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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.

Krajské volby vyhrálo v Hulíně ANO 2011. Voliče zaujal i starosta

„Mrakodrap“ ve Zlíně, sídlo Zlínského kraje. Foto: Zlínský kraj

Voleb do Zastupitelstva
Zlínského kraje, které se uskutečnily 2. a 3. října, se v Hulíně
zúčastnilo 2 078 voličů, což je
cca 37 procent z jejich celkového počtu (5 564). Do uren odevzdali 2 057 platných hlasů.
Největší podporu získalo
v Hulíně hnutí ANO 2011,
které získalo hlasy 522 voličů
(25,37 procenta z celkového
počtu lidí, kteří se voleb zúčastnili). Druhé místo obsadila ODS s 407 hlasy (19,78), třetí Piráti s 236 hlasy (11,47),
čtvrté ČSSD volilo 202 lidí
(9,82), páté KDU-ČSL 194 občanů (9,43), šesté SPD 176 lidí
(8,55), sedmí STAN obdrželi
106 hlasů (5,15).
Aktuálně:
Napsali nám:
Rozhovor:
Fejeton:

Další politické subjekty už
pětiprocentní hranici, potřebnou pro zvolení do krajského
zastupitelstva, v Hulíně nepřekonaly. Nejblíže k ní měly
KSČM (95 hlasů/4,61 procenta),
a Trikolóra, Soukromníci a Nezávislí (73/3,54).
Z jednotlivých kandidátů
voliči zdaleka nejvíce podpořili Romana Hozu z ODS.
Dlouholetý starosta Hulína
obdržel 237 přednostních
hlasů (58,23 procenta v rámci hlasů pro ODS v Hulíně).
Pro volební období 2020 –
2024 se stal krajským zastupitelem, jediným za město
Hulín. „S krajem, s krajským
úřadem a s krajskými organizacemi je dobré mít z mnoha

důvodů nastaveny kvalitní
vztahy. Pro město jsou důležité především informace, možnost vyjednávat například
opravy komunikací ve správě
kraje, kterými jsou silnice II.
a III. třídy, mít dobré vztahy
v oblasti sociálních služeb,
kde se podílíme na komunitním plánování a kde řešíme
řadu konkrétních záležitostí týkajících se financování,
někdy potřebujeme metodickou pomoc,“ konstatoval Roman Hoza.
V rámci celého Zlínského
kraje zvítězilo ve volbách hnutí ANO se ziskem 36 669 hlasů
(19,08 procenta) před KDU-ČSL
(35 782/18,62), Piráty (25 486/
13,26), STAN (24 396/12,69),

PŘEČTĚTE SI:
Jak se daří Kroměřížské nemocnici
Letošní hrneček je opravdu originál
Herec a spisovatel Josef Kubáník
Jak se máte?

ODS (19 302/10,04), ČSSD
(16 238/8,45), SPD (11 615/6,04)
a koalicí Trikolóra, Soukromníci a Nezávislí (11 510/5,99).
Další z celkově čtrnácti kandidujících stran nepřekročilo pětiprocentní hranici a jejich zástupci tak ve volebním období
2020 – 2024 v krajském zastupitelstvu nezasednou. Volební účast přesáhla ve Zlínském kraji 41 procent a byla
tak v rámci České republiky
(38,78 procenta) nadprůměrná.
Hodnocení výsledků voleb
z pohledu města Hulína od respektované politoložky Jiřiny
Pavlíkové naleznete na str. 2.
Zdeněk Dvořák,
s využitím www.volby.cz
str. 4
str. 11
str. 16 - 17
str. 20

ROZHOVOR, ZPRAVODAJSTVÍ

Hulíňan

Politoložka Jiřina Pavlíková:
Někteří upřednostnili značku, jiní konkrétní osobnost

Výsledky nedávných krajských voleb vyhodnotila
pro zpravodaj Hulíňan Jiřina
Pavlíková, respektovaná politoložka z Ostravy.
Jak číst skutečnost, že v Hulíně vyhrálo krajské ANO
2011, ale nejvíce preferenčních hlasů získal starosta
města Roman Hoza z ODS?
Lidé, kteří přišli k volbám,
se rozhodovali podle různých
preferencí. Někteří upřednostnili značku či v tomto případě

hnutí, jiní konkrétní osobnost,
tedy pana starostu. V jeho případě s největší pravděpodobností ocenili, že jedná konsensuálně, že ho znají a dokáží odhadnout, jak se bude
chovat v krajském zastupitelstvu. Tedy, že bude i tam
pracovat pro jejich město. Ti,
kdo upřednostnili hnutí ANO,
spoléhají na to, že se mu podaří splnit předvolební sliby,
že se o ně dokáže postarat.
Může výsledek krajských
voleb něco napovědět
pro komunální volby, které
se uskuteční za dva roky?
Těžko říci. Do komunálních voleb zbývá přeci jen
hodně času. Důležité bude,
jak se bude dařit Zlínskému
kraji pod novým vedením,
zda bude vzkvétat. Pro rozhodování voličů bude neméně
důležité i to, jak budou jednat
a chovat se osobnosti v Hulí-

ně, které budou za dva roky
v komunálních volbách kandidovat. Jakou práci pro Hulín ještě do voleb odvedou.
Je pro Hulín výhodné,
že bude mít svého občana
v krajském zastupitelstvu?
Jednoznačně ano. Zvláště,
pokud dokáže přenést požadavky města na krajskou
úroveň a tam je prosadit. Pan
starosta Roman Hoza navíc
už má z minulosti zkušenost
z práce krajského zastupitele, což je vždy cenné. Nejde
do neznámého prostředí.
Mohou se pozice starosty
města a krajského zastupitele vhodně doplňovat?
Určitě mohou, jde o vhodnou kombinaci, přínosnou
jak pro město jako takové,
tak i pro kraj. Starosta může
při práci pro Zlínský kraj
uplatnit své zkušenosti získané v komunální politice.

Ví, jak fungují rozhodovací
mechanismy v samosprávě,
ví, jak se věci vyjednávají, co
je pro města a obce důležité.
A naopak je velká pravděpodobnost, že bude i na kraji myslet na své město. Což je
podstatné, protože kraj je
pro město velmi důležitým
partnerem. Bez něj se řada
věcí důležitých pro Hulín
nedá jen z úrovně místní radnice prosadit. Pokud bude
mít město zastání na krajském úřadě, je to pro něj velké plus. Podstatné ale bude,
zda pan starosta dokáže obě
práce, pro kraj i město, fyzicky zvládnout. Není to nic
jednoduchého. Ale to si určitě sám vyhodnotil už předem
tak, že to zvládne, když přijal kandidaturu pro krajské
volby.
Zdeněk Dvořák

Pracovníci na VPP se zapojili do úklidu po vichřici,
prováděli také protiepidemiologický postřik
Jako velmi prospěšné
hodnotí radnice v Hulíně
letošní nasazení pětice pracovníků v rámci veřejně prospěšných prací (VPP). Dvě
ženy a tři muži se podílí zejména na udržování pořádku
ve městě i jeho místních částech Záhlinic a Chrášťan.
„Zaměstnávání těchto pracovníků je pro město Hulín velkým přínosem. Pracovníci by
měli práce vykonávat do konce
listopadu, ale jednáme s Úřadem práce o prodloužení jejich
smluv do dubna příštího roku.
Práce je ještě hodně a každá
ruka je dobrá,“ prohlásil Zdeněk Váňa, technik z Odboru
správy města, který má pracovní náplň lidí v rámci pro-

jektu VPP na starosti.
Kromě udržování pořádku, zejména mechanického
odstraňování trávy u obrubníků komunikací, se pracovníci v rámci VPP zapojili
v létě i do likvidace následků vichřice, která vyvrátila
několik stromů a ulámala
mnoho větví. Pomohli také
při rekonstrukcích obecních
budov, ať již v depozitáři
Muzea v Záhlinicích, Základní umělecké škole, anebo
ve Středisku volného času.
V těchto případech bylo jejich úkolem kompletní vyčištění vnitřních a venkovních prostor. „Podíleli se také
na přípravách rekreačního
střediska Ondráš v Rajnocho-

vicích na sezonu. Před prázdninami je zde potřeba provést
řadu úkonů, aby se zde mohly
střídat jednotlivé turnusy, navíc letos bylo potřeba zajistit
také zvýšené hygienické požadavky v souvislosti s onemocněním COVID-19. V celém
areálu byl proto proveden
antivirový postřik a byla zvýšena kapacita hygienických
zařízení,“ sdělil Zdeněk Váňa.
Pracovní doba lidí zaměstnaných v rámci VPP je 40 hodin týdně. Jejich odměny
hradí z větší části Úřad práce,
město Hulín se podílí na odvodech na zdravotní a sociální pojištění. Kromě finanční
odměny dostávají tito pracovníci také stravenky.

Pracovníci v rámci VPP přispívají k udržování pořádku. Foto: Z. Dvořák
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Město Hulín zaměstnává
pracovníky 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 udělají velký kus
práce a platí i to pro letošní
rok. Projekt VPP je pro nás
výhodný také tím, že pomáhá šetřit provozní náklady.
Prospěšný je i pro samotné pracovníky, protože jim
umožňuje pravidelný výdělek
u seriózního zaměstnavatele.
Moc jim za jejich práci děkujeme,“ konstatoval Roman
Hoza, starosta města Hulína.
(dvo)

Hulíňan

Z RADNICE, VÍTE, ŽE
Zamyšlení… Romana Hozy, starosty města:
Hulín bude mít na kraji svůj hlas a zastání

Vážení čtenáři,
uplynul už více než měsíc
od voleb do zastupitelstva
Zlínského kraje, blíží se konec
roku a do toho nás pořád zlobí
ten protivný virus. Pro všechny
z nás jsou to v poslední době
asi největší témata debat, diskuzí a výměny názorů.
Tak něco k tomu prvnímu.
V prvé řadě děkuji všem občanům, kteří přišli ke krajským
volbám a vyjádřili svůj názor
na to, kdo by měl vést Zlínský

kraj v příštích čtyřech letech.
Volbám se říká svátek demokracie a je to příležitost vyjádřit svůj postoj. Zároveň bych
rád touto cestou poděkovat
i za hlasy, které jsem získal
od vás, voličů z Hulína, já
osobně. Velmi si jich vážím
a s pokorou je vnímám jako
velkou podporu. Zároveň jsou
zavazující k zodpovědnosti.
Věřím, že pro město to
bude příležitostí a přínosem,
který jsem připraven z pozice
krajského zastupitele využít
a maximálně naplnit. Zlínský
kraj je jako instituce v mnoha oblastech pro naše město
důležitým partnerem. Je dobré být „u toho,“ znát krajské
plány, být u zdroje informací
a mít důležité kontakty. Hulín
jako město a potřeby jeho občanů budou mít na kraji svůj
hlas a zastání.
Jedno volební období v zastupitelstvu Zlínského kraje
jsem v minulosti již působil.
Byla to pro mne velmi cenná
zkušenost. Dobrých vztahů

tehdy vytvořených využívám
při řešení mnoha problémů
ve městě dodnes. Nyní jsem
v očekávání, jak bude nově
ustavená koalice fungovat.
Věřím, že bude dělná a kraji
přinese posun ve všech potřebných oblastech, které spadají do jeho kompetence.
Ve městě patří ke konci
každého roku mezi nejdůležitější činnosti hodnocení
a plánování. Zejména jsou to
práce na přípravě rozpočtu
a akčním plánu na rok následující. Není jednoduché je skládat, a to i vzhledem k situaci,
ve které se nacházíme. Koronavirová krize městům a obcím
snižuje příjmy, a my nejsme výjimkou. K tomuto trendu musíme přihlížet. Proto pro příští rok navrhneme realizovat
hlavně ty projekty, které máme rozpracované, na které
jsme získali dotace. Je jich
dost, což je určitě dobře. Jen
musíme vše na sebe správně
napasovat a navázat. Určitou
naší výhodou je, že jsme jako

město v minulých letech dobře hospodařili a mohli jsme
tak letošní výpadek zmírnit
úsporami z předcházejících
let. Přípravné práce finišují
také na zahájení rekonstrukce
Sokolovny, kterou krize také
zdržela.
A konečně ten virus! Druhá
vlna koronavirové pandemie
udeřila naplno. Přikláním se
k názoru, že bychom situaci
neměli podceňovat, že je nutné dodržovat nařízení a doporučení, která dostáváme od
státních orgánů. Ani mně často nepřipadají úplně smysluplná, logická a na sebe navazující. Je to však cesta, jak omezit
kontakty mezi lidmi zvláště
v rizikových skupinách na minimum, a jak šíření onemocnění COVID-19 zpomalit. Věřím
ve zdravý rozum, ohleduplnost a zodpovědnost každého z nás.
Držte se, buďte optimističtí
a radujte se i z malých věcí.
Věřím, že tak spolu vše zvládneme.

Víte, že…
• v České republice bylo zjištěno cca 400 druhů ptáků, z toho některé druhy byly ojedinělé
zálety, nebo byly pozorovány znovu po desetiletích?
• byl v Hulíně nalezen kriticky ohrožený brouk, páchník hnědý?
• vydry říční již bezezbytku zabydlely všechny vodoteče našeho okresu?
• při povodních se mimo jiné některé druhy vzácnějších živočichů a rostlin splavují řekou
Moravou z CHKO Litovelské Pomoraví až k nám na střední Moravu?
• v září tohoto roku byl nalezen v Hostýnských vrších sražený mladý rys z Beskyd?
• zemědělci stále častěji monitorují při své práci pole pomocí dronů?
• hlavní voje havranů polních přestěhovaly svá zimoviště z Česka do severněji položeného
Polska?
• sušené i živé listy vachty trojlisté utišují spolehlivě žaludeční žáhu?
• v celé Evropě nejvíce ubývají živočichové v zemědělské krajině?
• jednou ze dvou jistot v životě je nejistota?

INZERCE

S úctou Váš Pavel K. Šálek, Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín
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AKTUÁLNĚ
Kroměřížská nemocnice i v době pandemie
úspěšně nabírá zaměstnance a hospodaří s kladným výsledkem

Areál Kroměřížské nemocnice. Foto: Kroměřížská nemocnice

Nejnižší míra zaměstnanecké fluktuace za posledních
10 let, špičková zdravotnická
technika, hospodaření v zisku.
Kroměřížská nemocnice se nachází v jednom z nejlepších
období své 110 let dlouhé historie. Nic na tom nemění ani
současná velmi komplikovaná epidemiologická situace.
„Prestiž naší nemocnice
bezesporu roste. Daří se nám
po odborné i ekonomické stránce, zvyšuje se zájem zdravotníků o práci u nás. Od roku
2010 jsme posílili o více než
stovku pracovníků a stali jsme
se tak největším zaměstnavatelem v okrese Kroměříž,“ konstatoval ředitel Kroměřížské
nemocnice Petr Liškář.
V letošním roce nastoupilo do nemocnice 16 nových
lékařů. Tři na oddělení interny, což mimo jiné pomohlo
vyřešit situaci vzniklou nástupy lékařek na mateřské dovolené, stejný počet na chirurgické, gynekologicko-porodnické a dětské oddělení,
na ORL, urologii, ortopedii
a radiodiagnostiku po jednom lékaři. „Další dva noví
lékaři nastoupí od prosince
na plicní oddělení a internu.
Příchody budou pokračovat

i v příštím roce, hned na jeho
počátku se neurologie dočká
posily tří zkušených lékařů.
A mohu ujistit, že s náborem
zaměstnanců neustaneme,
s každým zájemcem se rádi
osobně setkáme,“ prohlásila Naděžda Bergmanová,
personální náměstkyně Kroměřížské nemocnice.
V roce 2021 rozšíří řady
zdravotníků i dva studenti
šestého ročníku studia na lékařské fakultě, kteří zde budou působit v rámci stipendia. Jeden z nich nastoupí
na internu se specializací
na gastroenterologii, druhý
bude působit na ARO. O náklady na jejich stipendijní program se nemocnice podělí
se Zlínským krajem. „Příchody obou studentů dokazují,
že naše nemocnice je atraktivní i pro začínající kolegy. A to
proto, že jim dokáže poskytnout perfektní zázemí a umožní jim získávat potřebné znalosti a zkušenosti. Je to dané
také tím, že naši primáři jsou
garanti akreditací pro další
vzdělávání na svých odděleních,“ vysvětlila Naděžda
Bergmanová.
Potěšitelné je, že kromě
příchodů nových zaměst-

Zdravotnické týmy každý den zachraňují zdraví a životy pacientů.
Foto: Kroměřížská nemocnice
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nanců se Kroměřížské nemocnici daří udržet i ty stávající. Fluktuace se pohybuje na
velmi nízké hodnotě 8,5 procenta, což je nejméně za posledních deset let.
Nemocnici se daří i ekonomicky. Za rok 2019 měla zisk
27 milionů korun a poprvé
ve své historii dosáhla také
kladného parametru tzv. pracovního kapitálu. Daří se jí
i v letošním roce, když v období leden - srpen hospodařila se ziskem 26,9 milionu
korun. „A to navzdory tomu,
že z důvodu pandemické situace jsme nuceni omezovat provoz, a máme zároveň zvýšené
náklady, protože jsme našim
zaměstnancům vyplatili odměny nad rámec všech veřejně deklarovaných benefitů
pro zdravotníky. Udělali jsme
to ale rádi, odvádí skvělou
práci. V listopadu jim z dotace, dle příslušných dotačních
podmínek, vyplatíme další
mimořádné odměny ve výši
75 tisíc korun pro zdravotníka
a 30 tisíc korun pro nezdravotníka,“ upozornil Petr Liškář.
Kladné hospodářské výsledky umožňují Kroměřížské nemocnici zásadně investovat do obnovy a modernizace. Mezi nejvýznamnější počiny z posledních let
patří například dokončení
přístavby pavilonu A, kde je
umístěna nová magnetická
rezonance a další diagnostické přístroje, a pracoviště
ortoptiky. Souhrnně šlo o investici za 101 milionů korun
a investorem byl Zlínský kraj,
který je zakladatelem nemocnice. Pořízení magnetické rezonance vyšlo na 25 milionů korun, 85 % této částky
pokryla dotace z programu
IROP, zbylou část Kroměřížská nemocnice uvolnila

z vlastního rozpočtu. Z něj
zaplatila i pořízení moderní
laparoskopické věže pro Chirurgické oddělení za téměř
2 miliony korun, nebo rekonstrukci prostor Otolaryngologického oddělení za více
než 8 milionů korun.
Jakého konkrétního hospodářského výsledku dosáhne Kroměřížská nemocnice
za letošní rok, nejde v tuto
chvíli odhadnout, a to z důvodu druhé vlny pandemie
onemocnění COVID-19, kvůli které bylo nutné omezit
operativu. Zvyšují se také náklady na ochranné pomůcky pro zdravotníky a další
personál. „Odhad výsledku
hospodaření není za této situace podstatný. Nejdůležitější je pro nás, abychom se
dokázali kvalifikovaně postarat
o naše pacienty. Na tomto místě je nezbytné vyzdvihnout
zejména všechny zaměstnance plicního oddělení. Ti se
pod vedením primářky Jany
Pšikalové úspěšně zhostili
nelehkého úkolu, kterým je
starost o covid pozitivní pacienty. Pochvalu a poděkování
si zaslouží i pracovníci dalších
oddělení, která jsou postupně
vyčleňována pro tyto pacienty, jmenovitě oddělení ošetřovatelské péče, urologie, interní
JIP, ARO a další,“ vzkázal Petr
Liškář.
Nemocnice v Kroměříži
byla založena v roce 1910. Původně měla 30 zaměstnanců, nyní jich je 870. Péči poskytují pacientům na 21 odděleních, ať už v interních či chirurgických oborech, s vlastními laboratorními službami.
Do její spádové oblasti patří
cca 110 tisíc obyvatel.
Zdeněk Dvořák

Nemocnice disponuje i novou magnetickou rezonancí.
Foto: Kroměřížská nemocnice
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TIP NA VÝLET
Velehrad a Modrá - věční souputníci

Úchvatným zážitkem je i návštěva podzemí baziliky. Foto: CCRVM

Představovat obec Velehrad bude mnohým čtenářům Hulíňana připadat zbytečné. Nakonec, je to jedno
z nejvýznamnějších tuzemských, a troufáme si říct i evropských poutních míst. Jeho
historie začíná ve 13. století,
kdy zde byl založen první cisterciácký klášter na Moravě.
V chodu dějin pak byl klášter
a klášterní kostel, dnešní bazilika Nanebevzetí Panny Marie
a sv. Cyrila a Metoděje, několikrát zpustošen a znovu
vystavěn. Stalo se tak v době
husitské i v průběhu třicetileté
války. Na konci 17. století kostel vyhořel a v následné přestavbě získal dnešní rozměry
a podobu. Tento krátký pohled
do historie je užitečný k pochopení pestrosti stavebních
slohů, kterými je velehradská
bazilika ovlivněna - od původního románského, přes gotiku
a renesanci až k baroku.
Velehradský areál je nejen
cílem poutníků, ale také vyhledávaným turistickým cílem. Turisté zpravidla pobyt
v novém místě zahajují v turistickém informačním centru. Ta jsou ve Velehradu hned
dvě. Jedno, ve Velehradském
domě sv. Cyrila a Metoděje, je zaměřeno zejména na
služby související s poutním
areálem. Získáte zde informace o areálu, ale i o blízkém
okolí, prodávají se zde vstupenky na prohlídkové okruhy po zdejších památkách.
Ty zahrnují komentovanou
prohlídku baziliky, komentovanou prohlídku poutního
areálu, prohlídku podzemí
baziliky či muzejní expozice.

Součástí infocentra je cukrárna s kavárnou.
Při návštěvě Velehradu
nesmíte vynechat prohlídku
skvostné baziliky Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila
a Metoděje. Její význam ocenil papež Jan Pavel II., když
bazilice v roce 1985 udělil
prestižní vyznamenání Zlatou růži, kterého se od tohoto papeže dostalo jen sedmi
chrámům na světě. Zlatou
růži, která je překrásným zlatnickým dílem, si můžete prohlédnout, je umístěna ve velmi zajímavém podzemí baziliky, které je upraveno a zpřístupněno. Je zde také pozoruhodná sbírka dochovaných románských fragmentů
původní baziliky, uchovává
se zde věrná kopie palladia
země české a je zde vybudována expozice Martyrion,
která připomíná mučedníky
víry 20. století.
Prohlídku baziliky doporučujeme absolvovat s průvodcem. Získáte díky tomu
řadu informací, ale také
zjistíte souvislosti a zajímavosti, které návštěvu baziliky umocní. Se školeným
průvodcem se můžete vydat
také na prohlídku celého
poutního areálu. Prohlídkový okruh je veden v okolí
baziliky, zahrnuje například
kaple národů, gotický kostel
Zjevení Páně zvaný Cyrilka,
bývalý opatský dům, salla terrenu, Slovanský sál, klášterní
zahradu, kapli sv. Jana Nepomuckého a další zajímavosti.
Termín si dojednáte v infocentru, stejně tak podmínky prohlídek. www.velehradinfo.cz

Pokud chcete baziliku navštívit sami, bez průvodce,
vězte, že je celoročně volně přístupná. Prohlédnout
si ji můžete, pokud zrovna
neprobíhá bohoslužba, duchovní či kulturní akce, nebo
třeba koncert. Pochopitelně
je potřeba dodržovat ticho
a respektovat charakter místa. K tomu patří odpovídající
oblečení, rozhodně do chrámu nesmějí domácí mazlíčci.
Obec Modrá leží na dohled od Velehradu. V minulosti byla jeho součástí,
velehradský klášter zde měl
své hospodářské zázemí.
V době josefínských reforem,
kdy byly zrušeny kláštery,
včetně toho velehradského,
zde v roce 1796 byl dán základ dnešní obce. Ta vznikla
na místě původní ovčárny a
jmenovala se Neudorf neboli Nová Ves. Vzpomínka
na dobu, kdy se zde pásávaly ovce, je zachována ve
znaku obce, který zobrazuje
stojícího beránka. Nicméně
Modrá leží na území, které má daleko starší historii,
což dokazují archeologické
nálezy keramiky datované
až do období kolem roku
5000 před naším letopočtem. Do dnešního života
obce zasáhly také objevy z
období Velkomoravské říše,
základy kamenného kostela z přelomu 8. a 9. století a
další archeologické objevy.
Byly impulzem k vybudování
Archeoskanzenu, který je dobovou rekonstrukcí opevněného velkomoravského sídla.
Archeoskanzen byl otevřen
v roce 2014 a stal se zákla-

dem zážitkové, poznávací
a kulturní turistiky. Postupně
byly vybudovány další objekty
a prvky turistické infrastruktury a vznikl atraktivní areál
SKANZEN Modrá. Jeho součástí je také ojedinělý projekt
Živá voda, který ukazuje život pod vodní hladinou a ekosystém typický pro řeku Moravu. V Živé vodě myslí také na
ty, kteří přišli o zrak. Jsou zde
popisky v Braillově písmu a život pod vodou charakterizují
hmatové modely různých ryb
včetně jejich typické polohy
v rybníce. Na Živou vodu navazuje výběh umožňující zajímavé setkání s rozrůstajícím
se stádečkem praturů, tedy
divokých prapředků našeho
domácího skotu.
Na dohled od Archeoskanzenu stojí replika kostela sv. Jana Křtitele – je
to hypotetická rekonstrukce nejstaršího kamenného
kostela na Moravě, který zde
stával již na počátku 9. století. Originální základy uvidíte
vedle kostela.
Areál žije po celý rok. Je
ideálním místem pro rodiny s dětmi či školní skupiny.
Nakonec pro názorné, nenásilné a zábavné vzdělávání
a poučení všech věkových
skupin je koncept celého
areálu zaměřen. Návštěvníci
tento zajímavý areál dokážou náležitě ocenit a Modrá,
která má kolem 700 obyvatel, se stala jedním z nejvíce
navštěvovaných turistických
míst ve Zlínském kraji. www.
skanzenmodra.cz
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy

Živá voda v Modré je pro turisty opravdovým tahákem. Foto: CCRVM
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Hulíňan

RADA MĚSTA HULÍNA
PŘEHLED USNESENÍ
z 43. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 7. 10. 2020
1/43/RM/2020
Záměr prodeje pozemku v Hulíně
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje části pozemku parc. č.
2055/1 o výměře cca 125 m2 v katastrálním území Hulín, za účelem rozšíření zahrady.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/43/RM/2020
Záměr prodeje 1. části pozemků v Hulíně, ulice Antonína Dvořáka
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemků parc. č. 3457/4
o výměře 229 m2, parc. č. 3459/2 o výměře 1 m2, parc. č. 3460/2 o výměře 126 m2,
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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/43/RM/2020
Záměr prodeje 2. části pozemků v Hulíně, ulice Antonína Dvořáka
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemků parc. č. 3449/2
o výměře 65 m2, parc. č. 3469/95 o výměře 25 m2 a parc. č. 3469/96 o výměře
364 m2, vše v k. ú. Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/43/RM/2020
Záměr prodeje 3. části pozemků v Hulíně, ulice Antonína Dvořáka
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemků parc. č. 3452/4
o výměře 17 m2, parc. č. 3469/85 o výměře 24 m2 a parc. č. 3469/97 o výměře
73 m2, vše v k. ú. Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/43/RM/2020
Věcné břemeno na části pozemku v k. ú.
Hulín, ulice Tyršova
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene na
části pozemku parc. č. 11 v k. ú. Hulín
společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 28085400 v rozsahu
stanoveném geometrickým plánem č.
3402-180/2020 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 zřízení věcného břemene.
Termín: 28. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/43/RM/2020
Dodatek č. 4 ke smlouvě o zemědělském pachtu
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 24. 03. 2014 na po-
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zemky v k. ú. Hulín a k. ú. Chrášťany
u Hulína uzavřené mezi městem Hulínem, IČ: 00287229 jako propachtovatelem a společností SALIX MORAVA, a. s.,
IČ: 25380893 jako pachtýřem.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zemědělském pachtu uzavřené dne 24. 03. 2014.
Termín: 13. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/43/RM/2020
Smlouva o nájmu nebytových prostor tělocvičny
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o nájmu č. MÚH/06848/2020
s paní XXXX XXXX XXXX, trvale bytem
XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín na místnost v budově č. p. 375 na ul. Dr. Stojana v Hulíně sloužící jako tělocvična,
za účelem kondičního cvičení na dobu
od 15. 10. 2020 do 30. 06. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajištění uzavření a registraci
smlouvy o nájmu
Termín: 15. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/43/RM/2020
Smlouva o nájmu nebytových prostor tělocvičny
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o nájmu č. MÚH/06937/2020
s paní XXXX XXXX XXXX, trvale bytem XXXX XXXX XXXX XXXX Kroměříž
na místnost v budově č. p. 375 na ul.
Dr. Stojana v Hulíně sloužící jako tělocvična na dobu určitou od 15. 10. 2020
do 30. 06. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 15. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/43/RM/2020
Smlouva o nájmu nebytových prostor tělocvičny
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o nájmu č. MÚH/06858/2020
na místnost sloužící jako tělocvična
v budově č. p. 375 na ul. Dr. Stojana
v Hulíně se Sportovním klubem Spartak Hulín, z. s., se sídlem Javorová 439,
768 24 Hulín, IČ: 18188541 na dobu
určitou od 15. 10. 2020 do 30. 06. 2021
vždy v pondělí od 17,00 do 19,00 hodin
a středu od 18,00 do 20,00 hodin.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajištění uzavření a registraci
smlouvy
Termín: 15. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

10/43/RM/2020
Smlouva o nájmu nebytových prostor tělocvičny
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o nájmu č. MÚH/06847/2020
s TJ Sokol Záhlinice, z. s., se sídlem Záhlinice 138, 768 24 Hulín, IČ: 46998276
pro trénink přípravky kopané na dobu
určitou od 15. 10. 2020 do 30. 06. 2021
vždy ve čtvrtek od 16,30 do 17,30 hodin.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 15. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/43/RM/2020
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě s nájemcem městského nebytového prostoru v souvislosti s COVID - 19
I. Rada města Hulína schvaluje
z důvodu přímého dotčení omezení
provozu (období duben - červen 2020)
na základě usnesení vlády České republiky v souvislosti s ohrožením zdraví kvůli výskytu koronaviru (označený
jako COVID - 19), uzavření dodatku č. 1
k smlouvě o nájmu nebytových prostor
uzavřené dne 16. 02. 2017 s panem Jaroslavem Jánským, IČ: 46289241, se sídlem Družba 1191, 768 24 Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistiti registraci a uzavření dodatku k nájemní smlouvě.
Termín: 30. 10. 2020
2. Bc. Zuzaně Balcárkové
2.1. zajistit vystavení dobropisu.
Termín: 30. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/43/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 5 na ul. Záhlinická č. p. 475, Hulín s manž. XXXX
XXXX XXXX, trvale bytem XXXX XXXX
XXXX XXXX, Hulín na dobu určitou
od 01. 10. 2020 do 31. 12. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu bytu
Termín: 15. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/43/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 6 na ul. Záhlinická č. p. 475, Hulín, s paní XXXX XXXX
XXXX, trvale bytem XXXX XXXX XXXX
XXXX, Hulín na dobu určitou od 01. 10.
2020 do 31. 12. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 15. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

Hulíňan
14/43/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 7 na ul. Záhlinická č. p. 475, Hulín s paní XXXX XXXX XXXX,
trvale bytem XXXX XXXX XXXX XXXX , Hulín na dobu určitou od 01. 10. 2020 do 31.
12. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
o nájmu bytu
Termín: 15. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/43/RM/2020
Veřejná zakázka malého rozsahu „Rekonstrukce sociálního zázemí knihovny Hulín“
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě výsledku výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce sociálního zázemí knihovny
Hulín” vítěze, kterým se stala společnost
K+S STAVEBNÍ, s. r. o., IČ: 26257424, se
sídlem Vrchlického 2899/31, 767 01 Kroměříž s nabídnutou cenou 1.061.400 Kč
bez DPH, což je 1.284.294 Kč s DPH,
dobou realizace 151 kalendářních dní
a dobou záruky 60 měsíců.
II. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce sociálního zázemí knihovny Hulín” s firmou
K+S STAVEBNÍ, s. r. o., IČ: 26257424, se sídlem Vrchlického 2899/31, 767 01 Kroměříž s nabídnutou cenou 1.061.400 Kč bez
DPH, což je 1.284.294 Kč s DPH, dobou
realizace 151 kalendářních dnů a dobou
záruky 60 měsíců.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 16. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/43/RM/2020
Příkazní smlouva na zajištění výkonu
technického dozoru investora a činnosti
koordinátora BOZP na realizaci akce „Regenerace panelového sídliště Družba II 2. etapa“
I. Rada města Hulína schvaluje
Příkazní smlouvu se společností SIC - L
spol. s r.o., IČ: 60718226, se sídlem Ostrá horka I/517, 760 01 Zlín na zajištění

INZERCE

RADA MĚSTA HULÍNA
výkonu technického dozoru investora a
činnosti koordinátora BOZP na realizace
akce „Regenerace panelového sídliště
Družba II - Hulín, 2. etapa - závěrečná” za
cenu 178.400 Kč bez DPH, což je 215.864
Kč vč. DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít s příkazníkem Příkazní smlouvu.
Termín: 16. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/43/RM/2020
Smlouva o dílo na zajištění podkladů pro
výběr zhotovitele v návaznosti na schválenou žádost o dotaci z OPŽP P05

I. Rada města Hulína schvaluje

uzavření Smlouvy o dílo na zajištění podkladů pro výběr zhotovitele v návaznosti na schválenou žádost o dotaci z OPŽP
P05 v oblasti instalace centrální VZT s rekuperací a přichlazováním do prostor
školního stravování Základní školy Hulín
s firmou Energomex, s. r. o., IČ: 29042577,
se sídlem Uralská 770/6, 160 00 Praha
6 za částku 115.000 Kč bez DPH, což je
139.150 Kč s DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 16. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

tého majetku ve výši 2.396 Kč (učební
pomůcky) od pana Borise Kamenického,
Družba 1286, 768 24 Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 15. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
20/43/RM/2020 Oprava vjezdu včetně zajištění materiálu, ul. Palackého Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě posouzení žádosti o poskytnutí podpory na opravu stávajícího vjezdu v rámci akce „Z - zapoj se”, tomuto
žadateli: manželé XXXX XXXX XXXX, XXXX
XXXX XXXX XXXX , 768 24 Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Dohodu o provedení opravy
stávajícího vjezdu.
Termín: 16. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
21/43/RM/2020
Zápis ze 4. schůze komise pro oblast životního prostředí a vzhledu města Hulína
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis ze 4. schůze komise pro oblast životního prostředí a vzhledu města Hulína, konané dne 16. 09. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO

provedení technického zhodnocení plynové kotelny PK 26 v objektu č. p. 123
na nám. Míru v Hulíně ve výši 565.160 Kč
a odepisování tohoto technického zhodnocení firmou SATE Hulín, s. r. o., Družba 1198, 768 24 Hulín, IČ: 25517465.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zaslat žadateli výpis usnesení RM
Termín: 15. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

22/43/RM/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o zemědělském
pachtu
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 25. 04. 2014
uzavřené mezi městem Hulínem,
IČ: 00287229 jako propachtovatelem a Ing. Stanislavem Strouhalem,
IČ: 66614066 jako pachtýřem.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Dodatku
č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu

19/43/RM/2020
Žádost o předchozí souhlas s přijetím
daru - MŠ
I. Rada města Hulína uděluje
předchozí souhlas Mateřské škole,
ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové
organizaci, k přijetí darovaného movi-

Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

18/43/RM/2020
Technické zhodnocení kotelny PK 26

I. Rada města Hulína schvaluje

uzavřené dne 25. 04. 2014.
Termín: 13. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
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Stihli jsme poslední divadelní
představení před kulturním zákazem
Přestože byl čtvrtek 8. října
2020 opět ve znamení vyhlášení nových koronavirových
opatření, našli si někteří diváci čas na zhlédnutí detektivní komedie Případ čestné
nevěstky, která se odehrála
v sále Městského kulturního
centra Hulín.
Na pódiu se představil
divadelní spolek POKROK.
Diváci byli svědky, jak známý
detektiv Sherlock Holmes se
svým druhem dr. Watsonem

řeší případ v nevěstinci, kde
snad nemůže existovat čest
ani cit. Takto pojaté divadelní
ztvárnění vytvořilo mnoho situací k zasmání a zapomenutí
na současné nelehké období.
Jsme rádi, že jsme mohli uskutečnit toto divadelní představení, jelikož je to na neurčitou dobu poslední kulturní
akce. Ovšem budeme doufám, že se co nejdříve budeme moci opět setkat.
Erika Koukalová

Jeviště patřilo nejslavnějšímu detektivovi a jeho kolegovi. Foto: E. Koukalová

Letošní hrneček je opravdu originál
Jako každý rok i letos nechalo město Hulín vyrobit
hrneček pro rok 2021, na
kterém je znázorněné jedinečné Letní kino v Hulíně.
Jedinečný je i hrneček
sám o sobě, jelikož poprvé
bude v sadě se lžičkou. Za
normálních okolností měli
občané možnost si hrnečky koupit při rozsvěcování
vánočního stromku i s radničním punčem. Jak to letos
bude, je ovšem ve hvězdách.
Situace je velmi nejistá pro
nás všechny. Občané se ale
nemusí bát, že si hrneček
nebudou moci pořídit, protože víme, že jsou mezi vámi
i sběratelé těchto hrnků.
Určitě bude určené místo,

8

kde budou v prodeji.
(ek)

Hrneček je poprvé v sadě
se lžičkou. Foto: E. Koukalová

Kultura je opět zakázaná.
Vracíme peníze za zrušené akce
Bohužel je to tady znova – zákaz veškeré kultury.
Z nařízení vlády jsme museli
zrušit plánované akce jako
talkshow s Ladislavem Špačkem,
šansonový koncert PANE HAPKO, DĚKUJEME,
cestovatelské přednášky v knihovně
a zcela zavřít Muzeum
Františka Skopalíka v Záhlinicích.
OPĚT V INFORMAČNÍM CENTRU HULÍN
VRACÍME PENÍZE ZA ZRUŠENÉ AKCE.
Nad některými nejen každoročními událostmi visí
otazník, proto, prosím, sledujte webové nebo
facebookové stránky Městského kulturního centra
Hulín, ať víte, jak to s námi vypadá.
Budeme doufat, že se situace zlepší
a opatření se zmírní.
(ek)

Hulíňan

ZPRAVODAJSTVÍ, NAPSALI NÁM ZE SVČ HULÍN
Učíme se venku v zahradě

Velmi zdařilá akce proběhla za krásného počasí na
pozemku školní zahrady Základní školy Hulín.
Školní zahrada má titul
přírodní zahrada, který se
podařilo získat díky spolupráci s MO ČSOP. Podmínkou
získání tohoto titulu je vytvořit prostředí příznivé pro
rostliny a živočichy bez použití chemikálií. Najdete zde
sad, zeleninový a bylinkový
záhon, jezírka, louku, broukovník, hmatový chodník
a další zajímavá stanoviště.
Zahradu využívají žáci a učitelé k výuce, školní družina
k aktivnímu odpočinku, konají se zde pravidelné schůzky ochránců přírody, setkávání rodičů a pořádají se zde
i různé semináře.
Tento krásný prostor se
stal výukovým prostředím
pro pedagogy mateřských
škol ORP Kroměříž s názvem
Učíme se venku v zahradě.
Jak zajímavou formou učit
děti předškolního věku na
zahradách přijela prakticky
představit lektorka s dlouholetými zkušenostmi Iva Koutná ze společnosti Líska, z. s.

Přítomné paní učitelky a
ředitelky mateřských škol
přivítal předseda řídícího
výboru MAP ORP Kroměříž
a starosta města Hulína Roman Hoza, účastníky přivítala také ředitelka Jižní Hané,
o. p. s. (jeden z realizátorů
projektu), Vladimíra Vondráčková a za vedení Základní
školy Hulín pozdravila přítomné Dana Hozová.
Realizační tým projektu
Místní akční plán ORP Kroměříž si velmi zakládá na tom,
že se snaží realizovat implementační části projektu dle
požadavků samotné cílové
skupiny. Spolupráce s pedagogy tak přináší praktický
přínos do území.
Tato aktivita měla za cíl ukázat možné pomůcky k výuce
v zahradách doprovázené
praktickými radami s tím, že
projekt umožní každé mateřské škole v ORP Kroměříž, která projevila zájem,
vyzkoušet si práci s těmito
pomůckami ve svém mateřské škole a zatraktivnit tak
výuku pro děti a rozšířit, případně doplnit znalosti pedagogů. Poděkování patří také

Základní škole Hulín, která
nabídla svůj velmi atraktivní
a pro tuto aktivitu vhodný
prostor. Bylo tím umožněno
využít časový harmonogram
praktickými aktivitami až
do poslední chvíle. Pozitivní
ohlas účastníků potěšil nejen lektorku, ale i realizátory
akce. Workshop posouvá danou aktivitu projektu praktickým a snadno uchopitelným směrem.
Každý z účastníků si po
absolvování semináře odnesl kromě nových poznatků
také praktickou sadu po-

můcek, pomocí kterých děti
mohou poznávat, jak „žije“
jejich školní zahrada.
Akce se konala v rámci
projektu „Místní akční plán
rozvoje vzdělávání v ORP
Kroměříž II“ registrační číslo
projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/
17_047/0009596 v rámci
implementační aktivity „Zvýšení kvality vzdělávání v MŠ
– využití přírodních učeben
ve školních zahradách. Projekt realizuje město Kroměříž, MAS Hříběcí Hory a Jižní
Haná, o. p. s.
Text a foto: MAS Jižní Haná

Upozornění SVČ Hulín
Stejně jako na jaře nás ani tentokrát neminula nařízení
vlády a krajské hygienické stanice, a proto jsme i my museli přistoupit k uzavření SVČ jakožto zájmové činnosti.
Zpočátku se zdálo, že se vše bude týkat pouze kroužků,
ale postupem času došlo i na uzavření Klubíčka.
Celá situace nás mrzí o to víc, protože jsme měli nachystáno spoustu akcí pro rodiče s dětmi, které jsme tím pádem
museli dočasně zrušit, např. podzimní keramickou dílnu
a další. O nových termínech těchto akcí Vás budeme informovat hned, jak jen to bude situace dovolovat.
Děkujeme Vám za přízeň a pochopení v této nelehké
době a těšíme se na brzkou shledanou v lepších časech.
kolektiv pracovnic SVČ
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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.
• 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, a také
předválečné pohlednice
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.
• 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.
• 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.
• Koupíme byt v této lokalitě. 2+1 nebo 3+1. Za zavolání děkujeme.
Tel.: 604 517 862.

• 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.
• 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.
• Pronajmu byt v KM 1+1.
Tel.: 605 509 730.
• 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 garáž v Hulíně.
Tel.: 605 509 730.
• 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.
• Pronajmu byt 2 + KK. Hulín
– Družba. Tel.: 605 509 730.
• 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.
• 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.
• Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+kk v Hulíně. Tel.: č. 721 253 654.
• Hledám jakoukoli zmínku
o sestrách Boženě a Bohumile Danitových z Hulína
(ročník cca 1910).
Tel.: 605 330 142.
• Prodám levně 2 pařeništní
okna. Rozměr 150x100 cm.
Tel.: 723 254 659.
• Prodám dřevěné policové skříně, dále dřevěné
skříňky. Cena dohodou.
Tel. 732 366 757.
• Starší čalouněný rozkládací gauč/ bočnice, úložný
prostor. Nabízím za odvoz.
Tel.: 776 132 448.
• Prodám 4 ks plechových
20litrových kanystrů na pohonné hmoty. Dobrý stav,
od benzínu. Cena 180 Kč
za kus. Mob.: 603 481 327.
• Prodám víčka na masové konzervy samostatné - 300 kusů. 1 ks/1 Kč.
Tel: 776 016 254.
• 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.
• Nabídnete, prosím, starší
rozkládací gauč / NE bočnice, NE úložný prostor/
ANO 4 dřevěné nohy.
Děkuji. Tel.: 776 132 448.

Hulíňan

INZERCE
Plošná inzerce
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NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN
Naše družinka opět žije
Prvních zářijových dnů se
nemohly dočkat nejen děti,
ale i my vychovatelky. Vždyť
školní družinka skrze současnou epidemiologickou situaci smutněla od měsíce
března. Na půdě ŠD pro naše
nejmenší proběhla v měsíci
září spousta společných akcí,
kdy děti v rámci hygienických
možností poznávaly své nové
kamarády a prostory. V odděleních s nimi střídaly různé zájmové aktivity zkušené, usměvavé paní vychovatelky.
Při celodružinovém sportovním odpoledni si školáci

zasoutěžili ve družstvech v netradičních disciplínách či plnili „sportovní stezku“ pro nejmenší.
O skutečnosti, že zvládneme i dramatickou výchovu,
svědčilo zdařilé pohádkové
odpoledne. Ať již pohádka
„O veliké řepě“, „O pejskovi a
kočičce“ – malí diváci se zaujetím sledovali herecké výkony svých kamarádů a odměnou byl upřímný dětský
potlesk. O pohádkových postavičkách, které znají kluci
a holčičky, jsme si též povídali i je výtvarně zpracovali. Při

pohádkovém karnevalu, který byl uspořádán pro prváčky, se nejmladší děti do sytosti vydováděly, zasoutěžily
a nechyběla sladká odměna.
První školní měsíc máme
všichni za sebou. Stále našim
svěřencům připomínáme bezpečnost při pohybu v silničním provozu. Skvělá myšlenka „Koloběžkové odpoledne“
se proměnila v realitu. Dětem
jsme zopakovali pravidla silničního provozu, dopravní
značky a hurá na start. Slalom, jízda zručnosti, ohleduplnost ke kamarádům – jako

by se areál u školy proměnil
v malou dopravní křižovatku.
Z vydařené akce odcházeli spokojené nejen děti, ale
i rodiče i my, vychovatelky,
jsme odcházeli s úsměvem.
Když školáci odjížděli na koloběžce v doprovodu maminek a tatínků domů, zamávali jsme ji s přáním: AŤ SE
LETOŠNÍ ŠKOLNÍ ROK ROZJEDE ÚSPĚŠNĚ I SE ZDRAVÍM
TAK, JAKO PÁTEČNÍ VYDAŘENÁ AKCE.
Eva Formánková,
za kolektiv vychovatelek

Dětem nabízí školní družina zábavu i poučení. Foto: E. Formánková

Hulínský pohádkový karneval

Karnevalu se zúčastnila spousta rytířů, princezen, kočiček, vodníků a dalších pohádkových bytostí.
Foto: E. Formánková

První dny nového školního
roku mají prvňáčci za sebou.
Snad právě proto, aby vstup
do školy, ale i školní družiny,
byl jako v nejkrásnější po-
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hádce, připravili jsme pro ně
projektový týden „Z pohádky
do pohádky“.
Výtvarné či dramatické
ztvárnění známých pohád-

kových postaviček přimělo
nejmenší k soutěživosti a pozornosti, která nesmí chybět
správným školákům.
V pohádkové stezce jsme

malým soutěžícím napomáhali se čtením otázek, ač mnozí
překvapili svými čtenářskými
dovednostmi. Sněhurce družstvo bez obtíží přiřazovalo trpaslíky, či Jiřík si vybral správně Zlatovlásku.
Na ukončení projektového týdne čekal děti tolik očekávaný „Pohádkový karneval“.
Vyzdobená tělocvična se proměnila v pohádkový příbytek,
ve kterém si zazpívalo, zasoutěžilo, zatancovalo spousta rytířů, princezen, kočiček, vodníků a dalších pohádkových
bytostí.
Akce měla nejen u dětí,
ale i u rodičů, velký ohlas.
Jsme vděčni za sladkosti,
kterými rodiče přispěli k radostnějšímu vyvrcholení pohádkového karnevalu.
Vážíme si jejich spolupráce, s kterou jsme vkročili
do nového školního roku.
Vždyť rozesmáté děti zahřejí srdce nás, dospělých.
Eva Formánková,
vychovatelka ŠD, ZŠ Hulín

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN
Znovu v distanční výuce. Zkusme situaci chápat jako prostředek

S podzimními dny se vrátilo nejen sychravé počasí,
ale i to, čeho jsme se všichni
už od počátku školního roku
tak trochu obávali. I když
zprávy, které v posledních
týdnech zaznívaly z médií,
nezněly vůbec optimisticky,
stále jsme se snažili věřit
tomu, že bude možno nějakým způsobem se úplnému
uzavření základních škol vyhnout. Bohužel, nestalo se
a opět musíme čelit realitě
v podobě nastavení distanční výuky.
Od jarních měsíců je situace už odlišná, už víme, co
výuka na dálku obnáší a jak
velké nároky klade na domácnosti a členy rodin školáků. Věřte, že tomu rozumíme
a věřte také tomu, že se snažíme hledat takové způsoby a
cesty, které budou našim žákům i jejich rodičům co nej-

lépe vyhovovat. Je to mnohdy úkol nesmírně náročný,
protože každý z nich je individualita s odlišnými nároky,
požadavky a představami.
Jsme svědky toho, jak se svět
kolem nás mění a škola by

jakými spolu můžeme co nejlépe komunikovat a nacházet společná řešení problémů, a doufejme, že se brzy
s našimi žáky opět setkáme
na půdě školy.
Pedagogové ZŠ

Sběr papíru bez žáků
Sběr papíru jsme zvládli
i v době mimořádných opatření. Děti tu nemáme, ale
umíme si poradit a pomoci. Učitelé, paní uklízečky a
rodiče přiložili ruce k dílu.
Moc jim za to děkujeme.
A zároveň děkujeme za
mimořádně velké množství
sběru, které věnovala žákům
rodina Malinčíkova.
Text a foto:
Základní škola Hulín

Portál je zachovalý
jako jeden jediný na celé Moravě
Jako každoročně třetí ročníky základní školy poznávají v prvouce své město, jeho
významné budovy a památky. Jednou z nejvzácnějších
je Kostel sv. Václava.
O pokladu, který kostel
ukrývá, nám vypravoval skvělý Otec Jiří. Pro některé děti
to byla přímo objevná výprava, jejich první návštěva
a nahlédnutí dovnitř. Tajná
chodba pro princezny v mohutných zdech kostela, varhany, oltář, sochy a obrazy. Ale
hlavně ozdobný vstup Portál,
který je nejcennější proto, že
je celý a zachovalý jako jeden
jediný na celé Moravě. Rýhy
od mečů a nožů dávných rytířů, kteří přišli poprosit i poděkovat, když vyráželi a pak se

měla být tím nástrojem, který učí děti se s těmito změnami vyrovnávat.
Zkusme tedy současnou
situaci chápat jako prostředek, který nás všechny učí
a vede nás k hledání cest,

ve zdraví vraceli z nebezpečných výprav, kde bránili svou
tvrz. Dozvěděli jsme se, že zdi
kolem kostela jsou původním
opevněním tvrze, která byla
osídlena už v dobách Přemyslovců a obklopena hlubokými lesy. V místech tvrze doposud leží spousta tajemství
našich předků, hřbitov i jejich
kosti. Považte, Hulín vznikl
dřív než Kroměříž a je o mnoho starší. Buďme hrdí.
Otec Jiří moudře na rozloučenou popřál dětem, aby
se také staraly dobře o poklady svého srdce a když je
někdo naštve nebo se jim
nedaří, ať nešetří odpuštěním
nebo chválou k ostatním i
sami k sobě. Děkujeme, Otče.
(dn)

Role průvodce se ujal Otec Jiří. Foto: D. Naučová

Podzimní hrátky provázely
všechny předměty
Téma podzimu provázelo
žáky prvních ročníků během
jednoho říjnového týdne
ve všech předmětech.
V pátek jsme navíc využili hezkého počasí a navázali
na činnost z předchozího
dne, kdy děti tvořily z listů
skřítky podzimníčky.
V tento den žáci vytvořili
galerii podzimních symbolů
z kaštanů. Mezi výtvory se

objevily obrázky stromků,
listů, hříbků a sluníček. Děti
si vyzkoušely týmovou práci,
při které vzájemně spolupracovaly a hezky se doplňovaly. Všem se dílo podařilo
a všichni byli spokojení se
svými výsledky. Tímto jsme
společně završili projektový
týden Podzimní hrátky.
(zp, md)

Galerie vznikla i z fotek žáků. Foto: Podhorská Z., Dundová M.
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Hulíňan

Netradiční výuka v přírodě

S žáky 7. ročníků v rámci opakování přírodopisného učiva jsme využili pěkného počasí a vydali se do okolí školy. Na úvod
jsme si zopakovali bezobratlé živočichy, které již známe. Po vytvoření skupinek jsme se pustili do práce. Úkolem žáků bylo, aby
vytvořili modely bezobratlých živočichů z přírodního materiálu pomocí vlastní kreativity. Posuďte sami, jak se nám to podařilo.
(text a foto: dš)

Podzimní aktivity v mateřské škole
Slunečné dny babího léta
utekly jako voda a v přírodě
začal plnou silou vládnout
deštivý podzim. Za dveřmi naší
mateřské školy je ale stále příjemně a útulno. Téměř všechny nové děti už zapomněly na
stesk po mamince a začaly si
naplno užívat dny plné her se
svými kamarády. Ve školce to
děti baví a není divu, protože
paní učitelky chystají denně
pro své malé svěřence spoustu
zajímavých aktivit a činností,
při kterých se děti nejen zabaví, ale také vzdělávají.
Barevné dary podzimu
přímo vybízejí k různým
hrám a tvoření. V každé třídě
naší mateřské školy využíváme podzimní plody k výzdobě i učení. Děti zkouší skládat logické řady a obrázky
z kaštanů, vyrábíme zvířátka
a různé postavičky z brambor,
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ochutnáváme a učíme se poznávat ovoce a zeleninu, povídáme si o práci na zahrádce.
Všechny třídy se také vypraví
do přírody na podzimní ekologickou vycházku.
Podzimní měsíce v mateřské škole bývají ve znamení
prvních akcí, které prožíváme
společně s rodiči. Bohužel,
letošní situace kolem nemoci covid-19 nám nedovolila
uspořádat tradiční, dětmi i
rodiči velmi oblíbenou Drakiádu, ani Uspávání zahrady.
Protože jsme však nechtěli
děti o tyto zážitky ochudit,
proběhly tyto akce dopoledne, bez přítomnosti rodičů.
Děti místo drakiády prožily
celý týden s drakem papírákem. Byl to týden plný barevných mašlí, dračích písniček,
pohádek a hlavně tvoření,
protože vyrobit papírového

letuschopného draka není
lehké. Naštěstí jsou ale naše
děti tak šikovné, že se to ve
všech třídách nakonec povedlo a draci byli slavnostně
vyzkoušeni dětmi z budovy
Ed. Světlíkana Podstávku. Za
úspěšný let byli autoři dráčků
odměněni diplomem a sladkým překvapením- dráčkem
z perníku, kterého upekly
naše paní kuchařky.
Na konci měsíce října proběhl místo akce uspávání
zahrady dýňový den. Děti si
doma s rodiči vydlabaly překrásné dýně, přinesly je do
mateřské školy a společně
se svými kamarády ve třídách uspořádaly dýňovou
přehlídku. Nyní nám dýně
zdobí prostor před vstupem
do budovy, a když jsou brzy
ráno rozsvícené, je to opravdu radost pohledět. Všem

rodičům děkujeme.
V naší mateřské škole se
opravdu nenudíme, nemáme na to čas.  V neposlední řadě se také účastníme
různých soutěží - na jaře to
byla soutěž výtvarná, Požární
ochrana očima dětí. Velkou
radost nám udělalo umístění
naší žačky Veroniky Studeníkové nejprve v okresním kole
na 1. místě a následně to bylo
také 1. místo v krajském koletéto soutěže. Verunko, moc ti
gratulujeme.
Zdravíme všechny čtenáře, přejeme všem pevné
zdraví a věříme, že se situace v souvislosti s nemocí
covid-19 uklidní a dny v mateřské škole budou plynout
bez omezení tak, aby si děti
mohly dále užívat veselé
a bezstarostné dny.
Eva Karasová, MŠ Hulín

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN A MŠ ZÁHLINICE
„Teambuildingové“ aktivity šestých tříd

V letošním školním roce
neproběhl pro žáky 6. ročníků vzhledem k celkové
epidemiologické situaci tradiční adaptační pobyt. Jako
alternativa byl pro žáky připraven dvoudenní teambuildingový program.
První den obsahoval sportovní, zábavné a poznávací
aktivity. Vyrazili jsme do okolí školy a do nedaleké obce
Pravčice. Tam jsme si zahráli
spoustu zábavných her, při
kterých se děti učily dodržovat pravidla a vzájemně
spolupracovat a zároveň si
jsme si všichni užili spoustu
legrace.

Další den všechny čekal
celodenní projektový den
na školní zahradě ve spolupráci s organizací Tokaheya
z Holešova. Společně jsme
si vyzkoušeli různé aktivity
k řešení týmových úkolů,
podpořili vzájemnou komunikaci a spolupráci v týmu.
Pokusili jsme se vzájemně si
naslouchat, respektovat jeden druhého, důvěřovat si
a navzájem si pomáhat.
Oba dny se nám velmi vydařily a přinesly nám mnoho
zážitků, na které budeme
dlouho vzpomínat.
Žáci a učitelé 6. ročníku

Dějištěm aktivit byla i školní zahrada. Foto: žáci a učitelé 6. ročníku

Babí léto v MŠ Záhlinice
Děti si v září zkusily spoustu zajímavých činností s podzimním ovocem. Naučily se
říkadla a písně o ovoci, které také pohybově ztvárnily.
Vyzkoušely si také mazurku:
Měla babka čtyři jabka a tanec
s jablky. Jablíčka jsme využili i při různých pohybových
hrách, například při hře na
sadaře nebo na zahradníky.
Třídili jsme podzimní ovoce podle vzhledu a poznávali podle hmatu, jejich vůně
a chutě.
Rozvíjeli jsme grafomotoriku při kresbě jablíček, skládali puzzle ovoce. Jablíčka
jsme vystřihovali, prolétali
vlnkami a otiskovali do papírových zavařovacích sklenic.
Týden jsme si zpestřili
přípravou jablečného kompotu, pudingu, ovocného
salátu a pečením jablečného
štrúdlu. Na všem jsme si vel-

mi pochutnali. Velký zájem
dětí vzbudilo hledání jablíčkového pokladu v okolí MŠ,
který tam schovala jablíčková víla. Děti po cestě vyznačené barevnými fáborky plnily různé úkoly.
Z nalezení pokladu měly
velkou radost a jablíčka jim
obzvláště chutnala.
V okolních zahradách jsme
pozorovali ovocné stromy.
Také jsme zařadili „žlutý
den“. Děti přišly do mateřské školy ve žlutém oblečení
jako kuřátka,hrály si se žlutými hračkami a hledaly všechno, co žluté patří k podzimu.
Nalepily si také žlutou hrušku. Děti si celý týden moc
užily a hravou formou získaly
nové poznatky a zkušenosti.
Také v dalších dnech jsme
poznávali, co nám podzim
přináší, jaké je počasí, jak se
příroda mění do krásných

barev. Tyto podzimní barvy
jsme využili při výtvarných
činnostech, například při
vyrábění větříku, jak rozfoukává listí. Dětem se tak povedlo vytvořit krásný výkres
plný podzimních barev.
V dalších dnech jsme se
zaměřili na podzim v lese
a zvířátka, která v lese žijí
a připravují se na zimu. Děti
krásně spolupracovaly, jak
při tématických pohybových
hrách, tak i při výtvarných
nebo hudebních činnostech.
Při procházkách venku
nebo na školní zahradě děti
vytvořily pro tato zvířátka domečky. Nasbíraly pro ně také
kaštany. Zopakovaly si krásné říkanky o lesních zvířátcích
a poznaly spoustu nových zajímavých her.
V říjnu jsme se s dětmi
a paní asistentkou vypravi-

li na procházku do prostor
místního pivovaru. Díky
tomu jsme mohli potkat
paní, která zde cvičila své
dva pejsky. Psi museli přeskakovat různé překážky,
poslechnout na povel atp.
Po vyčerpávajícím, ale úspěšném výkonu nesměla chybět
odměna v podobě hry s míčkem. Dětem se tak neplánovaně naskytla možnost poprvé vidět, jak se cvičí pejsek
na různé povely. Tento okamžik se dětem i pedagogickému sboru zaryl hluboko
do paměti a budeme na něj
rádi vzpomínat.
Snažíme se, aby děti i v tomto nelehkém období měly pocit klidu a bezpečí, mohly
vytvářet a poznávat spoustu
nových věcí. Všem přejeme
hlavně hodně zdraví!
E. Doleželová, MŠ Záhlinice
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ROZHOVOR

Hulíňan

Harolde, hrajte, žijte. To je fuk, že to bolí. Do toho, do toho, do toho!

S Květou Fialovou pojilo Josefa
Kubáníka krásné přátelství.
Foto: archiv J. Kubáníka

Skvělý herec uherskohradišťského Slováckého divadla, známý také z televizních
seriálů, respektovaný moderátor, úspěšný spisovatel. Josef Kubáník. Sympatie mnoha lidí získal také spoluprací
s hereckou legendou Květou Fialovou, se kterou ho
pojilo intenzívní přátelství.
V rozhovoru pro zpravodaj
Hulíňan se vyjádřil k mnoha
tématům.
Začněme tématem nejaktuálnějším, současnou situací. Jak se žije v době koronavirové hercům?
Není to žádná sláva. Zrovna jsme u nás ve Slováckém
divadle připravovali slavný
muzikál Jesus Christ Superstar a kvůli dvěma covid
pozitivním kolegům jsme
museli přípravu pozastavit.
Pak jsme se do divadla vrátili
a přišla vládní opatření, která
nám zkoušení zase zkompli-

kovala. Do toho v Praze pracuji na seriálu a dva dny před
natáčením mi přijde úplně
jiný natáčecí plán, protože
onemocněl jeden z herců.
Musíte se naučit nové texty
a doufáte, že vůbec nějaké
natáčení proběhne. Pak tam
potkáte kamaráda, který
nemoc prodělal a je i měsíc
poté, kdy už má negativní
testy, nesmírně unavený. Je
to smutný čas.
Slovácké divadlo má spoustu věrných diváků. Chodí
na představení i v této
době, podporují Vás?
Podporují nás, píší úžasné
vzkazy a jsme za to s kolegy
moc vděční. Ale i od nich
tu a tam přijde zpráva: „Jste
naše nejoblíbenější divadlo,
nedáme na vás dopustit, ale
promiňte, máme strach o
zdraví a nejbližší představení
navštívit nemůžeme…”
Na co byste pozval čtenáře
Hulíňana, která představení doporučil?
Záleží, jaký žánr mají Hulíňané rádi. Pokud je to komedie, pak legendou jsou naše
Rychlé šípy, nebo komedie
1+2=6, před prázdninami
jsme měli premiéry komedií
Prokletí nefritového škorpiona a Deskový statek. Jestli
by je potěšila klasika, pak je
určitě zvu na jedinečnou Její
pastorkyňu a ti, kteří milují
muzikály, si přijdou na své
u slavného Chicaga a pevně věříme, že v listopadu
proběhne i premiéra už zmiňovaného hitu Jesus Christ
Superstar.

Ve Slováckém divadle spolu excelovali i ve hře Harold a Maude.
Foto: J. Karásek
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Kromě toho, že jste oblíbeným a respektovaným hercem, jste také úspěšným
spisovatelem. Co je vaší
aktuální novinkou?
Před pár týdny mi vyšla
kniha Herec, která čtenáře
vezme do divadelního a televizního zákulisí a odvypráví napínavý příběh slavného
herce, kterého pouhá konverzace s vtipnou a pohotovou dívkou dovede až k boji
o vlastní existenci. Čtenář přitom sleduje jen sms a deníkové zápisky hlavního hrdiny.
Jak jste přišel na nápad
napsat příběh, který kombinuje sms zprávy a deníkové záznamy?
Inspirovala mě Lucie Bílá,
která tu ústřední zápletku
sama prožila. A mně přišlo
fascinující, že něco tak zajímavého doposud nikdo nezpracoval. Ta samotná sms
konverzace, kterou každý
známe, dodává vyprávění
švih a tempo se pak zvyšuje.
Jaké máte na Herce reakce?
Jsem rád za každou reakci
a že jich dostávám opravdu
hodně, ať už osobně, nebo
třeba na mém Instagramu
od fanoušků. Všechny byly
zatím pozitivní a mnoho přátel a známých si už objednalo pokračování, protože
takto to prý přece nemůže
skončit. Raduju se i ze vzkazů kolegů - třeba kamarádka
Daniela Šinkorová mi napsala, že teď se mě bude kvůli
tomu, jak byl pro ni příběh
sugestivní a napínavý, bát,
tak to jsem se zaradoval. 

Vaše kniha Poslední deník
Květy Fialové se stala šestou nejprodávanější knihou roku 2019. Čím si její
úspěch vysvětlujete?
Poslední deník Květy Fialové jsem napsal před rokem
k nedožitým devadesátinám
paní Květy a to, že je tak
úspěšný, přikládám faktu, že
diváci paní Fialovou pořád
milují a stále je pro ně inspirací. V knize se totiž dočtou
i to, jak se dá is těžkým osudem, a že jej paní Fialová takový opravdu měla, žít s noblesou a s grácií. Paní Květu
v knize po dohodě s její dcerou Zuzanou navíc ukazuji
takovou, jaká opravdu byla
a jak jsme ji znali jen my nejbližší. Mnohé čtenáře takový
pohled překvapil.
Tato kniha je opravdu velmi osobní, vypráví o odcházení milovaného člověka. Vy jste celý tento příběh prožil. Jak jste se s tím,
co jste v knize popisoval,
dokázal vyrovnávat?
Odcházení paní Fialové
bylo smutné, ostatně, jako
každého milovaného člověka, kterého postihne dlouhá
nemoc. Ale i to k životu patří.
Když jsme s paní Fialovou hráli
inscenaci Harold a Maude, říkala mi slova, na která si často
vzpomenu: „Harolde, hrajte, žijte. To je fuk, že to bolí.
Do toho, do toho, do toho!”
Jsem rád, že jsem si to všechno odžil a v knize Poslední
deník Květy Fialové jsem se
ze všeho mohl vypsat.

S kolegy ze seriálu Modrý kód Evou Burešovou a Ondřejem Rychlým.
Foto: archiv J. Kubáníka

Hulíňan

ROZHOVOR, NAPSALI NÁM Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY HULÍN

Říká se, že čas vše zahojí, i
ztrátu blízkého člověka. Je
tomu tak?
Čas je mocný čaroděj a
opravdu rány zahojí. Ale
po každé velké ráně zůstane jizva a tu budete mít do
konce života. Paní Fialová by
ale nechtěla, abychom na ni

vzpomínali smutně. Chcete
nějakou veselou historku?
Sem s ní.
Psal se rok 1985, paní Fialová zrovna nezkoušela,
dopoledne byla doma, její
manžel pan Pavel Háša právě připravoval natáčení Televarieté a hrála televize.

Zpěvák a herec Vojta Dyk se stal kmotrem knihy Herec.
Foto: archiv J. Kubáníka

Paní Květa vešla do pokoje, mrkla na obrazovku, zakroutila hlavou, za chvíli šla
znovu, zase se na ni podívala
a zase jí něco nesedělo. Když
se to opakovalo asi čtyřikrát,
tak to už nevydržela a říká
manželovi: „Proboha, proč
ten Karel Štědrý furt jen žvaní? Proč nezpívá?” A pan Háša
zvedl oči od práce, pohlédl
na obrazovku i na paní Květu
a poklapal si na čelo: „To není
Štědrý, to je Štrougal.” Paní
Květa to potom s chutí zpěváku Karlu Štědrému vyprávěla a ten se jí od té doby pokaždé hlásil v telefonu jako
Štrougal, což byl generální

tajemník KSČ a paní Květu
to vždycky hodně vyplašilo.
Jakou knihu napíšete příště? Máte už něco vymyšleného?
Psaní knihy Herec mě
moc bavila a jsem rád, že
jsem si mohl vyzkoušet téměř detektivní žánr, navíc
jsem zjistil, že psychologické a napínavé knížky mají
čtenáři opravdu rádi. Příště
bych chtěl napsat ale něco
zase úplně jiného. Kamarádka mi vyprávěla neuvěřitelný
příběh z její rodiny a kdyby
se mi jej podařilo dostat na
papír, mohlo by to být hodně silné. Uvidíme.
Zdeněk Dvořák

Josef Kubáník
Narozen 29. prosince 1974 v Uherském Hradišti. Herec,
tiskový mluvčí Slováckého divadla. Vystudoval herectví
na Zlínské škole umění, po dvouletém angažmá v Městském divadle Zlín zakotvil ve Slováckém divadle, kde
je od roku 1999 jako herec i jako tiskový mluvčí. Hrál
a hraje v celé řadě slavných uherskohradišťských inscenací, jakými jsou Rychlé šípy, 1+2=6 (Jeden a dvě je šest),
Donaha!, Harold a Maude a další. Je moderátorem Letní
filmové školy v Uherském Hradišti, objevil se v seriálech Ordinace v růžové zahradě, Ulice a dalších.
(zdroj: www.slovackedivadlo.cz)

Letošní Týden knihoven byl o poznání smutnější
Každoročně se na začátku
října koná ve všech knihovnách tzv. Týden knihoven,
jehož cílem je podpořit čtenářství v České republice.
Knihovny během tohoto
týdne nabízí svým čtenářům různé benefity a aktivity.
Městská knihovna v Hulíně
není výjimka. Pro naše čtenáře
jsme na tento týden připravili
například prominutí upomí-

nek za pozdě vrácené knihy,
noví čtenáři měli zápisné
zdarma a kdokoli se mohl nezávazně přijít podívat na naše
prostory. To je bohužel vše,
co jsme mohli udělat. Tradiční akce spojené s Týdnem
knihoven se nemohly uskutečnit kvůli zhoršující se situaci ohledně koronaviru. Museli jsme zrušit Světýlkový průvod, cestopisnou besedu, plá-

nované spaní v knihovně přesunuté z jara i přivítání prvňáčků. Přesto jsme rádi, že
čtenáři na nás nezapomněli
a mnoho z nich přišlo využít
výhod tohoto týdne. Získali
jsme přes padesát nových
čtenářů, mezi něž jsme započítali i místní prvňáčky, kterým jsme poslali čtenářskou
kartičku, a dokonce se u nás
zaregistrovala nejmladší čte-

nářka, které jsou teprve tři
týdny.
Letošní Týden knihoven byl
sice ochuzen o plánované
akce, ale z našeho hlediska
svůj účel splnil. Přilákal opět
nové čtenáře, kteří budou
v knihách nacházet útěchu
i znalosti. A o to nám jde především!
Erika Koukalová,
vedoucí MěK Hulín

Letošní Týden knihoven byl jiný. Ale také pobavil. Foto: E. Koukalová
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Hulíňan
Vzpomínky

Dne 1. listopadu 2020
by se dožil 82 let pan

Dne 14. listopadu 2020
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan
ŠTĚPÁN KATRŇÁK.
S láskou stále vzpomíná
manželka Věra, dcera Ivona
a syn Bronislav s rodinami.

Dne 29. listopadu 2020
vzpomeneme 4. smutné výročí
úmrtí
pana
JANA SKOUMALA.

Nezemřel jsem, neboť vím, že budu žít
stále v srdcích těch, kteří mě milovali.

Vzpomíná manželka,
dcery Kateřina a Andrea s rodinami.

LADISLAVA STAŇKA.
Stále vzpomíná celá rodina.

Odešla jsi všem, kdo rádi Tě měli,
aniž by Tvé rty sbohem zašeptaly.
Dny, týdny, měsíce a léta plynou,
Ale nikdo nezacelí tu ránu bolestivou.

Za Tvoji lásku, maminko naše zlatá,
za všechny Tvoje velké oběti,
buď štědrou k Tobě ruka Boží svatá,
toť poslední je vroucí přání od dětí.

Dne 16. listopadu 2020 vzpomeneme
sedmnácté smutné výročí úmrtí naší
drahé maminky a manželky, paní

Dne 13. 11. 2020 vzpomeneme
8. smutné výročí, kdy nás opustila
moje manželka, naše maminka
a babička paní

LADISLAV DLABAJA.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 31. září 2020 tomu bylo
dvanáct let, co nás navždy opustil.
Stále vzpomínají manželka,
dcery a syn s rodinami.

ALEXANDRY DOLEŽELOVÉ
rozené Rudolfové z Hulína.

Kdo jste ji znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.
Manžel Petr a dcera Alečka.
Díky za to, čím jsi nám v životě byla,
za každý den, který jsi pro nás žila.
Dne 8. 11. 2020 si připomeneme
6. výročí úmrtí naší drahé
manželky, maminky a babičky
paní PAVLY BALLNEROVÉ.
S láskou stále vzpomínají
manžel, syn a dcera s rodinami.
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Dne 7. 11. 2020 si vzpomeneme
na 2. výročí úmrtí
pana

DANA RAMPASOVÁ z Hulína.
Stále s láskou vzpomínají manžel Jiří a dcery Dana
a Anna s rodinami. Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dne 27. 10. 2020
jsme vzpomněli
5. smutné výročí úmrtí
paní

LUDMILY DOLEŽELOVÉ.
Vzpomínají
Oldřich a Milan s rodinami.

Co Tobě můžeme víc dát,
než kytičku na hrob a vzpomínat…
Dne 11. listopadu 2020
by se dožila 90 let
naše maminka, babička
paní LUDMILA FACONOVÁ.
Stále vzpomíná
dcera Sylva a syn Pavel s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
nám jsi zanechala jen krásné vzpomínky.
Dne 29. listopadu 2020 vzpomeneme
smutné 10. výročí úmrtí
paní LUDMILY BARTOŠOVÉ
z Pravčic.
S láskou stále vzpomíná
dcera Dagmar a Ludmila s rodinami.

Dne 10. října 2020
by se dožila 100 let
paní
VĚRA JEŽKOVÁ.
S láskou na ni vzpomíná
dcera Věra s manželem
a celá rodina

Dne 5. 11. 2020 si připomeneme
smutné 3. výročí úmrtí
paní
BLAŽENY DORAZÍNOVÉ.
Děkujeme za hezkou vzpomínku.
S láskou vzpomínají
Stanislav a Iva s rodinou

Hulíňan

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA, ZAJÍMAVOST
Blahopřání

Poděkování

Šedesátka není žádný věk,
my všichni pevně věříme,
že tu s námi budeš ještě
pěknou spoustu let.
Dne 23. 10. 2020 oslavil
60. narozeniny
pan
MILOŠ HOLÁSEK.
Vše nejlepší k narozeninám přeje manželka,
dcery Andrea s Lucie s rodinami a synové.

Srdečně děkuji všem, kdo jste se přišli rozloučit
s maminkou
paní MARIÍ ŽŮRKOVOU
a tatínkem
panem FRANTIŠKEM ŽŮRKEM.
Dcera s rodinou.

Dne 25. listopadu 2020 oslaví
krásné životní půlkulaté jubileum
95 let náš pan

VLASTIMIL ÚLEHLA.
Hodně zdraví, čilou mysl
a radost ze života
přeje „stará garda.“

Vážený pane Úlehlo,
Věk není to, v čem poznává se stáří.
Když oči věčným mládím září
a když se srdce umí pousmát,
tak ten věk není znát.
Všechno nejlepší ze srdce přejí
holky z MKC Hulín

Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se přišli rozloučit na poslední cestě
s panem
KAROLEM BREZANSKÝM.
Rozloučení se uskutečnilo 16. října 2020.
Také bychom chtěli poděkovat za květinové dary,
velmi si toho vážíme. Manželka Věra s rodinou.

Opustili nás
Žůrková Marie
Facon Silvestr
Nemrava Karel
Žůrek František
Jakubíková Štefánia
Šebíková Anežka
Ošlejšek František

*
*
*
*
*
*
*

1943
1929
1930
1941
1946
1950
1938

Ježíškova vnoučata pokračují

Projekt Ježíškova vnoučata vznikl na podzim roku
2016. Novinářka Olga Štrejbarová si při natáčení uvědomila, že opuštění lidé tvoří
často až třetinu obyvatel domovů pro seniory. Vánoční
dárek nedostali mnohdy roky
a období svátků pro ně bylo
spíš časem prázdnoty než radosti. Rozhodla se to změnit.
Projekt před dvěma lety
zaujal i Český rozhlas, který
se poprvé spojil se sociálními

pracovníky domovů. Ti pak
sepsali s klienty jejich vánoční
přání, kterých nakonec byly tisíce. A přesně tolik bylo třeba
lidí, aby je dokázali splnit.
Ježíškova vnoučata se vracejí pravidelně před Vánocemi, stát se jimi je opět snadné. Lidé si vybírají podle domova ve svém okolí, podle
ceny dárku nebo třeba podle
toho, jestli chtěli balit vánoční dárek nebo přinést nezapomenutelný zážitek.
Jak mohou lidé věnovat seniorům dárky pod stromeček?
Nový ročník letos začíná 16. listopadu, na webových stránkách
www.jeziskovavnoucata.cz

si můžou vybrat plnění přání,
poté vyberou, zda chtějí věnovat dárek, nebo splnit zážitek. Po kliknutí na tlačítko:
‚Chci věnovat‘ se dostanou
na seznam volných přání,
kde si mohou vybírat. Do
formuláře, který se následně
zobrazí, zadají své jméno, příjmení, telefonní číslo a platnou e-mailovou adresu. Obratem obdrží ověřovací e-mail
s odkazem. Potvrzení je dokončeno teprve až kliknutím
na tento odkaz. Následně
přijde dárci e-mail s podrobnostmi. Až v tuto chvíli
je přání zarezervované. A dárce čeká, protože současně

jsou jeho údaje odeslány pověřenému pracovníkovi konkrétního domova, který se
dárci telefonicky nebo e-mailem ozve. Dárky pak po domluvě s pracovníky domova
můžou lidé buď poslat, nebo
ještě lépe přinést osobně
v domluvený čas.
Všechny informace jsou
na stránkách: www.jeziskovavnoucata.cz. Sledovat také
můžete Facebook nebo Instagram Ježíškova vnoučata.
Pokud se chtějí do projektu zapojit domovy, napsat
mohou na e-mailovou adresu vnoucata@rozhlas.cz.
(red)
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FEJETON, ZPRAVODAJSTVÍ

Hulíňan

Jak se máte?
Nezaměstnanost, narůstající sociální rozdíly a chudoba. Ztráta zaměstnání je pro
mnohé stejné utrpení jako
úmrtí v rodině. To jsou některá nebezpečí, která ohrožují
demokracii. Sám nevím, na co
člověk potřebuje deset ložnic,
osm koupelen, patnáct aut.
Je šťastnější? Určitě ne. Vidím
je i kolem sebe, ty svévolníky,
to zbohatlé neštěstí. Absurdní
mně připadá i koloběh potravin a zboží po celé zeměkouli.
To zejména s nezaměstnaností velmi souvisí. Spisovatel
Ludvík Vaculík kdysi napsal, že
košile se mají šít a prodávat
doma. I jablka a hrušky se sklízely doma a neležely u silnic
bez užitku. Lesy bývaly čisté,
topilo se i dřevem. Dovoz
levného zboží vyrobeného
v zemi, kde pracují za hrst
rýže, je pro nás spotřebitele
sice výhodný, ale je nemravný. Navíc zatěžuje naši modrou planetu zcela nesmyslně.
Obávám se, že se jednou naše
matička země namíchne a
setřepe nás ze sebe. A bude
po růstu a globální spotřebě.

Měli bychom se uskrovnit
a vrátit ke starým místním
osvědčeným postupům.
V jakémsi průzkumu jsem
si přečetl, že nejsme v naší
zemi šťastni. Ve srovnání s
jinými. Jsou prý země, kde
jsou lidé spokojenější a nezávisí to vůbec na hmotném
bohatství. Proč? Důvodů je
jistě více a některé jsou obtížně definovatelné. O jednom
z nich jsem ale přesvědčen.
Naše země, naše společnost,
ztratila kontinuitu vývoje.
Z mnoha důvodů byly přetrhány po staletí zažité morální odkazy, rodinné zvyklosti,
pravidla chování obecní komunity. Někdy se tomu říká
také archetypy. Jsou to jakési
pravzory chování, jednání, výchovou a kulturou předávané
z generace na generaci. Jsou
země, kde tyto zásady podnes
platí. V naší společnosti, zdá
se, nenávratně mizí, nemá je
už kdo předávat a vypadá to
tak, že mladší ani o ně příliš
nestojí. Ale z těch archetypů
pak vznikají i vzory, které dodržováním těchto zásad jsou

pro ostatní příkladem.
Máme takové nyní? Respektované osobnosti, jako byli
Baťa, Masaryk, Čapek, Stojan.
Poslední byl zemřelý Václav
Havel i se všemi jeho slabinami.
„Máme maso a zas maso
jako včera v neděli,“ říká jedna píseň. Více masa máme,
ale máme více svobody?
Určitě více než dříve. Ale
svoboda není jen to, že můžeme vyjet kamkoli a zhanobit, zneuctít, napadnout
kohokoli. K pravé svobodě
patří vlídnost, slušnost a ne
nevraživost. Svoboda je stav
duše a já potkávám i hodně
nesvobodných.
Bídu povětšinou nemáme, to jsme na tom lépe.
Však se podívejme do doby
ne tak dávné. Zápisky učitele

Obdržálka a stesky jeho žáků
z roku 1909.
„Tatíček nedávajú mamičce dost peněz. Máme aj hlad.
Já mám nejradši med s chlebem, ale nemáme ho. Já si
nekdy chytnu v potoku ryby
a mamička mně jich nasmažíjů, to si pochutnám, jináč maso
nemíváme, enomnekdy v nedělu, a na mamičku nezbude,
majú zemáky s mlékem.“
Chudoba cti netratí, praví
jedno přísloví. Po hmotné
stránce se máme lépe, ale
stačí to? Zdá se mně, že je to
málo. Mějte se pěkně.

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.

Kolo pro život je u konce, finálového večera se pořadatelé nevzdávají
Letošní sportovní část Kola
pro život je definitivně ukončena. Po odvolání čtrnáctého
dílu byli pořadatelé nuceni
zrušit i plánovanou náhradu
za závěrečný závod Praha Karlštejn Tour Kooperativy.
Speciální akce, která měla
proběhnout v listopadu v Radotíně formou sportovního
programu a vyhlášení výherců, se taktéž neuskuteční.
„Myšlenky Finálového večera se stále nevzdáváme
a budeme reagovat s ohle-

dem na aktuální vývoj pandemie a vládních opatření.
Jednou z variant je posunutí
termínu akce v rámci tohoto
roku, případně je ve hře uspořádaní eventu coby slavnostního otevření sezony 2021.
Mrzí nás, že je letošní sportovní část sezony definitivně
u konce, nicméně nechceme
riskovat zdraví účastníků našich akcí,“ říká Tomáš Pravenec, ředitel komunikace pořádající agentury Petr Čech
Sport.

Seriál nabídl i adrenalinové doprovodné programy.
Foto: Kolo pro život
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Letošní ročník největšího cyklistického seriálu pro
veřejnost se tak uzavřel třináctým podnikem v Ralsku,
který si nenechalo ujít 1705
cyklistů. Průměrná účast
na všech akcích činila 1452
závodníků, což organizátoři z hlediska turbulentního
vývoje pandemického roku
považují za skvělý výsledek.
„Jsme opravdu rádi, že se letošní série i navzdory všem
opatřením mohla uskutečnit
a že nám účastníci zachovali

přízeň. Věříme, že se situace
nejen v České republice brzy
uklidní, a těšíme se na další
rok, který snad proběhne bez
komplikací,“ dodává Tomáš
Pravenec.
Celkové výsledky letošního Kola pro život zveřejní
pořadatelé v nejbližší době na webových stránkách
www.kolopro.cz, zároveň budou kontaktováni nejlepší
jednotlivci i týmy.
(ah)

Kolo pro život i letos přilákalo velké množství cyklistů.
Foto: Kolo pro život

