možnost spolupracovat ve skupinách a
mnohá další, to v distanční
výuce není možné. A co víc!
Komunikace face to face,
sociální formace kolektivu,
udržení dobrého klima třídy a školy – to nelze, pokud
jsme zavření u své IC techniky a učíme se na dálku. ALE?
Zvládli jsme to!
Přesto jsme to společně

zvládli. Žáci při návratu do školy byli rádi, že se vidí, i přes
nutnost mít roušku po celou
dobu pobytu ve škole. Taky
nastalo období kontroly a hodnocení distanční výuky. Přišla rotační výuka 2. stupně.
Komplikovaná organizace
1. a 2. stupně nástupu do
školy, ukončení výuky, možnost stravování ve školní jídelně a chod školní družiny.
A každý týden, nová opatření, doporučení a změny.
Zvládli jsme to!
Zvládli jsme to společně
s Vámi! Děkujeme rodičům
za trpělivost, spolupráci a pomoc při distanční výuce, děkujeme pedagogům za hladký
návrat k prezenční výuce, děkujeme zaměstnancům školy za rychlou reakci na nové informace z ministerstva zdravotnictví a školství.
A opět děkujeme všem
těm, kteří nás podporují a vědí, že naše práce je posláním
a není vůbec snadná.
Přejeme Vám dobrý start
do nového roku 2021.
Vedení ZŠ Hulín

My se nedáme
a hudebky se nevzdáme!
I přes restrikce a zákaz zpívání je naštěstí hudební svět
bohatý na aktivní činnosti,
které jsou nádherně zvučné
a obohacují nám život. Představit si s dětmi na prvním
stupni nezpívat, je pro nás
kantory oživlá noční můra.
Ale my se nevzdáváme!

Andělský den nám ve 3. A
rozezněly tóny a barvy xylofonu a zvonkohry na nápěv
naší oblíbené koledy Vzhůru bratři milí. Krásně nám to
znělo. Děkujeme praktikantce Kateřině Naučové ze SPgŠ
Kroměříž za tvůrčí spolupráci.
Daniela Naučová

Čertíci z prvních tříd
dostali také nadílku
Kampaň obyčejného hrdinství.
Jaké jsou výsledky?

První třídy se v prosinci proměnily v malá peklíčka s čertovskou školou. Prvňáčci se nastrojili do čertovských masek
a mohli se pustit do práce. Pracovali ve skupinách, ve kterých
si procvičovali psaní, trénovali se ve čtení, nezapomněli ani
na cvičení čertovského jazýčku a matematiku.
V průběhu dne se žáci zapojili i do výtvarných a pracovních činností. Domů si pak odnesli vyrobené čertíky, kteří
se všem povedli. Čertíci z prvních tříd dostali také nadílku,
ve které našli sladkosti a školní potřeby. Celý den proběhl
v příjemné atmosféře a děti odcházely se spoustou zážitků
z čertovského nevšedního učení.
zp, md

V druhém říjnovém týdnu
proběhla v naší škole celorepubliková výzva Kampaň
obyčejného hrdinství. Zapojených účastníků bylo letos
kvůli pandemii málo.
Měli jsme možnost vybrat
si jednu z výzev, plnit ji týden
a pomoci tak naší planetě
Zemi. A co jsme si mohli vybrat? Například šetřit vodou
při čištění zubů, zasadit rostlinu, být venku, chodit do
obchodu s látkovou taškou,
minimalizovat odpad, nejezdit autem a nakonec nejíst
týden maso.
Nejvíce jsme šetřili vodu
při čištění zubů, 56 účastníků
583krát nenechalo téct zby-

tečně vodu a tím ušetřilo cca
6,5 van plných vody. Ušetřili
jsme 107 plastových tašek
a zachránili 4 zvířata před
snězením. Podrobnou tabulku najdete na stránkách školy v ekotýmu.
Ekotýmačky z 5. A, Eliška
a Anetka, počítaly odevzdané tabulky. Na začátku kampaně také vymyslely úvodní básničku. Letáčky jsme
roznesli s ekotýmáky také
do infocentra a do knihovny, výzva vyšla i v Hulíňanu.
Věříme, že příští kampaně se
zúčastní více našich kamarádů, rodin, obyvatel…
ZŠ Hulín

EKOŠKOLA POMOC VOLÁ, VÍ TO UŽ I NAŠE ŠKOLA.
LÁTKOVOU TAŠKU DO OBCHODU VEM,
IGELITKU PŘIBIJ DOMA HŘEBÍKEM.
NEJEĎ AUTEM, PĚŠKY BĚŽ, NENÍ TO ŽÁDNÁ LEŽ.
VODOU PLÝTVAT NEMŮŽEŠ, PŘÍRODĚ TAK POMŮŽEŠ.
DO KAMPANĚ S NÁMI ZAPOJ SE, NENÍ TO TĚŽKÉ, NEBOJ SE
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NAPSALI NÁM Z MŠ ZÁHLINICE A MŠ HULÍN

Hulíňan

Předvánoční čas v MŠ Záhlinice

V pátek 27. 11. jsme se
společně s dětmi definitivně rozloučili s podzimem.
Při té příležitosti jsme se
rozhodli zazimovat všechno, co už nebudeme v zimě
na naší zahradě používat.
Děti na zahradě plnily různé
úkoly, vytvářely úkryty pro
ježky, připravily krmítka pro
ptáčky, zkontrolovaly hmyzí
hotel. S každou houpačkou,
skluzavkou a prolézačkou
se rozloučily a společně pak
dostaly diplom za úspěšné
zazimování zahrady.
Pracovníci Kombytu ořezali větve stromů, vysáli listí.
Za profesionální přístup a
ochotu jim děkujeme.
Tradice s Mikulášem je
pro děti radost i zábava.

Celý týden jsme společně prožívali jeho příchod
do mateřské školy. Upekli
jsme za pomoci paní Staňkové perníčky, připravili
mikulášské tašky za okno,
nechyběla ani čertí školička
a loutková čertovská pohádka Dva bratři. V pátek
4. prosince se děti dočkaly
toužebně očekávaného Mikuláše, který přišel v doprovodu anděla i hodného čertíka. Po jeho příchodu tiše
seděly a poslouchaly, co jim
vypráví. Odměnily se mu
básničkami a písničkami.
Andílek rozdával dětem dárečky a čertík přihlížel, jakou
mají radost. Mikuláš se svým
doprovodem slíbili, že za rok
zase do naší školičky zavítají.

Příchod Mikuláše a čerta jsme
pojali tak, aby děti nebyly vystrašené, ale měly z celé akce
potěšení, což se nám povedlo. Jejich návštěva nás moc

potěšila a vytvořila příjemnou předvánoční atmosféru.
Moc jim za to děkujeme.
Ve čtvrtek 17. prosince
nadešel vytoužený den, kdy
se v naší třídě uskutečnilo
VÁNOČNĚNÍ - vánoční nadělování dárků, ze kterých měly
děti obrovskou radost. Hned
si je vybalily a vyzkoušely. Připomněli jsme si vánoční zvyky a tradice a také ochutnali
vlastnoručně upečené cukroví, nechyběly ani vánoční
písně a koledy. Celá školička
byla nazdobená, provoněná
a vládla zde příjemná vánoční atmosféra, kterou jsme si
moc užili. Všem přejeme do
nového roku hlavně hodně
zdraví, které je zvláště v této
době nejdůležitější.
E. Doleželová, S. Smělíková

Na Nový rok o slepičí krok
Vánoční čas utekl jako
voda a v mateřské škole
jsme se opět přivítali v Novém roce. Říká se, na Nový
rok o slepičí krok. V tomto
období však nebudeme dělat jen kroky malé, slepičí, ale
přímo obří. Čeká nás totiž
rozhodnutí o jednom z nejdůležitějších mezníků v životě předškoláka - vstupu do
základní školy. Úspěšný vstup
dítěte do první třídy je velmi důležitý. Posoudit zralost
a připravenost dítěte k základnímu vzdělávání není jednoduché. My, paní učitelky, musíme zvážit celou řadu aspektů,
abychom rozhodly, jestli dítěti
doporučíme vstup do první
třídy, nebo navrhneme raději odklad školní docházky.
Ke správnému rozhodnutí
nám pomáhají diagnostické
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listy, desatero předškoláka
a také individuální rozhovory s rodiči. Pokud je potřeba, pomůže i konzultace
v Pedagogicko-psychologické
poradně v Kroměříži, Speciálně pedagogickém centru
nebo s dětským psychologem. V letošním roce bude
rozhodování o školní zralosti
a připravenosti zvláště obtížné vzhledem k situaci spojené s distanční výukou, která
budoucí prvňáčky možná
čeká. Tato výuka klade na
děti velké nároky zejména
ve schopnosti samostatně
pracovat, zodpovědně plnit
úkoly a soustředit se na výuku v domácím prostředí,
proto je třeba, aby dítě bylo
na školu dobře připraveno.
V naší mateřské škole
probíhá příprava předškol-

ních dětí hravou formou,
v průběhu docházky do MŠ
rozvíjíme u dětí nejen vědomosti a znalosti o přírodě,
světě kolem nás, ale i například matematickou a čtenářskou pregramotnost, práceschopnost, grafomotoriku
i logopedii. V neposlední řadě také vedeme děti prosociálním směrem, upevňujeme
pravidla chování a jednání
tak, aby byly děti připraveny
nejen do základní školy, ale
celkově pro život.
Někdy se však může stát,
že se u dítěte objeví parciální
nezralost - problém, který se
zdá nepodstatný, může však
zapříčinit školní neúspěch.
Úkolem mateřské školy je tento problém včas rozpoznat,
informovat rodiče a společně s nimi a s dítětem praco-

vat na jeho zmírnění. Proto
si dovolím apelovat na rodiče nejen předškoláků: pokud
Vás paní učitelka při konzultaci upozorní, že je potřeba
u Vašeho dítěte něco procvičit, prosím, spolupracujte.
Máme přece všichni jeden
velmi důležitý společný cíl spokojené a šťastné dítě.
Měsíc leden je ideální
dobou na novoroční přání.
Všem pracovnicím i dětem
v naší mateřské škole bych
chtěla do roku 2021 popřát
hlavně pevné zdraví, hodně
příjemných dnů prožitých
v kruhu našich malých svěřenců a milých kolegyň, ať
trvá dál štěstí na uznalé rodiče, které máme, a tímto
jim děkujeme za spolupráci,
milá slova i sponzorské dary.
Eva Karasová, MŠ Hulín

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE SVČ HULÍN
Konečně jsme se dočkali. A zveme

Tak jsme se konečně zase
dočkali! Téměř po dvou měsících jsme mohli znovu otevřít SVČ pro děti. A protože
se tak stalo již v předvánočním čase, měli jsme pro děti
přichystáno spoustu vánočních aktivit. Hned první den
na děti čekaly sladké balíčky
od Mikuláše, které tu pro děti
zanechal. Další den jsme se
pustili do pečení perníčků.
Tato činnost je u dětí každý
rok velmi oblíbená, jelikož
většinu toho dne strávíme
společně v kuchyni, vykrajujeme z těsta různé vánoční
motivy a posloucháme koledy. Každý si pak domů odnesl
zaslouženou výslužku perníč-

ků. V následujících dnech si
děti vyrobily krásný Betlém
z papíru, dekorační svícen a vánoční přání pro rodiče. Děkujeme dětem za krásně prožitý
předvánoční čas!!
Zveme všechny děti a rodiče na již 6. ročník Vandráčka
v kulichu, který se koná v sobotu 9. ledna 2021. Bude připravena trasa s úkoly pro rodiče
a děti. V cíli si opečeme špekáčky a zahřejeme se čajem.
Přihlášky na jarní prázdniny,
pobytový tábor Ondráš a srpnové příměstské tábory si můžete vyzvedávat v SVČ každý
všední den od 9 -16 hodin, nebo vám je zašleme e-mailem.
(SVČ)

17

TIPY NA VÝLETY, NAPSALI NÁM Z KNIHOVNY HULÍN

Hulíňan

Do přírody – pramen Dřevnice a Maruška

Výhled z rozhledny může být impozantní. Foto: Z. Urbanovský

Hostýnské vrchy jsou nevysoké, malebné a kompaktní pohoří s řadou míst, která
přímo vybízejí k vycházkám.
Poutní místo Svatý Hostýn
patří k těm nejvíce navštěvovaným lokalitám na Moravě,
značnou proslulost získala
rozhledna na Kelčském Javorníku. Dnešní výlet mimo
město ale směřujeme do jiné
lokality, a sice do okolí Trojáku, jak se říká vrchu a sedlu
na hlavním hřebeni pohoří.
Název Troják je odvozen
od historických hranic tří katastrů, které se zde setkávají,
dnes se jedná o hranice okresů Vsetínského, Zlínského a
Kroměřížského, chcete-li obcí
Hošťálkové, Držkové a Rajnochovic. Turisté zde najdou
zázemí v podobě ubytování
a stravování (aktuálně jen
výdejové okénko), ale také
sem jezdí autobusy, je zde
možnost parkování pro motoristy. Je to odtud kousek k
malebné rozhledně Maruška

či k prameni řeky Dřevnice,
která zásobuje vodou velkou
část Zlína. A právě tato dvě
místa jsou tipem našeho výletu mimo město.
Dřevnice, pramenící pod
vrchem Troják, je levostranným přítokem Moravy a se
svou délkou 42,3 km patří
spíše k menším řekám. Ale
i tak je významná. Na jejím
horním toku byla v 70. letech
minulého století na katastrech obcí Hrobice, Trnava
a Kašava vybudována vodní
nádrž Slušovice, která slouží
především jako zdroj pitné
vody pro Zlínsko. K prameni
Dřevnice je to z Trojáku kousek. Vydáte se lesem po žlutě
značené turistické trase, po
jednom kilometru chůze narazíte na odbočku k prameni.
Zpět na hřeben se dostanete po modře značené odbočce, vrátíte se k Trojáku a
můžete pokračovat k rozhledně Maruška. Ta stojí od roku
2014 na stejnojmenném vr-

chu (664 m n. m.) a vedle stejnojmenné meteorologické
stanice. Z Trojáku jsou to dva
kilometry pohodlné chůze.
Rozhledna je pěkně řemeslně zpracovaná, stavěli ji mistři tesaři z Hošťálkové. Není
nikterak mohutná, přesto nabízí velmi pěkný kruhový výhled. Zcela jistě vám neunikne pásmo Veřovických vrchů,
masiv Radhoště, hřeben Javorníků či blízké Vizovické vrchy. A severním směrem pak
silueta štíhlé věže - rozhledny
na Kelčském Javorníku. Velmi blízko, něco přes kilometr
po hřebeni, je pak další vyhlídkové místo – odlesněný
vrch Bludný ozdobený vzrostlým solitérním javorem.
Na Marušku se nemusíte
vydat jen z Trojáku. Skvěle jako výchozí místo poslouží
obec Hošťálková. Odtud vedou k rozhledně dvě trasy

– jednak modře značená turistická stezka, nebo zeleně
značená naučná stezka Tesák.
Obě mají délku zhruba 5 km
a jejich spojením se vytvoří
10 km dlouhý okruh. Půlka
trasy do kopce, druhá z kopce.
Pro milovníky netradičních motivů k cestování
máme drobnou zajímavost.
U Marušky před meteorologickou stanicí stojí „místo
šťastného návratu“ – velký
kámen s dotykovým „hladícím“ bodem. Traduje se, že
ten, kdo se bodu dotkne,
znovu se sem šťastně vrátí. Ale s ohledem na dnešní
epidemiologická pravidla si
k dotyku vezměte rukavice.
Odkaz na mapu: https://
mapy.cz/s/jutobocozu.
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy

Rozhledna Maruška stojí na stejnojmenném vrchu.
Foto: Z. Urbanovský

Knihovna poskytuje novou službu e-výpůjček

Výdejní okénko slavilo úspěch,
čtenáři si pro knihy chodili.
Foto: E. Koukalová
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Od čtvrtka 22. října loňského roku se musely knihovny opět pro veřejnost uzavřít. Až za měsíc se opatření
trochu uvolnila a knihovny
mohly poskytovat služby alespoň přes tzv. výdejní okénka
na předem objednané knihy.
Čtenář si tituly mohl objednat několika způsoby – online přes knihovní katalog,
e-mailem, telefonicky nebo
přes SMS zprávu či Whatts
App. Velmi nás překvapil zájem, který o výdejní okénko
hned v prvních dnech byl, i
to, jak si naši čtenáři poradili
s novým knihovním systémem, na který jsme přes letní
prázdniny najeli.

Nakonec jsme se všichni
dočkali, i když jen na krátkou
chvíli, a ve čtvrtek 3. prosince
2020, kdy celá Česká republika skočila do 3. stupně plánu
PES, knihovny zahájily normální provoz s přísnými hygienickými opatřeními. Pro
bezpečí návštěvníků jsme
po naší knihovně rozmístili
několik stojanů s dezinfekcí,
při manipulaci s knihami používáme rukavice a nechybí
ani povinná ochrana úst.
Jelikož je doba taková,
jaká je, a opatření se mění
ze dne na den, rozhodli jsme
se nadělit našim čtenářům
vánoční dárek v podobě
nové služby, a to půjčování

E-KNIH. Víme, že většina čtenářů drží knihu radši v ruce,
ale během roku 2020 jsme
museli třikrát zavřít a v takových případech se hodí, když
si můžete půjčit knihu z pohodlí domova. Ve spolupráci
s portálem Palmknihy.cz nabízíme velké množství knih
v elektronické podobě. Již za
první týden spuštění služby
nám přišlo několik pozitivních reakcí, za což jsme velmi rádi. Na všechny čtenáře
se budeme těšit při normálním provozu knihovny, který
bude, doufejme, co nejdřív
a snad napořád!
Erika Koukalová,
vedoucí MěK Hulín

Hulíňan
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Výlet do přírody – Okolo Buchlova

V této době je více než
kdy jindy žádoucí upevňovat si zdraví v přírodě. Tento
výlet mimo město směřujeme do přírody v okolí hradu
Buchlova. Tento nikdy nedobytý středověký hrad je zdaleka viditelnou dominantou
pohoří Chřiby. Aktuálně je
pro návštěvníky uzavřen, ale
krajina v jeho okolí je oděna
v zimním kabátě a slibuje
příjemný zážitek z pobytu
v přírodě.
Na Buchlov je možné jít
pěšky z městyse Buchlovice.
Po žlutě značené turistické

trase jsou to necelé 4 km
vytrvalého stoupání. Jeden
kilometr před hradem budete procházet alejí vzrostlých javorů zvanou Rytířská
cesta. Druhou variantou je
vyrazit pěšky z okraje obce
Břestek z rozcestí Pod Břesteckou skalou. Odtud vedou
na Buchlov dvě turistické
trasy – zelená a červená. Pro
stoupání ke hradu doporučujeme zvolit zeleně značenou trasu, pro návrat trasu
červenou. Obě mají délku
kolem 2 km. Třetí možností
je vyjet k Buchlovu autem,

Hrad Buchlov je krásný v každé roční době. Foto: NPÚ Kroměříž

odbočka ze silnice I/50 je
vyznačena.
Na dohled od hradu stojí
na vrcholu Modla (taky se
mu říká Barborka) kaple sv.
Barbory ze 13. století. Dnešní barokní podobu získala v
roce 1673. Kaple slouží jako
hrobka Petřvaldů a Berchtoldů, tedy bývalých majitelů
hradu Buchlova.
V okolí hradu a Barborky
doporučujeme projít se po
3 km dlouhé trase naučné
stezky Okolo Buchlova, kterou realizovaly Lesy České
republiky. Naučná stezka

na 11 zastaveních seznamuje návštěvníky jak s přírodními zajímavostmi, tak i s lesnickými pracemi, dokonce je
zde uveden příběh O Čertově sedle. Stezka je doplněna
dřevěnými exponáty různých druhů zvěře, která se
zde vyskytuje. Na trase naučné stezky je řada míst, která
poskytují zajímavé výhledy
do okolní krajiny. Při dobrém počasí dohlédnete např.
i do Zlína.
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy

Alej pod Barborkou. Foto: Bořek Žižlavský

Vyšetření sluchu u novorozenců provádí
v Kroměřížské nemocnici hned v porodnici
Ještě, než odejdou domů
z porodnice v Kroměřížské
nemocnici, dozví se rodiče,
zda jejich novorozené dítě
dobře slyší. Provedení důležitého vyšetření umožňuje
moderní přístroj MADSEN
Accu Screen, který má novorozenecké oddělení k dispozici.
„Zatímco odhalení například zrakové vady u novorozence obvykle netrvá dlouho,
rozpoznání sluchové vady

Vyšetření sluchu umožňuje
moderní přístroj.
Foto: Kroměřížská nemocnice

je obtížnější. Přičemž pozdní
odhalení sluchové poruchy se
negativně podepisuje na rozvoji řeči a následně narušuje
učení psaní, čtení a celkový
sociální rozvoj. Včasná diagnostika sluchové vady má
proto zásadní význam pro
přirozený vývoj dítěte,“ upozornil Róbert Jeník, primář
dětského a novorozeneckého oddělení Kroměřížské
nemocnice.
Přístroj MADSEN Accu
Screen patří ke špičce mezi
diagnostickými přístroji určenými ke kontrole sluchu.
Je přenosný a disponuje
barevným dotykovým displejem s přehledným a intuitivním ovládacím menu,
které usnadňuje, a hlavně
urychluje screeningové vyšetření. Jeho cena převyšuje
částku 200 tisíc korun. Na
jeho pořízení Kroměřížské
nemocnici významně přispěla společnost ČD informační systémy.
(dvo)
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Cyklistickou sezonu poznamenala pandemie

Jakub Šimík na trati závodu MXM Junior MTB Hulín.
Foto: Cykloteam MXM Hulín

Dopady pandemie Covid-19 se nevyhnuly ani cyklistice. Seriály závodů, kterých se náš oddíl Cykloteam
MXM Hulín pravidelně zúčastňuje, se rozběhly s podstatným zpožděním a některé byly významně zkráceny.
Pohár Drahanské vrchoviny,
který obvykle začíná již brzy
na jaře a běžně se skládá z 10
- 15 závodů, byl letos zahájen až v druhé polovině července a smrskl se na 5. Český
pohár MTB XCO byl zkrácen
z 6 na 4. Obvyklé 4 závody si
zachoval jen Valašský pohár.
Jarní vlna pandemie a
následný časový skluz pak
způsobily velkou koncentraci sportovních akcí a spoustu
termínových kolizí v druhé
polovině sezóny. Najít vhodný termín pro uspořádání 8.
ročníku našeho MXM Junior
MTB tak bylo prakticky nemožné. Tento závod se tak

INZERCE

uskutečnil až zcela na konci
závodní sezóny, těsně před
vypuknutím druhé vlny Covid-19 a dalšími restrikcemi,
v sobotu 3.10.2020 současně
s několika dalšími podobnými akcemi v blízkém okolí.
To se samozřejmě projevilo
poklesem počtu účastníků
v porovnání s předchozími
lety. I tak ale byla konkurence hodně silná, a to díky závodníkům z oddílů jako Bike
pro Racing, Drahanský sport
team, SK Edie team, Zapro
team a především TUFO CZ
Otrokovice. Tým z Otrokovic vybojoval nejvíc míst na
stupních vítězů, celkem 11.
Dařilo se také domácím jezdcům MXM, kterým se podařilo získat 8 medailí. 2 zlaté
(Jakub Šimík a Julie Malošíková), 3 stříbrné (Ondřej Makovička, Filip Kráčmar, Dan
Kejnar) a 3 bronzové (Lukáš
Mikulík, Dominika Kráčma-

rová, Michal Jansa).
Stejně jako v předchozích
letech se nejlepší závodníci našeho oddílu zúčastnili
kompletního seriálu Českého poháru a Mistrovství ČR.
Letos nás reprezentovala
pětice ve složení Julie Malošíková, Jakub Šimík, Tomáš
Machač, Dan Kejnar a Mikuláš Jansa. Za povšimnutí určitě stojí výsledky Jakuba Šimíka. V celkovém pořadí ve
své kategorii žáci I (11-12 let)
skončil na 48. místě z celkového počtu 105 závodníků.
Nejlépe se mu dařilo ve finálovém závodě v Brně, kde
obsadil 22. místo. Pozitivní
je především skutečnost,
že mezi soupeři stejného
ročníku (11 let) to byl 4. nejlepší výsledek. Pokud Jakub
udrží formu i v nadcházející
sezóně a podá stejný nebo
ještě o kousíček lepší výkon,
mohl by být příští rok důvod
k velké oslavě. Ale nepředbíhejme, v následující sezóně
může být všechno jinak.
Skutečný důvod k oslavě
nám už letos poskytla Julie
Malošíková. Té se sice nepodařilo splnit cíl umístit se
v seriálu Českého poháru v

top 10, skončila „až“ 13. mezi
38 kadetkami, tentokrát v
silné konkurenci závodnic z
ČR i zahraničí. Jinak ale vyhrála prakticky všechno, co
se dalo. A nebylo výjimkou,
že zvítězila nejen ve své kategorii kadetek (nebo kadetek a juniorek), ale porazila
i všechny soupeřky z elitní
kategorie žen. Tohoto úspěchu dosáhla v Čeladné, Morkovicích, na Rohálovské padesátce a Zlínské patnáctce.
Ve své kategorii získala zlato
i na Hostýnské 50, kde v absolutní klasifikaci skončila
druhá. K tomu přidala ještě
krásné 2. místo za celkové
umístění ve Valašském poháru.
Je tedy patrné, že i v našich skromných podmínkách
je možné vychovat závodníky, za jejichž reprezentaci
našeho oddílu i města se
nemusíme stydět. Letos se
nám také rozšířila členská
základna o několik dalších
mladých závodníků, kteří
by v příštích letech mohli
navázat na úspěchy svých
starších a zkušenějších předchůdců a vzorů.
Cykloteam MXM Hulín

Uspořádat MXM Junior MTB bylo v minulém roce komplikovanější.
Foto: Cykloteam MXM Hulín

Poděkování
Velké díky posíláme pracovníkům Správy majetku města Hulín v čele
s Richardem Novákem a současně i firmě SATE, za zajištění a zlepšení základních podmínek péče o skupinu seniorů v domě s pečovatelskou službou Nábřeží
1314 v Hulíně. V poslední době zajistili výměnu podlahové krytiny chodeb v celém domě, průběžně probíhá oprava balkonů, byla přestavěna a zprovozněna
kotelna, která poskytuje to správné teplo pro nás starší lidi tak důležité.
Se srdečným pozdravem a s přáním pevného zdraví i pracovních úspěchů
v nadcházejícím roce děkují obyvatelé domu s pečovatelskou službou Hulín –
Nábřeží.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání
Dne 1. 1. 2020
se dožila 95 let naše drahá
maminka a babička
paní
MÁRIA DROBĚNOVÁ.
Hodně zdraví a pohody
do dalších let
přeje její velká milující rodina.

Vzpomínky
Dne 9. 10. 2020 by se dožila 93 let
moje maminka a naše babička
paní VĚRA KUBÍČKOVÁ.
11. 10. 2020 uplynulo 6. výročí dne, kdy odešla.
Dne 20. 8. 2020 by se dožil 98 let
náš tatínek a dědeček
pan JOSEF KUBÍČEK.
24. 12. 2020 uplyne 25. výročí, kdy nás opustil.
V září 2020 uplynulo 4. výročí úmrtí
mého bratra a našeho strýce
pana MILANA KUBÍČKA.
Dne 16. 3. 2020 by se dožil 65 let.
S láskou a úctou stále vzpomíná
dcera a sestra Věra Jedličková
s dětmi Petrou a Radimem a s vnoučaty.

Poděkování
Touto cestou chci poděkovat neznámé osobě,
jež našla můj občanský průkaz,
který jsem ztratila dne 8. 12. 2020.
Svůj OP jsem našla v poštovní schránce.
Mnohokrát neznámé osobě
moc moc děkuji za vrácení OP.
Vlasta Hroudná
Smutný je domov, když ho opustil ten,
kdo ho budoval, rád v něm žil a pracoval.
Dne 18. ledna 2021 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana MIROSLAVA SEDLÁČKA
z Hulína.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte s námi.
Děkuje manželka Vlasta, dcera a syn s rodinami.
Život je jen cesta, na které ztrácíme ty,
které nejvíce milujeme.
Dne 24. 12. 2020 jsme vzpomněli
20. smutné výročí úmrtí pana

BEDŘICHA VÍTOSLAVSKÉHO
z Hulína.
S láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Věra, dcery Věra, Hana a syn Bedřich s rodinami.

Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Jen láska,
úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.
Dne 5. 12. 2020 tomu bylo již 22 let,
co zemřel náš tatínek,
dědeček, pradědeček pan
JOSEF GAJA,
obětavý a hodný člověk,
výborný muzikant.
S láskou vzpomínají děti Alena, Milada
a Josef, vnoučata a pravnoučata…

A láska zůstala, ta smrti nezná…
Dne 28. 12. 2020 by oslavil 66 let
můj milovaný manžel
pan IVAN ZAPLETAL
a dne 31. 1. 2021 uplynou
4 smutné roky, co zemřel
po dlouhé a těžké nemoci.
S láskou vzpomíná manželka Alena
s rodinou, přátelé a kamarádi.

Dne 3. ledna 2021 vzpomeneme
první smutné výročí úmrtí
pana
JOSEFA JANASE.
Kdo jste ho znali, věnujte mu prosím
tichou vzpomínku.
Stále vzpomíná celá rodina.
Moc nám všem chybíš.

Dne 18. ledna 2021
vzpomeneme 15. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel,
náš tatínek a dědeček
pan DRAHOSLAV NĚMEC
z Hulína.
Stále s láskou vzpomíná manželka
Soňa a dcery s rodinami.

Dne 16. ledna 2021
by se dožil 100 let
pan

JOSEF KADLEČÍK.
S láskou vzpomínají
dcery Svatava a Květoslava.
Kdo jste znali, vzpomeňte s námi.

Opustili nás
Obdržálek Jiří
Hrubá Milada
Stratilová Ludmila
Parobek Zdeněk

*
*
*
*

1945
1924
1950
1957
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AKTUÁLNĚ

Hulíňan
Kroměřížská nemocnice úspěšně prošla akreditací,
pacientům poskytuje kvalitní a bezpečnou péči

Veškerá péče o pacienta
na lůžku i v ambulanci probíhá v Kroměřížské nemocnici
s důrazem na kvalitu a bezpečí. Vyplývá to ze závěrů
Spojené akreditační komise
(SAK), která včera ve zdravotnickém zařízení ukončila náročný dvoudenní audit. Kroměřížská nemocnice se tak
úspěšně zařadila mezi akreditované nemocnice a získala certifikát kvality udělovaný na tři roky. V loňském
roce akreditaci SAK úspěšně
obhájily nebo nově získaly
také ostatní nemocnice Zlínského kraje, podařilo se tak
završit důležitý krok v rámci kontinuálního zvyšování
kvality poskytovaní péče.
„Akreditace je pro Kroměřížskou nemocnici důležitá právě
tím, že přináší odborný pohled
zvenčí na námi poskytovanou

péči. My jsme všechna přesně
stanovená kritéria, která se zároveň řídí národní legislativou,
splnili a uspěli jsme. Věřím, že
získání certifikátu kvality ještě
posílí důvěru pacientů, že jim
na našich odděleních poskytujeme skutečně kvalitní a bezpečnou léčbu. Velké poděkování si určitě zaslouží všichni
naši zaměstnanci, zdravotničtí
i nezdravotničtí. Na akreditaci
jsme se opravdu intenzivně
připravovali řadu měsíců, zapojit se museli všichni,“ uvedl
Petr Liškář, ředitel Kroměřížské nemocnice. Podle jeho
slov auditoři SAK pochválili
nemocnici za zvládnutí celé
přípravy. „Zjištění a doporučení k nápravným opatřením
bylo minimum, řada z nich se
týkala například technického
stavu některých budov, u kterých komise doporučila rekon-

Péče o pacienta probíhá v Kroměřížské nemocnici
s důrazem na kvalitu a bezpečí. Foto: E. Havrlant

strukci a modernizaci,“ podotkl
Petr Liškář.
Cílem celého procesu přípravy Kroměřížské nemocnice k akreditaci a také celého
šetření je zavedení kontinuálního zvyšování kvality poskytované zdravotní péče.
„Auditoři hovořili s lékaři, nelékaři i s provozními zaměstnanci, během dvou dnů prošli
prakticky každé pracoviště
v nemocnici. Prověřovali návaznost, bezpečnost a kvalitu
poskytované péče. V nemocnici jsou zavedeny standardizované postupy a procesy
od přijetí pacienta, přes léčebně diagnostickou a ošetřovatelskou péči, až po ukončení
hospitalizace. Auditoři sledovali dodržování práv pacientů, etiky, edukace pacientů
a celé rodiny, způsob vedení
zdravotnické dokumentace,
podávání léčiv, nastavení
a sledování indikátorů kvality,
proces interních auditů a řadu
dalších postupů,“ popsala
Jarmila Sedlářová, manažerka kvality Kroměřížské
nemocnice. Součástí šetření
byla podle jejích slov také
prohlídka nemocnice z hlediska stavebního, technického a protipožárního zabezpečení.
Udělení akreditace je
podle předsedy představenstev nemocnic Zlínského kraje Radomíra Maráčka především dobrou zprávou pro pacienty, ale i pro plátce zdravotní péče. „Je to jasný signál,
že se na kvalitu péče zaměřu-

jeme a snažíme se její úroveň
v našich nemocnicích dále
zvyšovat. Tím, že jsme všechny nemocnice úspěšně provedli akreditací SAK, která naši
práci posuzuje podle stejných
a velmi přísných pravidel,
jsme nastavili jednotný proces
neustálého zvyšování kvality
a bezpečí. Každé tři roky nás
teď čeká reakreditace, při níž
budeme muset dokázat, že se
ve všech oblastech neustále
zdokonalujeme,“ doplnil Radomír Maráček.
Držiteli certifikátu Spojené akreditační komise jsou
tedy v současné době všechny čtyři nemocnice založené
Zlínským krajem. Nemocnice
ve Zlíně, Uherském Hradišti a
Vsetíně čeká další obhajoba
certifikátu SAK v roce 2022,
Kroměřížskou nemocnici až
v roce 2023. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně
úspěšně absolvovala akreditační šetření poprvé na podzim loňského roku. Stejně
tak loni úspěšně akreditovala Vsetínská nemocnice,
která byla držitelem certifikátu SAK už v minulosti, jeho
platnost ovšem po třech
letech v roce 2010 vypršela.
Od roku 2019 jsou tedy obě
zdravotnická zařízení úspěšně akreditovaná a přidala se
tak k Uherskohradišťské nemocnici, která akreditaci SAK
získala už v roce 2016 a loni
na jaře ji úspěšně obhájila.
Egon Havrlant, mluvčí
nemocnic Zlínského kraje

Nemocnice Zlínského kraje uspěly v hodnocení pacientů,
zaměstnanců i v oblasti finančního zdraví
Nemocnice založené Zlínským krajem uspěly v 15. ročníku tradičního celostátního srovnávacího průzkumu
„Nejlepší nemocnice ČR 2020“,
který realizuje společnost
HealthCare Institute. V rámci regionu si nemocnice
ve Zlíně, Vsetíně a Kroměříži
rozdělily hned první příčky
ve třech ze čtyř klíčových
oblastí.
„Výsledky průzkumu nepřeceňujeme, nicméně určitě jde
o důležitou zpětnou vazbu,
kterou nám poskytují jak samotní pacienti, tak i zaměst-
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nanci nemocnic a odborníci ve
zdravotnictví. Detailní rozbor
výsledků nám navíc pomáhá
určit oblasti, na které se musíme v budoucnu více zaměřit.
Nadále se ale chceme zlepšovat ve všech hodnocených
parametrech,“ shrnul Radomír Maráček, předseda představenstev nemocnic Zlínského kraje a ředitel Krajské
nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, která mezi hodnocenými subjekty v regionu zvítězila v kategorii Finanční zdraví
nemocnic.
(dokončení na str. 23)

Areál Kroměřížské nemocnice. Foto: E. Havrlant

Hulíňan
Vsetínská nemocnice vyhrála v kategorii Bezpečnost
a spokojenost hospitalizovaných pacientů. „Protože jsme
od roku 2013 již šestkrát získali od hospitalizovaných pacientů nejlepší ocenění ve Zlínském kraji, očekávala jsem
letošní výsledky velmi netrpělivě, ale i s mírnou dávkou nejistoty. Máme za sebou velmi
náročný rok, kdy zdravotníci
byli vytíženi vice než obvykle, pracovali ve větším stresu,
v obavách o zdraví své i o zdraví svých blízkých, zažili spoustu změn v organizaci péče,
v systému ochrany vlastního
zdraví, ale i ochrany pacientů před možnou nákazou.
Zkrátka byl to rok plný změn
a neznámých situací. O to
více si tohoto ocenění vážím
a předávám všem zaměstnancům obrovské poděkování. Již sedmý diplom spokojenosti našich pacientů
dokazuje, že nemocnice je
jeden velký, zkušený a pozitivní tým, který se i ve špatných
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časech umí semknout, výborně se postarat o nemocné
a společně plnit všechny náročné úkoly, které před námi
letos stály. Pacientům samozřejmě děkuji za jejich hodnocení, je pro nás opět velkým
závazkem, ale i velkou motivací do dalšího roku,“ konstatovala Věra Prousková, ředitelka Vsetínské nemocnice.
Kroměřížská nemocnice
byla nejlepší v kategorii Bezpečnost a spokojenost zaměstnanců nemocnic. „Jde
o skvělý výsledek. Naši zaměstnanci si zaslouží poděkování za to, jak práci pro naši
nemocnici hodnotí,“ prohlásil
Petr Liškář, ředitel Kroměřížské nemocnice.
Projekt „Nejlepší nemocnice ČR“ se letos uskutečnil už
popatnácté. Více o výsledcích
se lze dozvědět na webu projektu www.hc-institute.org.
Další ročník bude probíhat
v příštím roce opět od začátku února až do konce srpna.
(dvo)

Když je medvěd národním hrdinou
Jaroslav Němec z Ořechova u Polešovic žije doma
spokojeným, ale aktivním životem. V Hradišti navštěvuje
gymnasium, později se stává
primášem Slováckého krúžku, předchůdce dnešního
Hradišťanu. V Ořechově hraje
v místní kapele, je dirigentem
kostelního sboru, organizuje
divadelní představení, plesy,
hody. V roce 1938 dostuduje
právnickou fakultu v Brně.
Jenže přichází válka. Ihned
se zapojí do protifašistického
odboje. Před zatčením pak
utíká a končí v Anglii. Zde
zakládá v armádě Slovácký
krúžek, který má více než pět
set členů. Pomáhá mu i jeho
kamarád A. Bartoš ze skupiny Clay-Eva (výsadkář z Hostýnských vrchů). Zazpívá si
s nimi i Jan Masaryk.
Z pověření exilové vlády
nastupuje J. Němec jako generální prokurátor armádního sboru v SSSR. Později se
zde dostává do konfliktu s generálem Svobodou, který
vyjednává s Rusy o odtržení
Podkarpatska. To považuje
za velezradu. Má tím ale u komunistů vroubek. I proto v roce 1950 před blížícím se zatčením emigruje opět, tentokráte do USA. Zde zakládá
ČVUM (Československou spo-

lečnost pro vědy a umění). Jejími členy jsou i mnohé osobnosti z regionu. Kanadský
T. Baťa, spisovatel T. Stoppard, Baťův dvorní novinář
A. Cekota. Později další významné osobnosti, M. Mládková, manželé Škvorečtí.
Považují si za čest být členy
spolku, v jehož čele stojí velký
vlastenec J. Němec. Členem
se stává i V. Havel. Ten mu
uděluje in memoriam nejvyšší státní vyznamenání. Ke
Společnosti (ČVUM) se hlásí
i třeba J. Menzel, L. Kundera,
J. Bělohlávek. Mnohé, znovu
jako J. Němce, tím, že si jejich
těžké osudy nepřipomínáme,
vyháníme do emigrace opět.
J. Němcovi byl před dvěma roky odhalen v Ořechově,
kde je pochován, pomník.
Autorem je mladý velehradský sochař Ondřej Oliva.
Po seznámení s dramatickým
životem J. Němce přistoupil
k tomuto úkolu s velikým nadšením. Odhalení se pak zúčastnili zástupci amerického
velvyslanectví, p. G. Eichler,
místopředseda SVU přijíždí
z Francie, jsou zde i zástupci
Zlínského kraje, a také jeho
příbuzní, gymnazijní profesoři J. a M. Neužilovi. K. Schwarzenberg posílá kytici s knížecí
stuhou, vždyť jeho strýc Fran-

tišek byl jedním z nejbližších
spolupracovníků p. Němce.
Blahopřání posílá i předseda
parlamentu.
Proč to všechno popisuji
a mohl bych ještě podrobněji. Velký vlastenec, světová
osobnost, si to přece zaslouží.
Česká televize tehdy přislíbila na slavnosti účast, vždyť
je veřejnoprávní. Na jiné komerční televize se pořadatelé tohoto významného aktu
ani neobrátili. ČT je přece
nejspolehlivější. Ale nakonec
došlo ke zvratu. ČT nemohla
přijet. Musela už po několikáté jít po stopách medvěda.
To byl úkol zásadnější. Tuším,

odkud přišel pokyn. Z ústředí.
Kdysi se říkalo, že dr. G. Husák
je řízen po telefonu z Moskvy. Tady je to o cosi blíže,
ale princip je stejný. Možná se
takto dopracujeme v Evropě
a v naší zemi k podobným
příběhům jako před zánikem
Římské říše. Císař Caligula
chtěl kdysi jmenovat senátorem vlastního koně. U nás je
národním hrdinou beskydský medvěd. Prý ale utekl už
na Slovensko. Co také jiného,
když na něj novináři pořádali
takový mediální hon?
Jiří Severin,
jeden z iniciátorů vzniklého
památníku J. Němce.

Památník Jaroslava Němce. Foto: Deník/Jan Karásek
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Z RADNICE

Hulíňan
Město mělo opět dárky pro seniory.
Osobní zdravici ale nahradil videopozdrav

Ani před Vánocemi v roce
2020 poznamenanými pandemií koronaviru nepřišli
dříve narození občané Hulína, kteří nyní žijí v domovech
pro seniory, o tradiční dárky
od radnice. Kvůli přísným
epidemiologickým opatřením jim je však představitelé
města tentokrát nepředali
osobně, ale nechali je roznést
pracovníky těchto sociálních zařízení.
„Každá návštěva je v dnešní době, zvláště pro seniory,
určitým zdravotním rizikem,
a to chceme zcela eliminovat.
Proto jsme pro naše dříve narozené natočili s kolegou místostarostou Jiřím Schafferemvideopozdrav, který tentokrát
naše osobní setkání nahradil.
Netěšilo nás to, protože se
moc rádi s našimi spoluobčany v domovech pro seniory
potkáváme, ale zdraví je rozhodně prioritou,“ vysvětlil přijaté opatření Roman Hoza,
starosta města Hulína.

Každý senior dostal i jmenovitý pozdrav. Foto: J. Zakravačová

Město Hulín
a redakce zpravodaje Hulíňan
vám přejí pro rok 2021:
Hodně zdraví

Hodně štěstí

Spoustu
radostných
setkání
s vašimi
blízkými

Spokojený
život
Energii pro
realizaci
plánů
a cílů

Trpělivost
Klid
a pohodu

Spoustu
dobrých
zpráv

Hezké
počtení
v Hulíňanovi

Sílu
pomáhat
potřebným

Všechno dobré
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Dárky byly předány ve formě balíčků. Seniory potěšily
například různé druhy ovoce
nebo hulínský kalendář pro
rok 2021 „Pro radost jsme jim
přidali i přání s jmenovitým
pozdravem pro každého seniora s podpisy představitelů
města a fotografiemi z hulínských předvánočních akcí,“

sdělila Jarmila Zakravačová, ředitelka Městského kulturního centra Hulín. „Přání
si obdarovaní mohli postavit
na stoleček, a tak alespoň na
dálku zavzpomínat na rodný
Hulín,“ doplnila Barbora Tučková z odboru sociální práce
Hulín.
(dvo)

Vše o Hulínu. Do mobilu, na e-mail.
A to zadarmo!
Vše o dění v Hulíně, o aktuální situaci či opatřeních…
Prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu, mobilní aplikace nebo
hlasové zprávy. Radnice nabízí zájemcům možnost nechat
se aktuálně informovat o všem podstatném, co se ve městě
děje. A to prostřednictvím služby s názvem Mobilní rozhlas.
Mobilní rozhlas je pro zájemce zdarma a registrace této
služby je jednoduchá. Provést ji lze pomocí odkazu, který
je umístěn na webových stránkách města www.hulin.cz,
vyplnění zabere pouze několik minut.
(dvo)
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