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Záhlinice vydávají archeologům svá tajemství

Fragment náramku z kobaltově modrého skla. Foto: archiv ÚAPP Brno, v.v.i.

„Při skrývce ornice v jihovýchodním cípu stavby se
začaly ve světlém, hlinitopísčitém podloží rýsovat první
archeologické objekty. Následným výzkumem zde byla
prozkoumána jedna kompletní částečně zahloubená chata
(polozemnice) z mladší doby
železné, v jejíž výplni se uchoval také atraktivní nález fragmentu náramku z kobaltově
modrého skla…“
Citovaný úryvek je ze zprávy Ústavu archeologické památkové péče Brno a týká se
naleziště v Záhlinicích. Tam
proběhl nedávno výzkum,
provedený v souvislosti s budováním infrastruktury pro výstavbu sedmi nových rodinných domů, kterou realizuje město Hulín. A výsledky
výzkumu znovu potvrdily,
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Tip na výlet:

že Záhlinice jsou cennou
lokalitou s mnoha doklady
života lidí z dávných dob.
„Jde o obec, která má díky své
vhodné poloze v jižním cípu
úrodné Hané a blízkosti řeky
Moravy, která byla nesporně
životodárnou a komunikační
tepnou pravěkého obyvatelstva, značně vysoké předpoklady pro bohatou historii
sahající daleko do minulosti.
Dějiny poznání pravěkého
osídlení této obce jsou spojeny především s činností
Františka Skopalíka, který zde
popsal první nálezy již v roce
1840 při stavbě dráhy spojující Břeclav s Přerovem,“ upozornil Miroslav Popelka,
archeolog Ústavu pro okresy Zlín a Kroměříž, který se
na akci podílel jako technická podpora vedoucího výzkumu Adama Fojtíka.

Dalšími prozkoumanými
objekty byly charakteristické zásobní jámy vakovitého nebo kotlovitého profilu
s podhloubenými stěnami,
které poskytly početné kolekce dobře datovatelné keramiky, a to včetně rekonstruovatelných tvarů, která
je řadí na závěr starší doby
bronzové a kulturně náležejí
k takzvané věteřovské skupině, což je archeologická
skupina závěru starší doby
bronzové, pojmenovaná dle
výšinné lokality u Věteřova
v okrese Hodonín. Čtyři z těchto zásobních jam se podařilo
prozkoumat v jihovýchodní
části plochy, další pak byly
dokumentovány v liniových
výkopech pro plynovodní přípojky dále na západ v místech, kde nebylo při skrývce

dosaženo podloží. Jako součást objektů starší doby bronzové byly nacházeny také fragmenty keramiky, ztotožnitelné s kulturou s lineární keramikou, kterou vytvářeli první
zemědělci na území dnešních Čech a Moravy.
Všechny zmíněné nálezy se dokonale shodují se
zjištěními učiněnými v Záhlinicích v roce 2010 v rámci
tehdejšího výzkumu, který
vedl za Ústav archeologické
památkové péče Ivan Čižmář. „Podařilo se mu zachytit
část sídliště kultury s lineární
keramikou a jednu zásobní
jámu starší doby bronzové.
Stopově pak byl ve výplních
objektů zjištěn materiál mladší doby železné,“ sdělil Miroslav Popelka.
Pokračování na str. 2
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Záhlinice vydávají archeologům svá tajemství - dokončení ze str. 1
Záhlinice je možno řadit
k relativně dobře prozkoumaným katastrům kroměřížského okresu. Kromě již
zmíněného Fr. Skopalíka
lze mezi badatele, kteří se
jimi zabývali, jmenovat na-

příklad V. Spurného a V. Dohnala. Velkým přínosem
pro poznání pravěké a protohistorické struktury osídlení katastru byly také povrchové prospekce V. Mihala a D. Kolbingera, kteří

Archeologický výzkum přinesl zajímavé výsledky.
Foto: archiv ÚAPP Brno, v.v.i.

svá zjištění publikovali buď
samostatně, nebo v kooperaci s odborníky zaměřenými na konkrétní období
(dobře zpracovaná například komponenta doby laténské ve spolupráci s K.

Ludikovským nebo M. Čižmářem). Souhrnně zpracoval pravěké a časně historické osídlení Záhlinic
L. Šebela v roce 2016.
Zdeněk Dvořák,
Miroslav Popelka

Vše je potřeba pečlivě dokumentovat.
Foto: archiv ÚAPP Brno, v.v.i.

Úklid i technické zajištění. Město Hulín opět zaměstnává lidi na VPP
Sečení trávy, čištění obrubníků podél komunikací,
příprava rekreačního střediska Ondráš v Rajnochovicích na sezonu… Celou řadu
činností zajišťují pracovníci,
které město Hulín letos zaměstnává v rámci veřejně
prospěšných prací (VPP).
Aktuálně jich je pět – dvě
ženy a tři muži – a v těchto
dnech jsou nasazeni na úklidové práce v Záhlinicích, což
je místní část Hulína. „Pracovní doba je 40 hodin týdně.
Jejich odměny hradí z větší
části Úřad práce, my se podílíme na odvodech na zdravotní a sociální pojištění,“ sdělil
starosta města Roman Hoza
s tím, že kromě finanční odměny dostávají tito pracovníci také stravenky.
Letošní projekt zaměstná-

vání pracovníků na VPP byl
zahájen 3. května a potrvá
do konce listopadu. V rámci
měsíců se bude měnit i jejich
náplň práce. „Jestliže třeba
teď uklízí komunikace, během
léta se budou podílet na technickém zajištění koncertů na
náměstí Míru. Snažíme se prostě tyto pracovníky využít tam,
kde je zrovna potřeba,“ ujistil
Zdeněk Váňa, technik z Odboru správy města, který má
pracovní náplň lidí v rámci
projektu VPP na starosti.
Město Hulín zaměstnává lidi na VPP dlouhodobě.
Od roku 2006 umožnilo
tento typ zaměstnání už
90 pracovníkům. Rozsah
i druh činností, které vykonávají, je každý rok přibližně
stejný. „Vždy odpracují velký
kus práce a šetří tak městu

provozní náklady, s jejich nasazením jsme většinou velmi
spokojení. Tento projekt proto hodnotíme jako úspěšný.
Jak pro město, pro které tito
lidé obstarají různé činnosti,

tak pro samotné pracovníky,
kteří dostanou možnost pravidelného výdělku u seriózního zaměstnavatele,“ konstatoval Roman Hoza.
(dvo)

Lidé zaměstnaní na VPP se zabývají třeba úklidovými pracemi.
Foto: město Hulín

Ulice Palackého se prodlouží. A vznikne zde také stezka pro pěší a cyklisty
Místní komunikace v ulici Palackého v Hulíně bude
o více než čtvrt kilometru
prodloužena. V rámci stavební akce, která odstartovala v červnu, se počítá
také s vybudováním více
než padesátimetrové stezky
pro chodce a cyklisty.
Nový asfaltový koberec
o délce 253 metrů a šířce
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3,5 metru usnadní průjezd
ulicí jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům. „Je
faktem, že kus pořádné komunikace zde opravdu chybí.
Souvisí to s postupným rozvojem této lokality a novou výstavbou. Již brzy tento infrastrukturní dluh odstraníme,“
konstatoval Roman Hoza,
starosta Hulína.

Nová stezka pro chodce
a cyklisty bude mít délku
51 metrů a šířku 3 metry
a bude propojovat novou komunikaci s lávkou přes řeku
Rusavu. „Součástí stavby v ulici Palackého bude rovněž vybudování čtyř dešťových šachet, provedení úpravy stávajících chodníků a terénní úpra-

vy v lokalitě,“ doplnil Roman
Dutkevič, vedoucí Odboru
rozvoje města a životního
prostředí.
Náklady na prodloužení
ulice Palackého a související
záměry vyjdou na 4,3 milionu korun. Investorem je
město Hulín.
(dvo)

Hulíňan
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Zamyšlení… Romana Hozy, starosty města: O Záhlinicích, příjmech a pivu

Seznámil jsem se s obsahem letního vydání Hulíňana
a musím konstatovat, že je
v něm spousta informací ze
Záhlinic. Výsledky archeologického průzkumu, který byl
proveden v souvislosti s přípravou sedmi parcel pro výstavbu rodinných domů, velký
rozhovor s vrchním sládkem
Záhlinického pivovaru, který
se úspěšně popasoval s omezeními vyvolanými koronakrizí, jsou v něm informace o nové pojízdné prodejně potravin, která do Záhlinic začala
zajíždět v reakci na loňské
uzavření místního obchodu…
Zprávy ze Záhlinic mě potěšily. Byl bych rád, aby to i je-

jich občané cítili stejně a vnímali jako skutečnost, že tato
místní část už dávno není žádnou zapomenutou periferií.
V Záhlinicích se v posledních
letech investovalo v poměrně
velkých objemech do rekonstrukce muzea, do výstavby
vodovodu, v loňském roce
do celkové rekonstrukce veřejného osvětlení, letos do
infrastruktury k budoucím rodinným domům. A připraveny
jsou ještě další drobné akce.
Snažíme se odstraňovat a řešit problémy, reagovat na požadavky místních. Jsme s nimi,
já i další pracovníci z radnice,
v kontaktu, svoji důležitou
roli zde hraje i osadní výbor.
Všechno se nemusí podařit
hned, něco možná z objektivních důvodů nejde zařídit vůbec, ale to nic nemění
na faktu, že hulínské radnici
na Záhlinicích a lidech, kteří
zde žijí, opravdu záleží. A to
samé platí i o Chrášťanech!
I ty vnímáme jako plnohodnotnou součást našeho společenství, naší obce. Momentálně se zde provádí celková
rekonstrukce osvětlení, podporujeme zde bohatý společenský život. Těším se, že se

i o Chrášťanech brzy dočtu
v našem zpravodaji.
Město realizuje investice
každý rok, snažíme se je provádět vždy v co největším
možném rozsahu, usilujeme
o vícezdrojové financování,
což znamená, že se podle možností ucházíme o různé dotace, ať již národní či evropské.
Díky tomu se můžeme pouštět
i do tak rozsáhlých a nákladných akcí, jako je například
rekonstrukce sokolovny.
Jak moc ovlivní naše plány
na příští rok a léta další současná nedobrá ekonomická
situace, dnes nikdo neví. Určitě jste zaznamenali, že města
a obce přišly rozhodnutím
Vlády ČR o část svých příjmů.
Nelíbí se nám to. A podle mě
není vůbec fér, že stát krátí v této těžké době městům
a obcím jejich příjmy. Přišli
jsme tím o rezervu, kterou
jsme vytvořili rozumným hospodařením v minulých letech.
Slib, že prostředky, o které
města a obce rozhodnutím
vlády přišly, budou vráceny,
je s velkým otazníkem. Úplně
jednoduché to není ani u slibovaných dotací. Každou dotaci totiž musí město dofinan-

covat, takže záležet bude taky
na podmínkách a procentuálním podílu dotační podpory.
V hlavních plánovaných investicích podle schváleného střednědobého rozpočtového výhledu však chceme pokračovat!
Začal jsem o Záhlinicích
a také o nich své zamyšlení
skončím. Prý nemám Záhlinice rád! Ba naopak! Pochází
odsud můj otec a velká část
rodiny. Takže Záhlinice rád
mám. Záhlinice se nemají za
co stydět! Někdy mívám bohužel takový pocit. Posunují
se - možná pomalu, ale jistě pořád k lepšímu, mají se čím
chlubit. Mají skvělé hasiče,
fungující sokoly, spoustu lidí
ochotných organizovat kulturní a společenský život, který v posledních letech k mé
velké radosti rozhýbali. Mají
úspěšnou sladovnu s pivovarem, skvělé muzeum. A to je
ono! Žít spolu, bavit se spolu,
potkávat se, dělat spolu něco
pro ostatní. V tom je síla každé
obce! A pak nad skepsí musí
vyhrát radost a sebevědomí,
zdravý hanácký patriotismus!
A vyhraje.
A místní pivo tomu může
jenom pomoct. Je výborné!

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)

Poděkování
Krize vyvolaná koronavirem ustupuje, je čas alespoň touto formou poděkovat. Za město Hulín děkuji všem dobrovolnicím, které šily pro potřebné občany ochranné roušky.
Dobrovolnicky vše obíhala Vlaďka Peřinková a šilo asi 35
šikovných žen a dívek. Paní Peřinková zajistila i nastříhaný
materiál na sešití 1 000 kusů roušek. Zásobovala i s ostatními dobrovolnicemi stromy rouškovníky, které jsme zřídili.
Další poděkování za zajištění ochranných roušek patří Petrovi Obdržálkovi a společnosti PANOP, která dodala zdarma
téměř 2000 kusů roušek pro potřeby města – pomohly v sociálních službách, ve školách, hasičům, lékárnicím, lékařům
a dalším potřebným. Velké díky patří Ladislavu Kolářovi,
který rozvážel nákupy a další potřeby. Děkujeme také Pavlu
Takáčovi za sponzorsky dodanou desinfekci, dámám z červeného kříže za roušky a mnoha dalším bezejmenným, kteří
pomáhali potřebným, sousedům a lidem ve svém okolí.
Velké díky všem jmenovaným, velké díky vám všem!
Roman Hoza, starosta města Hulína
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Hulíňan

ZPRAVODAJSTVÍ
„Souboj o návštěvníky?“ Naopak, spolupracujeme, zní z Hulína
Padesátka zástupců turistických informačních center
ze Zlínského kraje se sešla
v areálu Zoo Zlín na pracovním semináři. Ten připravila
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy s jediným
cílem – aktivizovat a motivovat turistická informační
centra ke vzájemné součinnosti v aktuálním „souboji
o návštěvníky“.
Náplní semináře byly odborné prezentace zaměřené
na marketingové aktivity,
propagaci regionu, zajímavé
produktové nabídky a doprovodný program. Samostatná
prezentace byla věnována
poutnímu turismu, který je
prezentován pod značkou
„Putujme bez hranic“ a nabízí aktivní turistiku po cyrilometodějských stezkách

napříč Moravou, ale i na sousedním Slovensku. Účastníci
semináře byli seznámeni také
se Zlínským architektonickým
manuálem, který má ambice
být průvodcem po architektonických zajímavostech Zlína.
V průběhu semináře se hovořilo o vzájemné součinnosti
všech aktérů cestovního ruchu
a o schopnosti „posouvat“ si
návštěvníky napříč krajem
a vnímat jejich spotřebitelské
chování. „Možnost spolupráce
vítáme, jak s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy, tak s dalšími turistickými
informačními centry. S těmi se
nevnímáme jako konkurenti
v souboji o návštěvníky, ale jako
partneři, kteří mají stejný cíl:
co nejlépe propagovat své
město, obec, místo a vlastně
celý region jako turisticky

atraktivní lokality, které se vyplatí navštívit,“ sdělila Jarmila
Zakravačová, ředitelka MKC
Hulín, pod které patří i turistické informační centrum.
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy organizuje
semináře pro turistická informační centra v turisticky zajímavých místech, aby s nimi
informační pracovníci získali
osobní zkušenost. Tento seminář byl věnován seznámení s
činností Zoo Zlín, která je dlouhodobě nejvíce navštěvovaným turistickým cílem Zlínského kraje, dokonce patří mezi
TOP 10 turistických míst v ČR.
Součástí programu byla také
prohlídka Zámku Lešná, který
je ozdobou celého areálu.
„Je skvělé, že semináře
pro informační centra jsou
spojovány s prohlídkami tu-

Semináře se zúčastnilo mnoho zástupců turistických informačních center ze Zlínského kraje.
Foto: CCRVM, autor Z. Urbanovský

Zoo Zlín patří mezi TOP 10 turistických míst v ČR. Foto: CCRVM,
autor Z. Urbanovský

ristických atraktivit a odborným výkladem. Volba Zoo
Zlín včetně prohlídky zámku
byl skvělý nápad. Byla jsem
zde před několika lety a skoro bych areál nepoznala.
Prohlídka zámku mě doslova
nadchla, jeho autentičnost i
příběhy zakladatelů zoo jsou
velmi zajímavé“, hodnotila
doprovodný program semináře Alena Vašutová, vedoucí Informačního centra
Zvonice Soláň.
Romana Bujáčková, tisková mluvčí Zoo Zlín, k tomu
dodala: „K dnešní popularitě
a vysoké návštěvnosti jsme se
dopracovali usilovnou prací,
za posledních 10 let se počet
návštěvníků zoo zvýšil o více
než 40 %. Zoo je silným magnetem, který přitahuje návštěvníky z tuzemska i zahraničí.
Toho mohou využít ve své
nabídce subjekty cestovního
ruchu v celém kraji, jsme otevřeni oboustranně výhodné
spolupráci.“
(zu, dvo)

Oční oddělení Kroměřížské nemocnice má k dispozici
nové moderní přístroje pro diagnostiku

Štěrbinová lampa umožňuje
vyšetřit takzvaný přední
segment oka. Foto: E. Havrlant

Vybavení oddělení oftalmologie a ortoptiky Kroměřížské nemocnice vylepšily
další moderní přístroje pro
diagnostiku pacientů. Konkrétně jde o dvě štěrbinové
lampy a bezkontaktní tonometr. Jejich pořízení vyšlo
v součtu na více než půl milionu korun, které hradila ne-
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mocnice z vlastních zdrojů.
„Pořízené přístroje určitě
zlepšují naše možnosti v péči
o pacienty,“ těší Marii Holbovou, primářku Očního oddělení Kroměřížské nemocnice.
Štěrbinová lampa patří
společně s optotypy a brýlovou skříní mezi základní
přístroje, používané v oftalmologii. Umožňuje vyšetřit
takzvaný přední segment
oka, tedy vše od víček až po
čočku. A při použití speciální
čočky je možné vyšetřit i část
oka za čočkou, takzvaný zadní segment oka.
Druhý přístroj, bezkontaktní tonometr, měří nitrooční tlak. Měření je rychlé
a nebolestivé. „Náš nový to-

nometr umí navíc, ve srovnání se staršími přístroji, měřit i
tloušťku rohovky, což je další
zásadní přednost a jeden

z důvodů, proč jej naše nemocnice pořizovala,“ doplnila
Marie Holbová.
(dvo)

Bezkontaktní tonometr, měří nitrooční tlak. Foto: E. Havrlant

Hulíňan

ZPRAVODAJSTVÍ, NAPSALI NÁM, VÍTE, ŽE
Do Záhlinic začala dojíždět pojízdná prodejna potravin

Do Záhlinic, které jsou
místní částí města Hulína,
dojíždí jednou týdně, vždy
ve středu, pojízdná prodejna
se sortimentem potravin. Přistavena je před hospodou U
Čápa v čase od 11.30 do 11.45.
Službu vyjednala hulínská radnice v reakci na uzavření jediné stálé prodejny
potravin v Záhlinicích, ke
kterému došlo loni v listopadu. „Uzavření obchodu v Záhlinicích bylo velkým negativním zásahem do života
zdejších obyvatel. Obrátili se
na radnici i prostřednictvím
dopisu s desítkami podpisů
s žádostí o řešení této situace.
Zejména pro starší občany,
kteří už nejezdí pravidelně za
prací, to je problém. Proto jsme
po počátečních neúspěšných
pokusech nakonec našli řešení. Až praxe ale ukáže, zda se
provozovateli pojízdné prodejny dlouhodobě vyplatí do
Záhlinic dojíždět. Provozování
pevné prodejny potravin je
v dnešní době v malé obci ekonomicky neudržitelné. Naštěstí
nejsme někde v horách a dojezdová vzdálenost za nákupy
do Hulína je do tří kilometrů.
Seniorům, sociálně potřebným
nebo tělesně postiženým nabízíme také možnost nákupů

prostřednictvím sociálních služeb,“ prohlásil Roman Hoza,
starosta Hulína.
Pojízdná prodejna nabízí
zejména čerstvé pečivo, tedy

rohlíky, pletýnky, chléb, koblihy nebo tlačené koláče. „Koupit bude možné i balené pečivo, těstoviny či knedlíky,“ doplnil Richard Novák, vedou-

cí Odboru správy majetku
města, kterému se zajištění
pojízdné prodejny pro Záhlinice podařilo zajistit.
(dvo)

Pozvánka

Víte, že…

Loučení se sokolovnou

• měď mimo jiné své vlastnosti také likviduje viry, a proto
je pití vody z měděných nádob velmi prospěšné našemu
zdraví?
• u komárů sají krev pouze samice, samečci se živí rostlinnými šťávami?
• pokud ponecháme mrtvé plzáky španělské na zahrádce,
sežerou je jejich druhové a o to více se pak díky jejich bílkovinám množí?
• stále více druhů živočichů se kvůli změnám v přírodě
stěhuje do měst?
• v nedávné studii bylo zjištěno, že mikroplasty z našeho konání se roznášejí větry ve velkých výškách po celé planetě
bez výjimky, a jsou jich ročně miliony kilogramů a my je
pijeme, jíme a dýcháme?
• okruží z pozinkovaného plechu spolehlivě brání jednotlivé sazenice zeleniny před slimáky?
• pokud necháme neposečené travní pásy, pomáháme místním rostlinám a živočichům přežít do dalšího pokolení?
• dřevěné uhlí zahrabané v záhonech pomáhá svou
absorpcí udržet vláhu?
• všichni máme stejný pailustrační foto
radox, chceme okolo sebe
krásnou přírodu, ale ať mne
neotravuje doma?
• zdánlivě v lásce vyhrává
ten, kdo miluje méně?
S úctou Váš Pavel K. Šálek
Český svaz ochránců přírody
ZO VIA Hulín

Seniorky – cvičenky pod vedením Drahomíry Skaličkové se dne 16. 6. 2020 rozloučily posledním cvičením se stávající sokolovnou. Některé z nás zde toho mnoho prožily.
Pod vedením Zdeny Draňové, Jiřiny Nehodové nebo Evy
Plačkové jsme zde cvičily již od útlého mládí.
Stávající cvičitelce Drahomíře Skaličkové patří velký dík
za udržení tradice cvičení žen v Hulíně. Věříme, že i nadále
bude náš spolek cvičenek pod jejím vedením pokračovat.
Alena Kovářová, Lida Dostálová
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Vrchní sládek František Šmíd: Na začátku propuknutí pandemie
nikdo nevěděl, zda vůbec prodáme nějaké pivo
Pivo je v naší zemi posvátné pití. Bývá středem
veřejného, přátelského, ale i
rodinného dění. Jako bonus
pivo obsahuje plno vitamínu,
minerálních a celkově celou
řadu prospěšných látek pro
lidský organismus. A za sebe
mohu říci, že je to ten vůbec
nejlepší nápoj, říká František
Šmíd, vrchní sládek Pivovaru Záhlinice. Tedy pivovaru,
který ve své novodobé éře
získal už čtyři Zlaté pivní
pečetě, což je – pokud to
tak jde přirovnat – pro pivovarníky stejně prestižní ocenění jako pro herce soška
Oscara.
Nedá mi než začít náš rozhovor dotazem, jak zamával s prodejem záhlinického
piva koronavirus a s ním
spojená omezení?
Na začátku propuknutí
pandemie nikdo nevěděl, co
bude, zda vůbec prodáme
nějaké pivo. Opak byl ale
pravdou. Po uzavření hospod, restaurací k nám začali
zákazníci jezdit v mnohem
větším počtu, než je obvyklé.
Za to jsme jim velice vděční
a moc si toho vážíme. Tahle
krize potvrdila naši výhodu,
že se zaměřujeme hlavně na
koncového zákazníka a minimálně na pohostinství.
Jak jste situaci související
s omezeními řešili?
Věříme, že pivo naším zákazníkům chutná a každý si
našel tu cestičku k nám do pivovaru, i když ne v příliš příjemné situaci. Proto nebylo
třeba nijak obzvláště řešit
distribuce piva. Samozřejmě jsme ale využili i sílu
sociálních sítí, zejména Facebook, a snažili se přiblížit
k zákazníkům rozvozy našeho piva až k nim domů.

Kolik vlastně prodáte piva
během normálního měsíce? A kolik ho bylo v měsíci
koronavirovém?
Každý měsíc prodáme
v průměru 125 hektolitrů
piva. Prozatím je to maximum, které dokážeme vyrobit. Některé měsíce prodáme
více piva, například v právě
zmiňované době pandemie,
a další měsíce zase méně,
protože pivo nemáme dostatečně odležené a kolikrát
musíme s těžkým srdcem zákazníky odmítat.
Krize už ustupuje, hospody začaly fungovat, lidé
se můžou potkávat, ožívá
společenský život. Vrací se
do normálu i situace v Pivovaru Záhlinice?
Ano, situace v pivovaru je
v normálu. Dokonce se nám
již dorovnávají sklady s pivem a můžeme nabídnou náš
kompletní pivní sortiment.
Která piva vaříte?
K dnešní dni vaříme piva:
Rolník 10% speciálně chmelené, Hospodář 11% tradiční
světlý ležák, Procházka 11%
vídeňský ležák, Hanák 12%
ležák z původní odrůdy sladu, Bednář 12% černý ležák,
Sváteční speciál 12% polotmavé silné pivo.
A o které je nejvíce zájem?
To je velmi těžké říci, 100
lidí má 100 chutí. Ale asi jde
o Hospodáře a Procházku.
Pivovar Záhlinice je výjimečný tím, že si pro svá piva
sami vyrábíte i slad. Což je
asi velkým plusem, že?
Ano, řekl bych dokonce,
že je to alfou a omegou našeho úspěchu. Pivo se vyrábí
ze tří hlavních surovin. Voda,
ta pochází z naši 130 let staré studny, do které neustále
přitéká křišťálově průzračná
voda. Slad, který ručně vyrá-

Je zajímavostí, že vrchní sládek Pivovaru Záhlinice František Šmíd měl jako rodák z Uherského Hradiště původně
blíže k vínu, kterým se zabýval i ve své závěrečné práci na
potravinářské škole v Kroměříži. Zásadní změna v jeho životě se udála během exkurze v Záhlinicích. Výklad Aleše
Prinosila, majitele společnosti RavenTrading, a historické
prostory ho uchvátily natolik, že po skončení exkurze kývl
na jeho nabídku pracovat v pivovaru. Svého rozhodnutí
nelituje, naopak, práce ho pohltila natolik, že dnes v pivovaru i spí.
Pivovar Záhlinice má za sebou dlouhou minulost a úspěšnou současnost. Více se o ní i o jeho produktech lze dozvědět na webových stránkách www.zahlinickypivovar.cz
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bíme v jedinečné humnové
sladovně na světě, a do třetice nejvyhlášenější český chmel,
Žatecký poloraný červeňák.
Po spojení toho nejlepšího
a přidáním našeho srdcařství
se nám daří vařit pivo, jak
nejlépe dovedeme.
Jak se dá soupeřit s velkými pivovary, které jsou součástí nadnárodních skupin?
Co se týče nadnárodních
pivovarů, tak jsme pro ně
zatím moucha na čele. Ví
o nás, ale nijak závažně je
neomezujeme. Všechny minipivovary dohromady čítají
asi 6% prodejů veškerého
piva v ČR. A co se týká vztahů mezi námi minipivovarníky, my si nekonkurujeme,
nýbrž si snažíme pomáhat.
Kolik má Pivovar Záhlinice
roční výstav? Dá se navyšovat? A pokud ano, je to
ve vašem zájmu?
Pivovar má aktuální roční výstav 1500 hektolitrů.
S technologií, co máme, se
můžeme dostat na hranici
4000 hektolitrů. Jistě se snažíme, abychom jednou na
tuto hranici dosáhli.
Letos jste uvařili speciální pivo s názvem Originál
1927, jak říkáte, stoleté
pivo. Jaký mělo úspěch?
Originál 1927 slavil obrovský úspěch, až nás to trochu
zarazilo v dobrém slova smyslu. Uvařili jsme pouhých
2000 litrů, které se prodaly za velmi krátkou dobu.
Pro ty, na něž se nedostalo,
máme dobrou zprávu. V tanku nám leží další várka, která
bude za nedlouho v prodeji.
Kdy to bude?
Originál 1927 jsme uvařili
koncem dubna. Proto se již
blíží čas jeho expedice.
Čím bylo tak výjimečné,
že mělo takový úspěch?
Pivo bylo hlavně výjimečné svojí chutí a hořkosti.
O tomto pivu bych tady napsal celou slohovou práci,
proč je tak výjimečné, ale
shrnu to do pár slov. Byla
použita jedna z původních
a zároveň prvních odrůd ječmene Staročeský Stupický.
Recepturu pro vaření piva
jsme použili z roku 1920. Finální ležení přes dva měsíce
dalo pivu jeho jedinečnost.

Chystáte další novinky?
Jistě, chystáme ještě dvě
pivní novinky, ale tohle překvapení si ještě necháme
pro sebe.
Jak se zájemce může nejsnadněji dostat k záhlinickému pivu?
Nejsnadnější je návštěva
záhlinického pivovaru, kde
rádi přivítáme každého zákazníka. Více informaci o odběrných místech se zákazníci
dozví na webových stránkách
www.zahlinickypivovar.cz
nebo na telefonu.
Budova pivovaru a její okolí jsou rok od roku krásnější. Kolik jste do jeho oprav
investovali?
Jedná se velmi rozsáhlý
areál, kde se nachází budova
sladovny, pivovaru a správcovská vila. Budovy potřebují
značné investice pro jejich
záchranu. Proto se pohybujeme v milionových částkách.
Bude se i letos pivovar vylepšovat?
I v letošním roce se budeme snažit o postupné
zvelebování. Vše záleží na finanční stránce sladovny a celkově našeho majitele, firmy
Raven Trading, kterou pandemie silně zasáhla.

Vrchní sládek František Šmíd
s jedním z ocenění pro pivo
z produkce Pivovaru Záhlinice.
Foto: Záhlinický pivovar

Hulíňan

KULTURNÍ POZVÁNKY MKC HULÍN
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Hulíňan

PŘEHLED USNESENÍ
z 37. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 27. 5. 2020
1/37/RM/2020
Záměr prodeje pozemku v Záhlinicích
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemku parc. č.
1862/15 o výměře 748 m2 v katastrálním území Záhlinice za účelem výstavby rodinného domu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/37/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu v DPS
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 9 v DPS ul.
Kostelní čp. 138, Hulín s panem XXXX
XXXX XXXX, trvale bytem XXXX XXXX
XXXX XXXX, Hulín na dobu neurčitou
od 1. 06. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu bytu
Termín: 05. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/37/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 4 na ul. Záhlinická čp. 475, Hulín s panem XXXX
XXXX, trvale bytem XXXX XXXX XXXX
XXXX, Hulín na dobu určitou od 01. 06.
2020 do 30. 11. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu bytu
Termín: 05. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/37/RM/2020
Nájem části pozemku v Hulíně, ul. Holešovská
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor,
tj. části pozemku parc. č. 382/1 o výměře cca 10,2 m2 v k. ú. Hulín, s paní XXXX
XXXX Hulín, za účelem venkovního posezení před pavilónkem č. p. 746 v Hulíně. Cena nájemného byla stanovena
ve výši 200 Kč/měsíčně, na dobu neurčitou, a to od 01. 06. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o nájmu nebytových prostor
Termín: 05. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/37/RM/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě
I. Rada města Hulína bere na vědomí
ústní dohodu o prodloužení smlouvy
o správě ubytovny Třebízského 195,
Hulín s Městským kulturním centrem
Hulín, příspěvkovou organizací se sídlem Třebízského 194, 768 24 Hulín,
IČ: 63458837 na období od 01. 01. 2019
do 31. 05. 2020.

8

II. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o správě ubytovny Třebízského 195, Hulín s Městským kulturním centrem Hulín, příspěvkovou organizací se sídlem Třebízského
194, 768 24 Hulín, IČ: 63458837 s účinností od 01. 06. 2020.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy.
Termín: 29. 05. 2020
2. Ing. Richardu Novákovi
2.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 03. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/37/RM/2020
Rámcová smlouva T-Mobile Benefit
I. Rada města Hulína schvaluje
Rámcovou smlouvu T-Mobile Benefit,
včetně obchodních podmínek, se společností T-Mobile Czech Republic a. s.,
IČ: 64949681.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1.1. zajistit podpis a registraci smlouvy.
Termín: 10. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/37/RM/2020
Žádost o podporu rozvojového záměru
DECENT Hulín, příspěvková organizace
I. Rada města Hulína schvaluje
rozvoj sociální služby poskytovatele
DECENT Hulín, příspěvková organizace,
ID 1987287 nad rámec stávající kapacity
v základní síti v roce 2020 a nad rámec rozpočtu města na sociální oblast v roce 2021
deklaruje závazek na finanční podporu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/37/RM/2020
Směrnice číslo SM/31/01/20 Řízení rizik
I. Rada města Hulína schvaluje
směrnici číslo SM/31/01/20 Řízení rizik
s účinností od 01. 06. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. seznámit všechny zaměstnance se
směrnici, zajistit obvyklé zveřejnění.
Termín: 29. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/37/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: 29. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

10/37/RM/2020
ZŠ - schválení kalkulací a výši úplaty
za školné ve školní družině
I. Rada města Hulína schvaluje
kalkulaci pro stravné žáků, hostinskou
činnost, pronájem nebytových prostor
školy.
II. Rada města Hulína bere na vědomí
výši úplaty za školné ve školní družině
od 01. 09. 2020, které bude činit 150 Kč
na měsíc.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 05. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/37/RM/2020
SVČ - oznámení o činnosti v době mimořádného opatření
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky Střediska pro volný
čas dětí a mládeže Hulín, příspěvkové organizace, o činnosti SVČ v době
mimořádného opatření a oznámení
o znovuotevření SVČ.
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/37/RM/2020
SVČ - oznámení o činnosti v době letních prázdnin
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky Střediska pro volný
čas dětí a mládeže Hulín, příspěvkové
organizace, o činnosti SVČ v době letních prázdnin 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/37/RM/2020
Povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole
I. Rada města Hulína povoluje
výjimky z počtu dětí v MATEŘSKÉ
ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka, Hulín,
příspěvkové organizace na školní rok
2020/2021 takto:
• pracoviště Eduarda Světlíka 1197:
1. třída 28 dětí, 2. třída 28 dětí, 3. třída
28 dětí
• pracoviště Družba1132: 1. třída 28 dětí,
2. třída 28 děti.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce mateřské školy výpis z usnesení.
Termín: 04. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/37/RM/2020
Zápis z 5. schůze komise pro oblast
školství, sociálních věcí a prevence sociálně patologických jevů
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 5. zasedání Komise pro oblast
školství, sociálních věcí a prevence
sociálně patologických jevů, která se
uskutečnila dne 18. 05. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Hulíňan
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15/37/RM/2020
Zápis z 3. jednání komise pro oblast životního prostředí a vzhledu města Hulína
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 3. jednání komise pro oblast životního prostředí a vzhledu města Hulína, konané dne 13. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/37/RM/2020
Výroční zpráva o hospodaření Střediska
pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvková organizace
I. Rada města Hulína schvaluje
Středisku pro volný čas dětí a mládeže
Hulín, příspěvkové organizaci:
1. výroční zprávu o hospodaření za rok
2019
2. hospodářský výsledek organizace
za rok 2019 ve výši 97.117,59 Kč a
jeho rozdělení do rezervního fondu
organizace 19.423,59 Kč a do fondu
odměn v částce 77.694 Kč.
II. Rada města Hulína schvaluje
Středisku pro volný čas dětí a mládeže
Hulín, příspěvkové organizaci účetní
závěrku za rok 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO

17/37/RM/2020
Výroční zpráva o hospodaření Základní
školy Hulín, příspěvkové organizace
I. Rada města Hulína schvaluje
Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci:
1. výroční zprávu o hospodaření za rok
2019
2. hospodářský výsledek organizace
za rok 2019 ve výši 163.801,56 Kč
a jeho převedení do rezervního fondu organizace ve výši 63.801,56 Kč
a do fondu odměn ve výši 100.000 Kč.
II. Rada města Hulína schvaluje
Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci účetní závěrku za rok 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/37/RM/2020
Odpisový plán na rok 2019 - MKC
I. Rada města Hulína schvaluje
odpisový plán s účinností od 01. 01.
2019 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: 05. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
19/37/RM/2020
Odpisový plán na rok 2020 - MKC
I. Rada města Hulína schvaluje
odpisový plán s účinností od 01. 01.
2020 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: 05. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

Koupaliště v Hulíně se otevřelo. Užijte si léto!
Městské koupaliště v Hulíně zahájilo
letošní provoz. V posledních dnech před
otevřením byl napuštěn bazén a byly
dokončeny úpravy některých ploch.
„Věříme, že sezona bude i přes nutnost
dodržovat určitá pravidla dobrá a že lidé
stráví v areálu hezké chvíle. Jistě si to zaslouží, po všech těch omezeních z první
poloviny roku,“ prohlásil Roman Hoza,
starosta města Hulína.
Koupaliště se nachází poblíž centra
města. V jeho areálu návštěvníci mohou
využívat kromě bazénu se skokanskými
můstky také minigolf, hřiště na beach
volejbal, nohejbal, petanque, badminton,
stolní tenis, děti mají k dispozici brouzdaliště, průlezky, pískoviště a houpačky.
V souvislosti s doznívající pandemií
koronaviru si mohou návštěvníci pravidelně desinfikovat ruce, přípravky
k tomu určené jsou umístěny u vstupu
do areálu a na záchodech. „Lidé by měli
dbát také na to, aby měli mezi sebou minimálně dvoumetrové rozestupy, tohle

nařízení se samozřejmě nevztahuje na rodinné příslušníky. Dodržet jej nebude problém, vzhledem k rozlehlosti travnatých
ploch v areálu,“ konstatoval Antonín Huťka, ředitel městské společnosti KOMBYT
SERVIS, která má koupaliště na starosti.
Pokud to počasí dovolí, bude koupaliště otevřené denně v době od 10.00
do 20.00. Oproti loňsku se mírně zvedlo

celodenní vstupné pro dospělé a mládež nad 15 let, kteří nyní zaplatí 70 korun. Děti od 6 do 15 let a držitele ZTP
vyjde celodenní koupání na 40 korun,
děti do 6 let v doprovodu a držitelé
ZTP/P budou mít vstup zdarma. Další informace lze nalézt na webovém odkazu
http://kombyt.cz/koupaliste-a-minigolf.
(dvo)

Letní koupaliště v Hulíně je vyhlášené v širokém okolí. Foto: archiv

Letní kino v Hulíně zahájilo sezonu. Vydejte se za filmovými zážitky
Pohádky, komedie, romantika, drama, ale i třeba hudba. Z celé řady žánrů
je tvořen letošní program Letního kina
v Hulíně.
Letní kino se na sezonu pečlivě připravilo. „Vyměnili jsme dřevěné části laviček, aby se našim divákům lépe sedělo.
Celý areál je také pečlivě uklizen, aby se
jeho návštěvníci cítili co nejlépe,“ sdělila
Jarmila Zakravačová, ředitelka Městského kulturního centra Hulín, které
Letní kino provozuje.
Letní kino má v Hulíně tradici už

od roku 1965. „Navštěvovaly ho celé
generace našich občanů, řada z nás na
něj má krásné vzpomínky. Zažili jsme v
něm éru francouzských a italských komedií, chodili jsme na indiánky, zhlédli
ale také spoustu tematicky závažných a
kvalitních filmů. Nepochybuji o tom, že i
současné děti a mládež budou za pár let
na zážitky spojené s návštěvami „letňáku“ vzpomínat a dospělí v programu
najdou zajímavé tituly,“ konstatoval
Roman Hoza, starosta Hulína, a dodal:
„Areál je na sezonu díky pracovníkům

MKC skvěle připravený a s novými lavičkami čeká na milovníky naší i světové kinematografie.“
Letní kino bude promítat za každého
počasí, vstupné je jednotné ve výši 80 korun. Návštěvníci si mohou zapůjčit deky
a zakoupit občerstvení. Informace o programu a další aktuality lze nalézt na webových stránkách www.mkchulin.cz,
na facebookovém profilu MKC Hulín
nebo na str. 7 v tomto vydání zpravodaje Hulíňan.
(dvo)
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Hulíňan

Akademie 3. věku v době koronaviru
Pandemie Koronaviru zasáhla celou společnost. Ani
Akademie 3. věku nebyla
výjimkou. Od poloviny března bylo zrušeno vyučování
a bohužel nebyla možná
ani online výuka žáků. Tradiční dubnové rodičovské
schůzky musely být kvůli
situaci s koronavirem také
zrušeny.
Nejprve jsme uvažovali,

že ukončíme rok bez udělených vysvědčení. To nám
připadlo sice spravedlivé,
na druhé straně demotivující. Dali jsme hlavy dohromady a přišla myšlenka, která
byla hned přijata. Vysvědčení našich posluchačů Akademie 3. věku v Hulíně bude
vycházet z jejich vysvědčení
posledního ročníku Měšťanské školy. Pro některé žáky

naší Akademie jsme museli
navštívit okresní archív, ale
dnes už všichni naši žáci mají
o svých známkách jasno!
Tak to byla trochu nadsázka, je nám líto, že situace
letošního roku nedovolila
pokračovat v našich pravidelných přednáškách, kterých se hojně účastní senioři našeho města a okolních
obcí.

Vše se ale vyvíjí dobrým
směrem, a tak se uvidíme
opět v lavicích 10. září
od 9:00 v sále MKC Hulín.
Některé obzvláště zvídavé
studenty potkáváme na pravidelných koncertech na náměstí v Hulíně. Z jejich reakcí je zřejmé, že na rozdíl
od mladší generace se do lavic těší!
(jk)

První pohodový koncert provázel déšť, ale posluchače to neodradilo

Náměstí Míru znovu ožilo kulturou a dobrou náladou. Foto: L. Polišenská

Po téměř tříměsíční pauze, kdy se kultura úplně zastavila, měli občané Hulína
a přilehlého okolí možnost
znovu se sejít a užít si to,
co jim poslední měsíce bylo
odepíráno – a to krásný kulturní zážitek.
Jako první se na hulínském pódiu představila dechová kapela Rozmarýnka
z Vlčnova. Přestože počasí
koncertu moc nepřálo a déšť
provázel celé vystoupení, posluchače to neodradilo, vytáhli deštníky a užívali si krásné dechové muziky. Sám kapelník Rozmarýnky byl překvapený, že přítomné déšť
nerozhodil a všichni zůstali.
Šlo vidět, že kulturní vyžití
lidem už opravdu chybělo.
Jsme rádi, že přišlo tolik návštěvníků i v tomto počasí,
že se konečně rozjíždíme
a budeme se potkávat nejen
u dalších pohodových koncertů na náměstí.
(ek)

10

Hulíňan

NAPSALI NÁM Z KNIHOVNY HULÍN A MUZEA F. SKOPALÍKA V ZÁHLINICÍCH

První knihovní akce po velmi dlouhé době a hned jedna z nejslavnostnějších

Pasování si děti užily v nově otevřené Relaxační zahradě. Foto: L. Polišenská

Přestože se školy musely
kvůli koronaviru zavřít, učení se nezastavilo a učitelé
přecházeli na online výuku. Nejtěžší to měli všichni
prvňáčci, kteří se během
roku učí číst, psát a počítat
zkrátka úplné základy, které
budou do budoucna nejvíce potřebovat. A najednou
začali vídat paní učitelku jen
několikrát do týdne, a ještě
přes obrazovku.

Naše knihovna měla tu
čest přivítat prvňáčky z nedaleké Základní školy Břest
a prověřit jejich nabyté znalosti získané jak ve školních
lavicích, tak i z domácí výuky.
Na tuto slavnostní událost,
která se konala pod širým
nebem na nové relaxační zahradě, dorazil jako obvykle
král s princeznou, ale tentokrát nebyli sami. Děti si přišel
vyzkoušet i vodník z nedaleké studny a sestra Vinnetoua,

Indiánka Nšo-či. Královská
rodina nejprve přivítala prvňáčky, jejich paní učitelku
a přítomné rodiče. Následoval proslov a poděkování
třídní učitelky nejen dětem za
pilnou práci během školního
roku, ale hlavně rodičům za
trpělivost a zvládání domácího studia. No a pak došla
řada na prověřování znalostí
prvňáčků. Kluci šli s Nšo-či
do jejího obydlí, indiánského
týpí, kde měli za úkol z indián-

ských znaků složit větu „Včera
bylo pondělí.“ Holčičky pak
odešly s vodníkem, který si vyzkoušel, jestli umí z jednotlivých písmen poskládat své
jméno. Pak se obě skupinky
přehodily. Na úplný závěr žáci
museli před královskou rodinou splnit poslední úkol. Na lísteček se podepsat a odpovědět na otázku týkající se pohádkových postav. Děti potom
jednotlivě předstoupily před
krále, otázku přečetly, aby
ukázaly, že číst už umí, a nahlas odpověděly. Pan král je za
to pasoval na čtenáře, od vodníka dostaly šerpu a od Nšo-či
knížečku pro prvňáčky a drobné dárky. Odměnou pro pohádkové bytosti byly básničky, které si děti připravily a jednotlivě jim je přednesly.
Prvňáčci z Břestu prokázali, že jsou moc šikovní a
čtení, psaní a počítání jim
nedělá žádné problémy, a to
i přes komplikace provázející
tento školní rok. Už se na ně
těšíme jako na nové čtenáře
naší knihovny.
Erika Koukalová

Nová výstava vrátí návštěvníky do svateb minulých století
„Nevěsta jako kvítek“
je název výstavy, kterou jsme
připravili v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích.
Představíme na ní více jak
dvě desítky svatebních šatů
z našeho regionu, ze zahraničí a ze sbírky paní Zdeňky
Mudrákové.
Nejstarší svatební oblečení nevěsty je z roku 1890
a z roku 1905 z Hulína. Nejnovější pak pochází z roku
2011. Výstava je doplněná
o ozdoby nevěst. Oživením
této expozice jsou svatební

kytice připravené ve spolupráci s NPÚ a Metodickým
centrem zahradní kultury
v Kroměříži. Výzdobu vstupu
do muzea zrealizovala paní
Lenka Jagošová Jaga Kreativ.
Výstavu si můžete prohlédnout do 14. října. Těšíme
se na Vaši návštěvu každou
středu od 8:30 do 17:00,
o prázdninách také každou
neděli od 13:00 do 17:00.
Václava Navrátilová
programová pracovnice
Muzea Františka Skopalíka
v Záhlinicích

Výstava ukazuje více jak dvě desítky svatebních šatů.
Foto: L. Polišenská
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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.
• Čalounictví ve vašem městě – přečalounění křesel, sedacích souprav a veškerého
nábytku. Tel.: 702 844 603.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ
LENKA. SOH Nábřeží 1314.
Tel.: 605 924 626.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně Svět kol a
elektrokol, Záhlinická 485,
Hulín.
• Staré pivní lahve s litými
nápisy, starší pivní sklenice,
tácky, ohříváčky, reklamní
cedule, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod,
a také předválečné pohlednice koupím do sbírky.
Tel.: 734 282 081.
• Prodám jádra vlašských
ořechů. Sklizeň 2019. Cena
160 Kč/kg. Prodám slivovici 2019. Cena 300 Kč/l.
Tel.: 777 260 806.
• Intenzivní kurz (cca 1 rok)
němčiny a angličtiny pro
začátečníky a mírně pokročilé. Doučování žáků a studentů. Tel: 723 254 659.
• Lektorka němčiny doučí začátečníky i pokročilé - připravím na státní maturitu,
reparáty, zkoušku Zertifikat
Deutsch B1 atd. Poskytnu
kvalitní materiály a individuální přístup. Výuka možná i přes skype.
Platí i přes letní prázdniny!
Tel: 736 102 473.
• Nabízím trvalou na řasy metodou „iCurl“ v akční ceně
350,- Kč. Kosmetika „U panenek“, Šárka Černocká,
Chrášťany. Tel.: 777 911 858.
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• Mám zájem koupit byt 2+1
nebo 3+1. Tel. 703 128 423.
• 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.
• Koupíme byt v této lokalitě. 2+1 nebo 3+1.
Za zavolání děkujeme.
Tel.: 604 517 862.
• Rádi koupíme rodinný
dům v této oblasti. Těšíme
se aspoň na malou zahrádku, tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 602 521 309.
• Koupím demižóny a dřevěné sudy od piva a vína.
Tel.: 704 325 847.
• Hledám do pronájmu byt
v Hulíně 2+1. Kontakt č.
tel.: 721 827 673.
• Prodám dřevěné policové skříně, dále dřevěné
skříňky. Cena dohodou.
Tel. 732 366 757.
• Máme zájem koupit 2+1 /
3+1 v Hulíně, nejlépe s balkónem. Děkuji za nabídky.
Tel.: 704 902 709.
• S manželkou hledáme dům
v lokalitě Holešov, Hulín.
Zahrada by byla ideální.
Tel.: 604 517 862.
• Pronajmu byt v KM 1+1.
Tel.: 605 509 730.

• Dva hudebníci zahrají na
oslavách, svatbách, narozeninách, setkání důchodců
v lidovém i finančním tónu.
Tel.: 728 115 702.
• Nabízím do června 2020
výuku angličtiny pro děti
z mateřské školy formou
hry, písniček, říkanek a doučování pro žáky základní
školy. Tel.: 606 519 960 - možnost individuální dohody.
• 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 a
starou motorku.
Tel.: 704 325 847.
• Koupím pilu cirkulárku,
šroťák a lis a ovoce, a vzduchovku. Tel.: 605 509 730.
• Koupím šroťák na obilí a harmoniku. Tel.: 704 325 847.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 605 509 730.
• Dám za odvoz starší nábytek (50 let). Tel.: 739 188 875.
• Hledám byt 2+1 do pronájmu. Tel.: 721 827 673.
• 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.
• Prodám 4 ks plechových
20litrových kanystrů na pohonné hmoty. Dobrý stav,
od benzínu. Cena 180 Kč
za kus. Mob. 603 481 327.

• 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.
• Prodám velmi levně pískovou filtraci k bazénu firmy
Mountfield. Tel: 723 254 659.
• Prodám ryngle, velké zelené až zelenožluté plody,
sběr cca konec července.
Cena 20,- Kč/kg, výborné
na koláče, marmelády a kompoty. Mob.: 739 009 813.
• Koupíme byt 2+1 nebo
3+1, může být i rekonstrukce. Tel.: 739 751 877.
• Nabídněte rodinný dům se
zahradou.
Děkuji, tel.: 731041752
• Pronajmu garáž v Hulíně
u cukrovaru.
Tel.: 602 521 309 .

Hulíňan

INZERCE
Plošná inzerce
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NAPSALI NÁM ZE ZUŠ HULÍN A ZŠ HULÍN
Základní uměleckou školou za každé situace
Celé jaro nás zahlcovaly
informace o hrozbách virové nákazy, až z nich šla
nejednomu hlava kolem.
Někdy se zdálo, že nejlepší
obranou proti neviditelnému nepříteli je odpojení se
od sdělovacích prostředků
a dát tak hlavě odpočinout
od nejrůznějších černých
scénářů.
Přestože mimořádný stav
zasáhl každého z nás a život
v něm nebyl zrovna nejveselejší, při ohlédnutí zpět do
jarních měsíců možná zjistíte, že i složité a neveselé období může mít své pozitivní
stránky.
V úterý 10. března mohli žáci naposledy navštívit
standardní výuku tak, jak
ji vždy znali. Následující
den došlo k uzavření škol
a všichni jsme se najednou
ocitli v neznámé situaci, se
kterou se bylo potřeba nějakým způsobem vyrovnat.
Naše škola se k situaci
postavila čelem velmi brzy a
po jednom až dvou týdnech
určitého tápání v nejistotě,
v němž nikdo vlastně nevěděl, jak dlouho budou školy
zavřené, nabídla svým žákům výuku on-line. Za učitele mohu říci, že ačkoliv s
daným způsobem výuky nikdo z nás neměl zkušenosti
a někteří měli z nových postupů stojících na moderních technologiích dokonce
strach, nakonec se všichni
bez rozdílu věku a vzdělání
do vyučování na dálku pustili.
Velkou roli v brzkém přechodu celého učitelského
sboru k online výuce měla
paní ředitelka Poláková, která nás přímo vybízela, ať se
s rodiči žáků co nejrychleji
spojíme a danou možnost
jim nabídneme. A nutno říci,
že naprostá většina rodičů
naši nabídku dříve či později využila, takže na konci
března měl již každý učitel
svůj pravidelný on-line rozvrh, podle kterého učil.
Škola navíc učitelům poskytla nové tablety, původně zakoupené pro žáky hudební nauky, které se oproti
mobilním telefonům ukázaly díky větším displejům
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pro výuku on-line jako
mnohem vhodnější. Během
pár týdnů se tak spousta
učitelů zlepšila v používání
informačních technologií
a všichni se seznámili s novými možnostmi distanční
výuky.
Výuka online ukázala i další pozitiva. Učitelé měli díky
ní často možnost „vstoupit“
do prostředí, v němž žáci
běžně cvičí, tedy do jejich
domovů. Často se tím odhalily např. nevhodné podmínky pro výuku, jako byly
rozladěné nástroje, chybějící stojánky na noty, nevhodné židle k sezení, rušivé
okolní zvuky apod. Rodiče
byli také častěji přítomni
výuce a přímo tak viděli, co
se na hodině probírá, což
v mnoha případech vedlo
i k efektivnější přípravě na
další hodinu. Nechyběly ani
humorné momenty při pokusech domácích mazlíčků
vstoupit do přenosu a zapojit se do vyučování.
Až potud by se mohlo
zdát, že on-line výuka je
vlastně lepší té klasické prezenční. Avšak právě výuka
hudby rychle odhalila limity současných moderních
komunikačních technologií.
Ani seberychlejší připojení
k internetu nedovolovalo,
aby mohli učitel a žák hrát
společně, aby bylo možné
např. ťukáním korigovat
rytmus atd. Vždy docházelo
při přenosu videa k malému
zpoždění, které znemožňovalo přesnou časovou synchronizaci. Taková on-line
zkouška orchestru tak prozatím zůstává čistou utopií.
Dalším problémem byla
kvalita přenášeného zvuku
obecně. Nastavení v různých komunikačních aplikacích je uděláno tak, aby vyhovovalo mluvenému slovu,
nikoliv však hudbě. Dozvuk
je proto kvůli tzv. hrozbám
zpětných vazeb ořezáván
na necelou vteřinu, což
ve výsledku vede k tomu,
že např. vyučující žesťů spíše jen odhadují, zda žák hraje legato či nikoliv, klavíristé
musí rezignovat na vysvětlování používání pedálů
a o kvalitě tónu se nemohl

bavit naprosto nikdo. Pakliže se chtěl vyučující vyjádřit
k tónové kvalitě a hudebnímu výrazu, musel si nechat
poslat nahrávku, kterou si
žák doma pořídil.
Velkým negativem byla
též absence jakýchkoliv veřejných vystoupení, jež za
normálních okolností žáky
motivují k lepším výsledkům a pomáhají jim v boji
s trémou.
Závěr je tedy zřejmý. Online výuka hudby ještě nějaký čas tu prezenční nenahradí a popravdě řečeno, snad
ji nenahradí nikdy, neboť
společně strávené hodiny
mají i jiný, řekněme sociální
rozměr, než jen prosté předání znalostí, jak ovládnout
hudební nástroj, popřípadě
tužku nebo řeč.

V každém případě uvítáme, pokud nám nové technologie dovolí klasickou
výuku obohatit, popřípadě
krátkodobě nahradit.
Na úplný závěr lze říci,
že i přes značné omezení
provozu způsobené virem
COVID-19 vyšla naše škola
z této zkoušky posilněná
a obohacená o nové zkušenosti a poznání.
Zůstali jsme školou, i když
k nám žádní žáci nechodili.
Na druhou stranu však doufejme, že podobné zatěžkávací zkoušky nás v dohledné
době nečekají. Vždyť životu
bez živé hudby a setkávání
se těch, kdo ji mají rádi, by
chyběla jiskra radosti.
David Juga

Vyučování v červnu

Výuka v červnu již probíhala i ve škole. Podmínky byly
jiné než obvykle – desinfekce, roušky, rozestupy, počty
ve skupinách jen do patnácti. Učivo se spíše jen opakovalo
a upevňovalo.
Den dětí se neoslavoval jako jindy, ale pouze ve skupinách. Ve 4. A se podívali na film Harry Potter a kámen mudrců a celý týden se potom nesl v tomto znamení. Jiný týden
si povídali o husitech, další týden o rybách. Stejná témata
měli i žáci, kteří se učí doma. Společně si pak mohli popovídat přes skype.
Na letní prázdniny se už všichni těšili. A přejeme si,
abychom se v září sešli v plném počtu a v úplně normální
a pohodové škole.
(4. A)

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN, ZPRAVODAJSTVÍ
Jak jsme se poprali s neobvyklým vzděláváním?

Minulé
„koronavirové“
dny a týdny otřásly všemi
našimi dosavadními jistotami. Věci, které jsme do té
doby vnímali jako samozřejmé, se najednou staly
vzácností, nebo jsme se jich
museli na čas zcela vzdát.
Jednou z těchto věcí byla
i klasická školní docházka.
Brány škol se ze dne na den
uzavřely a učitelé i rodiče
se museli vyrovnávat s nastálou situací. Pedagogové
se snažili hledat nástroje a
prostředky, jak nejlépe na
dálku dětem předat co nejvíce informací a rodiče museli

ve dnech, kdy sami často
bojovali s nejistotami a úzkostmi, najít sílu a energii
na to, aby mohli být svým
dětem oporou a průvodcem on-line školním světem,
za což jim právem náleží velký obdiv a dík.
S tím, jak jsme se v průběhu dubna a května začali
pomalu nadechovat k novému začátku, ožívaly po malých krůčcích i školní třídy.
Do lavic už v polovině května usedli deváťáci, aby se
mohli věnovat intenzivní přípravě na přijímací zkoušky,
na konci května se k nim přida-

li žáčci 1. stupně a konečně
na začátku června se mohli
do tříd vrátit i děti z 2. stupně. Tento staronový začátek
se ale neobešel bez přísných hygienických a bezpečnostních opatření. Neustálá dezinfekce veškerých prostorů, dodržování bezpečných rozestupů, nové rozmístění lavic ve třídách, roušky, to byla nová školní realita, která by nemohla fungovat bez vzájemné intenzivní
souhry všech pracovníků
školy, školní družiny i školní jídelny. Díky jejich energii jsme se mohli znovu

potkat a uvědomit si, jak
velká a nenahraditelná role
školy je právě v tomto vzájemném potkávání se.
Uplynulý čas byl hlavně
o pokoře, se kterou je potřeba přijmout, že v našich životech je všechno jen zdánlivě jisté. Ta jediná jistota je
v tom, že síla nás lidí je ve
vzájemné pomoci a solidaritě. Děkujeme všem! Díky
vám jsme tuto zkoušku společně zvládli a můžeme věřit,
že po prázdninách se sejdeme v lepších časech.
Tým učitelů ZŠ Hulín

Kroměřížská nemocnice zakoupila osm EKG Holterů
pro sledování srdeční činnosti

Kroměřížská nemocnice
zakoupila osm nových EKG
Holterů, což jsou lékařské
přístroje umožňující zaznamenávat aktivity srdce pacienta po dobu 24 hodin.
Za jejich pořízení zaplatila
částku 400 tisíc korun.
EKG Holtery se využívají
jako doplněk klinického vyšetření. Napomáhají odhale-

ní arytmií, to je rychlých nebo pomalých poruch srdečního rytmu. „Pacient nosí přístroj upevněný na těle. Kromě
toho si zaznamenává do
speciální tabulky situace, kdy
dojde ke zvýšení aktivity jeho
srdečního svalu, například,
když sportuje nebo se třeba
něčeho lekne. Tato spolupráce je pro nás velmi důležitá,“
upozornil Pavel Třeštík, primář Interního oddělení Kroměřížské nemocnice.
Údaje zaznamenané EKG
Holterem během čtyřiadvacetihodinového sledování
vyhodnotí ošetřující lékař
ve velmi krátké době a poté
nastaví nejvhodnější typ
léčby. Možností je celá řada,
od nasazení léků až třeba

po lékařský zákrok v rámci
elektrofyziologie nebo kardiostimulace.
Až dosud využívala kardiologická ambulance nemocnice v Kroměříži čtyři
EKG holtery. Protože byly na
hranici své životnosti, došlo po zakoupení nových pří-

strojů k jejich vyřazení. Navíc
se nákupem nových počet
přístrojů, které mají lékaři
v kardiologické ambulanci Kroměřížské nemocnice k dispozici a mohou je nabídnout
pacientům, zdvojnásobil.
(dvo)

Mléko do škol. Projekt fungoval
I v uplynulém školním roce byla naše škola opět zapojena do projektu „Mléko do škol“.
Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí.
Přihlášení žáci dostávají každý týden čerstvé neochucené mléko a v průběhu roku probíhá také ochutnávka
mléčných výrobků, jako jsou jogurty, ochucená mléka, sýry
a další mléčné výrobky od firmy Madeta.
(ab)
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NAPSALI NÁM Z MŠ ZÁHLINICE, POZVÁNKA

Hulíňan

Konec školního roku v mateřské škole v Záhlinicích

Po delší době strávené
doma s rodiči z důvodu omezení Covid-19 se život v mateřské škole vrátil do zaběhnutých kolejí a všichni jsme
se zase ve zdraví sešli. Děkujeme zřizovateli městu Hulín
a paní ředitelce Bc. A. Hradilové za velmi dobré zvládnutí
mimořádné situace.
Svátek dětí jsme slavili
v naší mateřské škole celý
týden. V pondělí 1. 6. jsme
si povyprávěli, jak žijí děti
v různých částech světa a
uspořádali sportovní den,
kde si děti vyzkoušely různé
disciplíny jako je hod, skok,
jízda na koloběžce, kuželky
a další. Za své výkony získaly sladkou odměnu, diplom
i zapichovátko do květináče.
V úterý jsme děti překvapili
maňáskovou pohádkou „O
perníkové chaloupce,“ která
se dětem moc líbila. Na středu a ve čtvrtek jsme měli naplánované indiánské hry, ale
pro velký zájem a nadšení
jsme je protáhli až do pátku.
Děti měly indiánské obleky,
vyrobily si čelenky a navlékaly papírové zuby na šňůrky.
Vyprávěli jsme si o životě Indiánů, vymysleli si indiánská
jména, plnili indiánské úkoly, ale také Indiány malovali
a vyráběli. Paní Staňková jim
za odměnu připravila indiánská lízátka ze sušenek, která
podle jejich slov byla nejlepší na světě. Děti si celý týden
velmi užily a určitě budou
mít nač vzpomínat.
Léto je nejkrásnější čas pro
kluky i pro děvčata. Sluníčko
hřeje, dozrává letní ovoce,
více času se může trávit venku na hřišti, v přírodě i u vody.
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V úterý 9. června jsme se vypravili na ekovycházku do
Rybářství v Záhlinicích. Procházeli jsme kolem rybníků,
kde jsme pozorovali kachny,
labutě, racky, ale také poslouchali žabí koncert. Pojmenovávali jsme stromy a keře. Velkým zážitkem přímo v areálu
Rybářství byla malá housátka
a ryby hbitě prohánějící se
v kádích.
Rybáři nám ukázali rozloženou velkou síť na ryby.
Zahlédli jsme také stádo srnek. Velký zájem dětí vzbudili
šneci, kteří po dešti vylézali
z trávy na cestu. Při zpáteční
cestě jsme se kochali, jak si
větřík pohrával s vlnkami na
rybníku, hejno kačenek jimi
poklidně proplouvalo, kolem

nich pluly a vznášely se sněhobílé labutě. Byl to nádherný obraz, přímo ráj na zemi.
Natrhali jsme si květy
bezu, ze kterých nám p.
Staňková připravila výbornou limonádu. Ekovycházka
nám přinesla spoustu nových poznatků, ale především krásné zážitky.
8. června se slaví mezinárodní den oceánů, a proto
jsme celý týden věnovali prohlubování znalostí o
vodě a o životě v mořích a v
oceánech. Ve středu 10. června jsme měli v naší mateřské
škole modrý den. Děti měly
modré oblečení, hrály si s
modrými hračkami, navlékaly modré korálky, hledaly
modré obrázky v knížkách

a v encyklopediích, vyhledávaly modré předměty ve
třídě i venku při vycházce,
malovaly modré moře. Při
hře na námořníky využily
kotvu, kormidla i námořnické čepice, skládaly loďky z
papíru. Pohybově ztvárnily
vlny při hře s padákem a tuto
zkušenost využily v grafomotorickém cvičení, kdy obtahovaly a kreslily vlnky na
vodě. Naučily se píseň "Kolik
je na světě moří". Seznámily
se také s pravidly pro přežití
na moři, jak volat o pomoc
SOS i s životem na palubě.
Prozkoumaly moře, poznaly mořské živočichy, lovily
ryby a sbíraly mušličky. Každý si jednu za odměnu mohl
vybrat a odnést domů pro
štěstí. Dětem se také velmi
líbila maňásková pohádka O
zlaté rybce. Toto zkoumání a
poznávání je bavilo a hezky
si to užily. Příště se vydáme
vstříc dalším dobrodružstvím.
Děkujeme všem, kteří s námi cely školní rok spolupracovali a vycházeli nám vstříc.
Přejeme krásné a klidné
prožití letních měsíců ve
zdraví a v pohodě. A našim
předškolákům, se kterými
jsme se na konci školního
roku rozloučili se slzou v oku,
přejeme, aby krok, který je
čeká, byl plný dobrodružství,
nových poznatků a žážitků.
E. Doleželová, P. Čubová

Hulíňan

NAPSALI NÁM Z MŠ A SVČ HULÍN, POZVÁNKA
Hurá, prázdniny!

Školní rok utekl jako voda
a my tady máme prázdniny.
Mateřská škola však svůj provoz nepřeruší po celou dobu
letních měsíců. Spousta dětí
má volno, ale některé s námi
budou i v létě. A mně nezbývá nic jiného, než zhodnotit
konec školního roku v naší
mateřské škole.
Jelikož nám do plánů zasáhl Covid-19, museli jsme
spoustu akcí zrušit, či omezit.
Jakožto veliká mateřská škola musíme dodržovat spoustu hygienických pravidel,
která jsou pro nás všechny
závazná. Ve třídách se kumuluje spousta dětí, proto co
nejvíce pobýváme na školních zahradách a mimo prostory budovy mateřské školy.
Jako první akce po nástupu
dětí, po dlouhém volnu, nás
čekala oslava „Dne dětí“. Každá třída si ho pojala po svém
tak, jak to nejvíce vyhovovalo počtu dětí a podmínkám v
MŠ. V tento den si děti mimo
jiné užily závodění a soutěžení v podobě her na školní
zahradě. Každý si přišel na
své. Děti si vybojovaly plno

sladkostí, medailí, diplomů.
Nutno dodat, že v tento den
nám vyšlo krásné počasí, které podtrhlo atmosféru dětského dne.
Loučení s předškoláky a
ostatními dětmi proběhlo
v rámci tříd se svými pí učitelkami. Pro velké množství
kumulace lidí si z bezpečnostních a hygienických
důvodů nemohlo ředitelství
MŠ dovolit uskutečnit hromadný konec školního roku.
Součástí loučení s předškoláky bylo hravé dopoledne v MŠ, kdy se současně
vyhodnotil sběr citrónové
a pomerančové kůry a rozdaly se zasloužené odměny.
Jako každým rokem nechyběly dárečky pro předškoláky v podobě vyráběných
tašek, které obsahovaly památeční tričko s logem třídy,
CD s fotkami za všechny roky
ve školce, pamětní list, knihu
s věnováním a malý dáreček
vyráběný pí učitelkami.
S většinou dětí se již přes
prázdniny neuvidíme, tudíž
bych chtěla touto cestou
vyjádřit velký dík za to, že

jsme společně mohli trávit
spoustu krásných chvil, na
které nikdy nezapomeneme.
Chci také popřát jménem
nás všech školákům, které
v září čeká vstup do 1. třídy
ZŠ: „Užijte si to, ničeho se nebojte, věřte, že jste se ve školce
naučili maximum toho, co po-

třebujete. Především nezapomeňte na úctu a kamarádství
k ostatním dětem a dospělým,
ostatní už přijde samo. Máme
vás moc rádi. Rodičům přejeme pevné nervy při plnění
nových úkolů, pohodové letní
dny a krásné prázdniny.“
Mirka Brabcová

V SVČ jsme nezaháleli. Kreslilo se,
zkoušelo, tančilo, vyrábělo…
Ani v červnu jsme nezaháleli a nahrazovali dětem
zájmové útvary.
V Dívčím klubu jsme si
společně vyráběli krásné
malované tašky. Pomocí barviček na sklo jsme si nakreslili veselé obrázky. Ze zažehlovacích korálků jsme zkoušeli
vytvořit dekorativní podtácky pod hrníčky a umíchali
jsme si vlastní hmotu na domácí barevné křídy, které se
nám moc povedly.

V kroužku Keramiky jsme
zase vyráběli krásné talíře,
květinové misky a další dekorace na zeď.
V Trampolínkách jsme se
hýbali za každého počasí.
Když nám počasí přálo, skákali jsme na zahradě, hráli
Kubb nebo kroket. Když
naopak pršelo, byli jsme v
herně a tančili Stepmanii,
stavěli vysoké věže a soutěžili.
Lucie Žourková

Přihlášky do zájmových útvarů SVČ budou k dispozici k vyzvednutí poslední týden v srpnu denně
od 9.00 do 14.00 v SVČ.
Na podzim pro vás připravujeme akce, které se z důvodu koronaviru neuskutečnily v měsících dubnu a květnu. Jedná se o akce Den s koloběžkami, Vandráček a
Noc s Andersenem. Věříme, že na podzim už vše vyjde
jak má a můžeme se těšit na viděnou!
Stále máme poslední volná místa na všech příměstských táborech. Zájemcům zašleme přihlášky
na e-mail nebo předáme osobně v SVČ.

17

TIP NA VÝLET

Hulíňan

Objevte Hostýnské vrchy s elegantní kráskou na Kelčském Javorníku

Sbírejte inspiraci pro návštěvu míst, která byste chtěli
poznat. Budeme rádi, když si
z našich tipů na výlety sestavíte vlastní CESTOVATELSKÝ
DENÍK k objevování východní
Moravy.
Do Cestovatelského deníku
každého cestovatele a objevitele
rozhodně patří Hostýnské vrchy. Je to lokalita zejména pro
ty, kteří mají rádi čistou přírodu
a uvítají zpomalení hektického
tempa „moderního“ života.
Najděte si na mapě Holešov, Bystřici pod Hostýnem,
Valašské Meziříčí, Vsetín a Slušovice. Spojte tyto body do
pětiúhelníku a získáte jasnou
představu o poloze Hostýnských vrchů. Je to pohoří nevelké, ale nabízí řadu různorodých zážitků, proto patří do
Cestovatelského deníku. Je
to lokalita pro ty, kteří se rádi
toulají přírodou a obdivují její
pestrost. Říká se, že zdejší povětří je stejně čisté, jako horský vzduch v Tatrách nebo
v Alpách. Horské louky střídané hustými lesy, studánky
s vodou, kterou můžete bez
obav pít, desítky kilometrů turistických tras přímo vybízejí k
návštěvě. V minulosti zde sídlili Keltové, stávaly zde hrady,
přebývali poustevníci, v milířích se pálilo dřevěné uhlí.
Začněme nejznámějším
místem pohoří, horou Hostýnem (735 m n. m.). Tyčí se
nad Moravskou bránou jako
maják Moravy. Jeho dominantou je zdaleka viditelná
barokní bazilika Nanebevzetí
Panny Marie obklopená poutním areálem. Svatý Hostýn,
jak se poutní místo jmenuje,
je snad nejvíce navštěvovaným poutním místem v ČR,
poutníci, návštěvníci a turisté
sem proudí celoročně. Najdete zde dvě křížové cesty,
ubytování pro poutníky i turisty, restaurace, Vodní kapli
s pramenem vody. V roce
1897 sem vážil cestu i císař
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František Josef I. k zahájení
stavby kamenné rozhledny,
která nese jeho jméno. Na
Hostýn můžete vystoupat
pěšky či na kole z Bystřice
pod Hostýnem, Chvalčova
nebo Rusavy, kdo chce šetřit síly pojede z Bystřice pod
Hostýnem autobusem. Hostýn je nejen poutním místem,
ale začátkem (nebo koncem)
krásné hřebenové trasy zvané
Hostýnská magistrála. Již názvy míst, kterými hřebenovka
prochází – Bukovina, Skalný,
U tří kamenů, Holý vrch, Troják, Maruška, Bludný, Čečetkov, Lázy - lákají k výšlapu
pěšky či na kole, v zimě pak na
běžkách. Trasa z Hostýna do
Valašského Meziříčí má délku
31 km, většina pěších turistů
končí po 20 km v Lázech, odkud jede autobus (ze zastávky
Loučka – Lázy) do Valašského
Meziříčí. Cykloturisté zvládnou
hřebenovku i sjezd do údolí
bez větších problémů, tras je
k dispozici několik.
Přímo na hřebeni, prakticky v centru Hostýnských
vrchů, leží sedlo a současně
turistická lokalita Troják.
Název je odvozen od historických hranic katastrů, dnes
se zde dotýkají hranice okresů Vsetínského, Zlínského
a Kroměřížského. Turisté zde
najdou nejen zázemí v podobě ubytování a stravování,
ale také sem jezdí autobusy,
je zde možnost parkování
pro motoristy. Je to odtud
kousek k malebné rozhledně
Maruška či k prameni říčky
Dřevnice, která zásobuje vodou velkou část Zlína.
Hostýn dal sice „svým“ horám jméno, ale není zdaleka
nejvyšším bodem pohoří. Tím
je o 130 metrů vyšší Kelčský Javorník (865 m n. m.).
Na jeho vrcholu stojí rozhledna, kterou musíte vidět. A hlavně si vychutnat
výhled, který nabízí. Rozhledna samotná je elegant-

ní kráska ze zinkované oceli
a ušlechtilého modřínového
dřeva. Má výšku 35 metrů,
až nahoru vede 156 schodů.
Nelitujte námahy, je na co
se dívat. Na severu Oderské
vrchy, při dobré viditelnosti
Jeseníky, severovýchodním
směrem odhalíte průmyslové Ostravsko, na jihovýchodě masiv Moravskoslezských
Beskyd. Jižní směr nabízí
pohled na Vizovické vrchy
a na horizontu pak na Bílé
Karpaty. Západní směry patří
„buchlovským“ horám, tj. pohoří Chřiby a také Drahanské
vrchovině. V Moravské bráně
takřka pod rozhlednou uvidíte desítky měst a obcí. Jak se
na rozhlednu dostat? Autem
to nejde, je potřeba jít pěšky
nebo jet na horském kole či
v zimě na běžkách. Výchozími body jsou okolní obce:
Bystřice pod Hostýnem,
Chvalčov, Loukov, Podhradní
Lhota, Rajnochovice. Nejsnáze to jde ze sedla a rekreační
lokality Tesák, ležící na silnici
vedoucí z Bystřice p. Hostýnem do Vsetína. Na výstup
a návrat si naplánujte minimálně 5 hodin času. Ale rozhodně
to nebude čas ztracený.
Rozhledna stojí na katastru obce Rajnochovice. To
je jedno z turistických center
Hostýnských vrchů. V minulosti se zde vyráběla keramika, zpracovávalo dřevo,
stávaly zde proslulé hamry
k výrobě železa. Svou stopu zde zanechal i věhlasný
císařský architekt Giovanni
Pietro Tencalla, jehož podpis
je nejen na Květné zahradě v
Kroměříži, ale i na barokním
kostele Narození Panny Marie a sv. Anny v Rajnochovicích. Velkolepému chrámu
se říká „valašská katedrála“.
Historii těžby a zpracování
dřeva dokumentuje Raj-

nochovická lesní železnice,
na vodních tocích říček Juhyně a Rosošenky jsou dodnes k vidění vodní klauzy
užívané ke splavování dřeva.
V Rajnochovicích naleznete
dobré turistické zázemí –
ubytování, restaurace i možnost vyjížděk na koních.
Významným turistickým
centrem Hostýnských vrchů je obec Rusava. K jejímu vzniku přispěla potřeba
přesídlení odbojných Valachů ze Vsetínska v polovině
17. století. Valaši s sebou přinesli své schopnosti a tradice, mnohé se udržují dodnes
a díky tomu se Rusava považuje za nejzápadnější výběžek Valašska. Historii obce
zachycuje místní muzeum.
Na Rusavě najdete řadu možností k ubytování a stravování. Osvěžení v letních dnech
poskytne moderní koupaliště s vyhřívanou vodou. Trasy
pro pěší turisty a cykloturisty
vedou jak na hlavní hřeben,
tak do západní části pohoří,
kde leží např. zříceniny hradů
Křídlo či Lukova.
Hostýnské vrchy jsou
dostupné! To je velmi dobrá
zpráva pro potenciální návštěvníky. Z dálnice D1 od
křížení v Hulíně je to např.
na Rusavu pouhých 19 km.
Ze severu a východu vedou
železniční tratě s křižovatkou
ve Valašském Meziříčí. Skvělými výchozími místy jsou Holešov, Bystřice p. Hostýnem,
Valašské Meziříčí, Vsetín, Zlín.
Z těchto měst jezdí do Hostýnských vrchů veřejná autobusová doprava, jsou zde
turistická informační centra,
vybavená mapami a průvodci, vždy ochotná poskytnout radu a doporučení.
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy

Ilustrační fotografie jsou z archivu CCRVM.

Hulíňan

ZPRAVODAJSTVÍ
Pokračování ze str. 24

„To víte, že si pamatuji,
jak to zde vypadalo dříve.
Z levé strany byla učitelská
a ředitelská zahrada, z pravé
strany žákovská. Ale to už je
minulost. A musím přiznat,
že současná Relaxační zahrada je nádherná,“ svěřila se
Anna Navrátilová, pamětnice a účastnice slavnostního
zahájení provozu.
Zavzpomínal také starosta města Roman Hoza,
který v základní škole, dnes
už přestěhované do budovy v jiné části Hulína, učil i
řediteloval. „Něco záhonků
jsem tady s žáky poryl. Jsou to
hezké vzpomínky. Lidé, co teď
budou zahradu navštěvovat,
budou mít zážitky a vzpomínky jiné. Věřím, že krásné, protože Relaxační zahrada vybízí
k posezení s knížkou, děti zde
mají mnoho atrakcí. Podle mě
sem lidé budou rádi chodit,“
odhaduje Roman Hoza.
Relaxační zahradu začalo
město budovat už v loňském
roce, náklady dosáhly výše
cca 1,5 milionu korun. Návštěvníci zde najdou místa
pro odpočinek, potěšit se
mohou mnoha druhy květin
a další vysázenou zelení. Děti
mají k dispozici různé herní
prvky, od houpaček po velké
indiánské tepee. Vše je volně
přístupné, včetně trávníku,

jemuž v regeneraci pomáhá automatický zavlažovací
systém. „Celý tento prostor
vhodně navazuje na aktivity
pořádané knihovnou, ke které
přiléhá, a dalších organizací,
které v její budově sídlí. Ostatně, to byl také náš záměr, se
kterým jsme se do budování
Relaxační zahrady pouštěli,“
konstatoval Jiří Schaffer, místostarosta města.
Během slavnostního otevření Relaxační zahrady se
také rozdávaly slunečnice
a čokolády. Dostaly je pečovatelky a další pracovnice příspěvkové organizace
města DECENT, která v Hulíně zajišťuje pečovatelské
a odlehčovací služby. „Chtěli jsme jim veřejně poděkovat
za vše, co dělaly pro potřebné
během pandemie koronaviru.
A bylo toho opravdu hodně!
Snad už je tahle krize za námi,
proto jsme kolegyním z DECENTu
předali i symbolickou poslední ochrannou roušku,“ sdělil
Roman Hoza.
Akci využila k prezentaci
své činnosti i nezisková organizace ROSKA sdružující nemocné s roztroušenou sklerózou a osoby jim blízké. Představitelé její kroměřížské pobočky v čele s předsedkyní
Pavlínou Kovalovou zároveň
poděkovali městu Hulínu za

finanční podporu své činnosti.
Relaxační zahrada je pro
veřejnost přístupná každý

den. Otevírací doba začíná
v 7.00 a končí v 19.00 hodin.
Zdeněk Dvořák

Foto: L. Polišenská
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - VZPOMÍNKY
Osud vám nedopřál s námi déle být,
ale v našich srdcích budete žít.
Dne 30. června 2020
jsme vzpomněli 20. výročí úmrtí
paní

JANY GREMLICOVÉ

a 27. července 2020 uplyne 28 let,
co nás opustil
pan
IVO GREMLICA.
Stále s láskou vzpomínají děti s rodinami.

Dne 26. července 2020 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil můj manžel,
náš dědeček a strýc
pan

OTA ČÍHAL

z Hulína.
Všem, kdo ho znali
a vzpomenou si s námi, děkujeme.
Manželka Jarmila a vnuci Jiří a Tomáš.

Hulíňan
Dne 27. srpna 2020 vzpomeneme
šesté smutné výročí úmrtí
našeho tatínka a dědečka
pana
JIŘÍHO KUPKY z Hulína.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami.
Dne 19. října 2020 si připomeneme
sedmé smutné výročí úmrtí
naší maminky a babičky
paní
MARIE KUPKOVÉ z Hulína.
S láskou stále vzpomínají dcery s rodinami.
„Kdo Tě měl rád, vzpomene,
kdo Tě miloval, nezapomene.“
Dne 4. 7. 2020 vzpomeneme
1. výročí úmrtí
pana
JAROSLAVA ČUMPELÍKA.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Marie, synové Radek
a Jaroslav s rodinami.
Co v našich srdcích nosíme, zůstává navždy!

Kdo v srdcích žije, neumírá…
Dne 1. 8. 2020
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana
JOSEFA HERMANA.
S láskou vzpomíná manželka,
syn Josef s rodinou a syn Petr.

„Čas plyne a nevrátí, co vzal,
jen bolest v srdci zanechal.“
Dne 13. 7. 2020 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana
IVO KOLAŘÍKA.
S láskou stále vzpomíná celá rodina.

Když blízký člověk odejde
a utichnou jeho kroky,
již nikdy se zpátky nevrátí,
jen vzpomínky zůstávají roky.
Dne 16. srpna 2020 si připomeneme
šesté smutné výročí úmrtí našeho
milovaného manžela, tatínka a dědečka

Dne 14. srpna 2020 vzpomeneme
25. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel,
náš tatínek, dědeček a pradědeček
pan

pana VLADIMÍRA HÝŽE z Hulína.
S láskou stále vzpomínají manželka Anna,
dcera s manželem a vnuk Daniel.
Zavzpomínejte s námi. Děkujeme.
Pohasly ty jeho milé oči,
dopracovaly jeho zlaté ruce,
dotlouklo jeho dobré srdce,
odešel tam, odkud není návratu.
Dne 6. července 2020 uplyne
už dvacet smutných let ode dne,
co nás navždy opustil náš manžel,
tatínek a dědeček
pan
ROSTISLAV PAVLÍČEK,
pokrývač z Hulína.
S láskou stále vzpomínají
manželka, syn a dcera s rodinou.
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VLADISLAV RÝZNAR

z Hulína.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
Jiřina, dcery Jiřina, Eva a syn Vladislav
s rodinami, 8 vnoučat a 5 pravnoučat.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
„PAMATUJTE, že když mě budete hledat,
Najdete mě ve svém srdci…
Když prázdnota Vám srdce
naplní smutkem, neplačte…
Zavřete oči a poslouchejte můj smích.
Neodešel jsem, ve Vašem srdci žiji dál.“
Dne 26. 7. 2020 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí
pana
ROMANA SKŘÍČKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomíná družka Erika s dětmi,
rodiče a kamarádky. MILUJI TĚ!

Hulíňan

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - VZPOMÍNKY

Dne 15. 7. 2020 by se dožil 70 let
pan
Ing. BEDŘICH NĚMEC.
a dne 2. 7. 2020 uplynulo 7 let
od jeho úmrtí.
Stále vzpomíná manželka Eliška
a synové Radek a Petr s rodinami.

Odešel jsi tiše, jak odchází den
a v našich srdcích zůstává
smutná vzpomínka jen.
Milovali jsme tě, ty si miloval nás,
tu lásku v našich srdcích nezničí ani čas.
Dne 26. srpna 2020
vzpomeneme 10. výročí plné bolesti,
kdy nás opustil můj manžel, tatínek,
dědeček a pradědeček
pan VRATISLAV SLAMĚNÍK.
S láskou a úctou stále vzpomínají manželka Marie,
syn Vratislav s rodinou a snacha Marcela s rodinou.
Když umře maminka, slunéčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad,
na celém světě, ach, sotva se najde,
kdo by jak maminka uměl mít rád.
Dne 20. 6. 2020 jsme vzpomněli
smutné 11. výročí, kdy nám navždy
odešla naše maminka, babička
paní JIŘINA PUSTĚJOVSKÁ
ze Žalkovic.
„V našich srdíčkách jsi stále s námi…“
Vzpomínají dcera Jiřina, syn František, vnuci Michal a Martin.
Je tady opět období, ve kterém vzpomínáme
na naše nejbližší, kteří nás již opustili
V červnu tomu byly 3 roky, co odešla
naše milovaná maminka, babička a teta
paní EVA PAULOVÁ,
rozená Kolaříková z Hulína.
A v červenci uplynulo již 35 let
od úmrtí našeho milovaného dědečka,
pradědečka a strýce
pana BOHUMÍRA PAULA
z Hulína.
S láskou stále vzpomínáme.
Za celou rodinu dcera Eva.
Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě ach sotva se najde,
kdo by jak maminka měl mít rád.
Dne 9. července 2020 by
paní LIBUŠE VOLFOVÁ
oslavila své 65. narozeniny.
Dne 28. července 2020 si připomeneme
1. smutné výročí jejího úmrtí.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcera Romana a syn Marek s rodinami.

Dne 11. 6. 2020 jsme si připomněli
100. výročí narození
pana
ALOISE CHOCHOLÁČE.
Za celou rodinu stále vzpomíná
dcera Eva Kalíková.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nikdy nezapomene.
Dne 9. července 2020 vzpomeneme
7. smutné výročí, kdy nás navždy opustila
naše maminka, babička a prababička

DRAHOMÍRA PROCHÁZKOVÁ.
S láskou stále vzpomínají
dcera Eva a snacha Eva s rodinami.
Dne 25. července 2020
vzpomínáme šesté výročí úmrtí
naší maminky a babičky,
paní
ANNY NĚMEČKOVÉ.
Za tichou vzpomínku
děkují a s láskou vzpomínají
dcera Libuše a synové Břetislav,
Vítězslav a Radovan s rodinami.
Kdo v srdcích žije - neumírá.
Dne 18. července 2020 vzpomeneme
10. výročí úmrtí naší maminky
paní
ZDEŇKY SMUTNÉ.
Stále vzpomíná
syn Libor a Jaroslav s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 10. 7. 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí
paní
HANY ŠTÍPOVÉ.
S láskou stále vzpomíná
manžel Josef, dcery Petra a Radka,
vnučky Zuzka, Barča a Hannička.

Život je jen cesta, na které ztrácíme ty,
které nejvíc milujeme.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Dne 3. 7. 2020 vzpomeneme
2. výročí úmrtí
paní MARIE SKRAMUSKÉ.
S láskou vzpomíná manžel,
syn a dcera s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA, NAPSALI NÁM Z MAS JIŽNÍ HANÁ

Hulíňan

Opustili nás

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínka na Tebe však stále bolí.
Dne 13. srpna 2020
vzpomeneme 11. výročí úmrtí
mé manželky
paní
OLGY VAGALOVÉ z Hulína.
Manžel Jaroslav, syn Jaroslav
a dcera Lenka s rodinou.
„V našich srdcích jsi stále s námi…“

Pavlíková Irena

*1933

Hradilová Zdeňka

*1944

Pěnčík Josef

*1938

Duha nad Kroměřížskem
Nejen nad Kroměříží, jako
byl původní záměr realizátorů projektu, ale již nad celým
Kroměřížskem se klene pomyslná duha mezigenerační
solidarity. Pozitivním ohlasem jsou nesmírně potěšeni
hlavní aktéři myšlenky Sociální služby Kroměříž a Město
Kroměříž, kteří realizují aktivitu v rámci projektů Alzheimerův uzel a Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP
Kroměříž II, kterého partnerem je také MAS Jižní Haná.
Duhu mezi generacemi
tvoří informace – obrázky,
videa, vzkazy, které míří od
malých dětí a žáků ke klientům v domovech sociálních
služeb. Ti zůstali v době mimořádných opatření izolování od běžného života,
svého způsobu trávení volného času, nemohou je navštěvovat příbuzní a sami
nemohou chodit, kam byli
zvyklí. Vzkazy od dětí, také
prožívajících speciální režim
s výukou v domácím prostředí, jsou jim tak potěchou
i pobavením. Obrázky a videa, které děti doma vytvoří,
jsou pedagogy zapojených
mateřských a základních
škol ukládány na elektronické „duhové nástěnce“ a
klientům zprostředkovány
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převážně prostřednictvím
tabletů, kterými jsou domovy vybaveny a i senioři je dokáží sami, případně s pomocí personálu, obsluhovat. Na
tomto zážitkovém projektu
se tedy podílí řada osob, které krásné myšlence vdechují
život, a všem patří velký dík.
Stejně jako se prolínají
barvy duhy, i projekty směřující ke stejné cílové skupině se
navzájem inspirují a doplňují
napříč republikou, institucemi. Nápadů je celá řada, nově
příchozí dokáží společné věci
vdechnout další rozměr, najít originální využití již shromážděných materiálů nebo
přinášejí úplně nové podněty, vše s cílem potěšit jednu
z nejzranitelnějších skupin
našich spoluobčanů. V Kroměříži běží například projekt
koncertů pod okny domovů
sociálních služeb, kde hrají
studenti Konzervatoře P. J.
Vejvanovského, nebo i online koncerty realizované žáky
Základní umělecké školy Kroměříž, které mají být zejména
poděkováním pracovníkům v
sociálních službách.
Duhová nástěnka získala
od pilotního počinu kreslených velikonočních pozdravů seniorům nové dimenze.
Musela být i technicky rozší-

řena, aby pojmula všechny
krásné vzkazy, sami se můžete potěšit obrázky nebo
zaposlouchat: https://padlet.com/alzheimeruv_uzel/
duha_nad_kromerizskem.
„Na území MAS Jižní Haná
se do řad přispěvovatelů video nahrávkami od starších
žáků zapojila Základní škola
Chropyně, dalším základním i mateřským školám je
možnost otevřena,“ uvedla
Vladimíra Vondráčková z
MAS Jižní Haná a pokračuje:
“Pro malé děti je obliba kreslení obrázků přirozená a ze
zveřejnění svých kreseb mají
velkou radost, násobenou
předáním radosti babičkám
a dědečkům, což i ty nejmenší
děti vnímají. Navíc se mohou
na duhové nástěnce spolu s
rodiči podívat na milé fotografie z prostředí touto radostí
obdarovaných, tyto jsou nám
všem potěšující zpětnou vazbou. Zejména starší žáky by
mohla zaujat výzva vytváření
videoklipů na libovolné téma,
čili prezentace jejich zájmů,
dovedností nebo třeba oblíbených míst, a nově videoanimací, kdy děti mohou zkusit
rozhýbat jakékoli obyčejné
věci, které mají doma, dětský
pokojíček může být rázem

ateliérem budoucích filmových animátorů; na duhové
nástěnce je jim podporou
manuál animace technikou
zvanou STOP MOTION+. Jsme
v kontaktu i s nositeli celostátní soutěže animovaných klipů
ANIMÁG KROMĚŘÍŽ. Zatím ale
na první animátorské počiny
čekáme a těšíme se, že na ně
děti dostanou odvahu a chuť.“
Přestože skutečnou přidanou hodnotou vzkazů je opravdovost, vřelost a dětská bezprostřednost, scházejí se
opravdu krásné obrázky,
aktuálně s jarní tématikou,
a mnohá videa nejen nápaditá, ale i technicky skvěle
zpracovaná. Je to jistě i díky
podpoře pedagogů, kteří
děti ze své školy v projektu
vedou, a v neposlední řadě
díky rodičům. O nástěnku
projevují zájem další zařízení
i mimo Kroměřížsko, instituce s podobným posláním,
např. Nadační fond MOST
SBLÍŽENÍ, obce, ale také média. A i když se mimořádná
opatření postupně rozvolňují, Duha nad Kroměřížskem
bude, dokud bude byť jen
mrholit zájem přispěvovatelů i příjemců a svítit slunce
v srdcích všech zúčastněných.
(M. P., MAS Jižní Haná)
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FEJETON, SPORT
Holubí příběh

Strýc Miloš má holuby rád.
Tento fakt nebyl nikdy součástí jeho kádrových materiálů, tudíž nebyl nikdy ničím
proti ničemu. Přesto se tato
záliba stala příčinou jeho
tehdejšího soužení. Strýc Miloš je poctivý holubář, žijící
v jedné vsi mezi Hulínem
a Kroměřiží.
I když Miloš nikdy příliš
nevěřil heslu „Holubáři všech
zemí, spojte se“, jeho vztah
k holubům je internacionální.
Jednou se stalo, že na střeše
jeho domu přistál holub. Přistál omylem a nebyl z Moravy.
Stávalo se to v té době nejen
holubům. Usadil se v holubníku, usídlil se v zemi. Žil si
zde dobře a choval se slušně.
Byl to totiž holub francouzský. To strýc zjistil lehce podle
kroužku na noze, který holubi nosí místo občanky. Možná měl holub i pas. Někteří
moravští měli pouze doložku
a příslib k úletu, ale kteří, to si
strýc už přesně nepamatuje.
Naši holubi byli k Francouzovi hodní, v EU jsme ještě
nebyli, národnostní spory
neexistovaly...
Strýc Miloš dostal ve své
starobylé poctivosti pošetilý
nápad. Zjistil majitele holuba
(říkal mu Francižku) a napsal
dopis o holubově dočasném
pobytu tehdy ještě v ČSSR.
Ale co ideologický tajemník nechtěl. V tu dobu

náhodou jel místní národozpytný soubor do holubovy
identické vlasti. Strýc svěřil
po dohodě dopis basistovi.
Dopis odeslaný ve Francii
vyjde levněji než doma, kde
máme nejlevnější zdravotnictví a poštovnictví na světě. Basista hodil dopis do
první francouzské poštovní
novinové schránky. Zdálo
se, že slušnosti je učiněno
zadost. Avšak v každém kvalitním souboru vyvážejícím
naši kulturu na zkažený Západ byl tenkráte minimálně
jeden strážce ideologické
čistoty (spolupracovník StB).
Šéf zájezdu, soudružka okresní vedoucí kulturní referentka, byla informována kandidátem spolupráce o činu
- „dopis do schránky francouzské, nepřátelské vrhnutí
– provedení“. Razantní majitelka kultury pomocí fíglů,
úskoků a za přispění u ní již
téměř odumřelého ženského šarmu dosáhla nemožného, otevření schránky a předání dopisu. Na svolaném
ideologickém školení došlo
k slavnostnímu aktu. Otevření dopisu. Ideologicky vyspělí
mohli do něj za odměnu i nahlédnout. Měl dle předpokladu obsahovat zásadní informaci rozvědčíka, žijícího
rafinovaně v moravském holubníku, západním imperialistům.

ilustrační foto

Byla to však obyčejná
zpráva o zaběhlém holubovi. Všichni členové souboru se rozesmáli, pochopili
humornost situace. Jenom
soudružka kulturní nepodlehla. Věděla svoje. Má totiž
vystudovanou VUML (Večerní univerzitu marxismu – leninismu). Prohlásila: „Dopis
zabavuji a beru domů. Hoši
z kriminálky na tu šifru dojdou
a rozluští to.“ Po návratu sou-

boru se děly divné věci. Domovní prohlídka se nevyhnula
ani holubníku. Posléze Francouz uletěl. Občas to tenkrát
dělali i střeše věrní holubi.
Vlastně se nic nestalo,
jenom bývalá soudružka
kulturní o pár let později nakupovala nějaký čas v jiné
vesnici, protože v obchodě,
kam obyčejně chodívala, jak
ji ženské spatřily, tak s úsměvem vrkaly.

Jiří Severin. Autor je držitelem ceny PRO AMICIS
MUSAE, cenu získal v roce 2011 za významný přínos
kultuře regionu za celoživotní publicistickou, publikační, scénáristickou a organizační práci, za propagaci
kultury Zlínského kraje v zahraničí a za autorský podíl
na významných projektech, především Muzeu lidových
pálenic. Externí spolupracovník zpravodaje Hulíňan.

Stolní tenisté Spartaku Hulín ukončili svou sezónu předčasně
Situace okolo vzniklé pandemie zasáhla i stolní tenisty.
Soutěž byla nakonec po dohodě všech klubů ukončena
dříve, protože všechny důležité posty pro sestupy a postupy byly více méně jasné.
Pro rok 2019/2020 jsme
měli tři mužské týmy, dva v okresním přeboru 1. třídy, jeden
v okresním přeboru 2. třídy.
V minulých letech jsme hráli i divizi, teď se ale situace
změnila a my jsme vydali
novým směrem - věnovat se
především dětem a mládeži.
Nyní máme na soupiskách
18 dospělých, neuvěřitelných
19 dětí a ještě další neregistrované hráče. A-tým obsadil
v konečné tabulce 5. místo,
B-tým 8. místo a s přehledem se oba týmy udržely
v soutěži. I C-tým byl nakonec úspěšný a probojoval se

do postupového play-off.
Největší radost nám dělala mládež. S děvčaty a chlapci jsme v této sezóně dosáhli
historických úspěchů pro náš
klub. Na okresních přeborech
mládeže jednotlivců, které
se konaly na podzim v holešovské herně, jsme posbírali neskutečných 5 medailí.
Okresním přeborníkem v kategorii nejmladší žák (do 11 let)
se stal Vojtěch Rygál, okresním přeborníkem v mladších
žácích (do 13let) Radim Letev, stříbrnou medaili získali
ve čtyřhře dvojice Tomáš Kolomár a Tomáš Grygar.
Další medaile byly ze třetích míst ve dvouhrách, získali
je Tomáš Kolomár (do 15 let)
a Roman Vaňhara (do 11 let).
O Vánocích jsme na sokolovně pořádali pod hlavičkou okresního svazu přebory

družstev žáků. Do turnaje
jsme postavili největší počet týmů, a to tři chlapecké
a dokonce dva týmy děvčat.
Náš nejlepší chlapecký tým
do 15 let zde získal krásnou
bronzovou medaili a děvčata si ve vzájemném „hulínském“ souboji rozdělila pohár a medaile pro nejlepší
družstva v okrese.
Děti mimo turnaje také
hrály své dlouhodobé soutěže. V konečné tabulce devíti
žákovských mužstev obsadil
hulínský A-tým skvělé druhé
místo, což je posun o dvě
příčky oproti minulému roku.
Do soutěže jsme také přihlásili B-tým složený ze všech
hráčů, kteří na tréninky chodí méně než dva roky, aby
si tak vyzkoušeli hrát mistrovská utkání. V předčasně
skončené soutěži máme jed-

nu výhru a jednu remízu, což
je pro ně velký úspěch.
S dětmi jsme jezdili také
na zkušenou na krajské bodovací turnaje, kde je již obrovská konkurence poloprofesionálních týmů. Zde bylo
znát, že dvě hodiny tréninku
týdně dětem na krajskou
špičku nestačí. Věříme, že
v nové herně, kterou máme
přislíbenou po dobu rekonstrukce sokolovny, budeme
mít lepší zázemí a mnohem
více času pro trénování. Jsme
za to vděční, je to pro děti
velká motivace a posune nás
to ještě dál. V neposlední
řadě bychom rádi poděkovali všem trenérům a vedoucím, kteří se starají o chod
oddílu, a také rodičům za jejich pomoc a podporu.
SK Spartak Hulín
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Kdysi se zde ryly záhonky. Dnešní Relaxační zahrada zve k posezení a hrám
Dlouhé roky to byla školní zahrada a řada obyvatel Hulína se zde naučila základům zahradničení. Poté tady mohla vniknout hasičská zbrojnice, v dalším období šlo spíše o neudržovanou a nevzhlednou plochu. To vše je dnes minulostí. Prostor
za současnou knihovnou se proměnil v krásnou Relaxační zahradu, ve které mohou trávit volný čas malí i velcí návštěvníci.
A nyní má za sebou slavnostní otevření.
Pokračování na str. 19

Fotogalerie ze slavnostního otevření Relaxační zahrady. Foto: L. Polišenská
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