3/2021
VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

BŘEZEN 2021
UPOZORNĚNÍ

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

Záhlinice a Chrášťany. Místa významných investic města Hulína
Miliony korun investovalo v posledních třech letech
město Hulín ve svých místních částech Záhlinice a
Chrášťany. Na výběr realizovaných akcí měli vliv i samotní jejich občané, jejichž
podněty a návrhy se radnice
pravidelně zabývá. Výše investic je jedním z důkazů, že
své místní části chápe Hulín
jako svou významnou součást.
„Investujeme tam, kde to je
potřeba. Požadavkům občanů

přikládáme vždy stejnou váhu,
není rozhodující, zda žijí v Hulíně nebo v Záhlinicích či Chrášťanech. Kritérii jsou pro nás
pouze smysluplnost projektu či
záměru a to, zda nám realizaci
dovolují finanční prostředky,“
prohlásil Roman Hoza, starosta města.
Protože v Záhlinicích žije
341 občanů a v Chrášťanech
93, nelze při plánování investic vycházet pouze z jejich ekonomické výhodnosti.
Hulín tak realizuje i akce, kte-

ré jsou z čistě ekonomického
hlediska pro městskou kasu
nevýhodné. Příkladem může
být příprava sedmi stavebních parcel pro výstavbu rodinných domů v Záhlinicích.
Kompletní realizace vyšla
radnici na více než 7,8 milionů korun, prodejem míst
stavitelům přitom získala
pouze cca 5 milionů korun.
Nad finanční výhodností
tedy převážila snaha přivést
do této místní části další občany, což je z dlouhodobého

hlediska pro Hulín jako celek
správným rozhodnutím.
Při plánování investic, ale
i při řešení mnoha dalších
záležitostí, je pro radnici důležitým partnerem osadní
výbor pro Záhlinice a Chrášťany. Jde o skupinu pěti lidí,
kteří zastupují při jednáních
s radnicí své spoluobčany,
mají zájem na zlepšování
životních podmínek v místních částech a jsou ochotní
tomu i pomoci.
(dokončení na str. 2)

Route 66. Legendární silnice, která má v sobě něco zvláštního, magického

Route 66 je legendární silnice, která spojuje východ se západem Spojených států amerických. Měří 3 940 kilometrů, prochází osmi státy, zasahuje tři časová pásma. A zasahuje také srdce mnoha fanoušků po celém světě.
Patří mezi ně i Zdeněk Jurásek, zakladatel a prezident České asociace Route 66. Čím je tato silnice tak výjimečná? Kdo jsou
lidé, kterým učarovala? Jak se na Matku cest vypravit? Přečtete si velký rozhovor na str. 10 a 11.
(dvo, foto: archiv Z. Juráska)
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Hulíňan

Záhlinice a Chrášťany. Místa významných investic města Hulína
(dokončení článku ze str. 1)
„Setkáváme se podle předem stanoveného plánu
činnosti čtyřikrát ročně, vždy
před jednáním Zastupitelstva města Hulína, abychom
se mohli vyjadřovat k projednávaným bodům týkající se našich místních částí.

Pravidelně se jako předsedkyně osadního výboru účastním
jednání zastupitelstva, které
má k dispozici zápis z našeho
jednání, a dostávám slovo,
abych mohla naše doporučení blíže specifikovat,“ sdělila
ve zprávě o činnosti osadního

výboru za loňský rok Zdeňka
Dutkevičová.
V investicích v místních
částech nebude Hulín polevovat ani v dalších letech.
„V plánu toho máme docela
dost. V záhlinickém parku se
bude například stavět nový

chodník podél silnice I/55
ke hřbitovu, pro Chrášťany
připravujeme výstavbu rybníka, pro realizaci tohoto
záměru se pokusíme získat
i dotaci,“ prozradil Roman
Hoza.
(dvo)

Přehled největších investic města Hulína v místních částech za poslední tři roky:
Záhlinice
2018 - stavební úpravy depozitáře Muzea Fr. Skopalíka (oprava omítek, elektroinstalace, vytápění), který je umístěn v 1. NP
		 budovy hospody U Čápa, náklad 133.100 korun
2019 - veřejné osvětlení (kompletní výměna veřejného osvětlení včetně kabelů, sloupů, výzbroje a osvětlovacích těles),
		 náklad 4 359 496 korun
2020 - revitalizace parku Záhlinice (terénní úpravy včetně založení trávníku, demolice původní škvárobetonové zdi,
		 provedení rozvodů veřejného osvětlení - kabely, sloupy výzbroj a osvětlovací tělesa; provedení silových rozvodů
		 NN pro energo sloupy), náklad 1 760 963 korun
2020 - ZTV lokality RD - Záhlinice (provedení kompletních rozvodů dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu,
		 veřejného osvětlení a komunikace včetně odstavných parkovacích ploch a terénní úpravy včetně založení trávníků),
		 náklad 7 821 505 korun
Chrášťany
2019 - restaurace kříže u polní cesty mezi obcemi Chrášťany a Kurovice (provedl Nadační fond Adopce památek),
		 náklady ve výši 217 558 korun, z této částky město Hulín hradilo 62 031 korun
2020 - veřejné osvětlení (kompletní výměna veřejného osvětlení včetně kabelů, sloupů, výzbroje a osvětlovacích těles),
		 náklady ve výši 1 868 236 korun
2020 - chodník na hřbitově (přístupový a vnitřní chodník), náklady ve výši 142 060 korun
(Poznámka: na žádnou z jmenovaných akcí nečerpalo město Hulín dotaci, náklady hradilo ze svého rozpočtu).
Příklady plánovaných investic města Hulína v místních částech:
Záhlinice
2021 - pokračování revitalizace parku výstavbou nového chodníku podél silnice I/55 ke hřbitovu. Náklady uhradí město
		 Hulín ze svého rozpočtu, jejich výše není v tuto chvíli ještě známa.
2021 - oprava komunikace V Chaloupkách - výše nákladů je dle cenové nabídky 250 000 korun
2021 - oprava sociálního zařízení (včetně septiků) v hospodě U Čápa - výše nákladů zatím není známa
Chrášťany
2021 – 2022 - stavba rybníku, realizace se uskuteční v roce 2022, v letošním roce bude probíhat příprava projektové
		 dokumentace a bude probíhat stavební řízení, následně město Hulín podá žádost o dotaci

Otevření bikeparku se blíží. První cyklisté jej vyzkouší už před létem
V letošním roce bude v Hulíně otevřen nový bikepark
pro příznivce hned několika
cyklistických disciplín. Pokud
vše půjde podle plánu, první
z nich si areál projedou už
před létem, kdy bude zpřístupněna jeho hlavní část,
tzn. MTB okruhy a singletraily. V roce 2022 má být dobudován pumptrack.
Bikepark roste na pozemcích města v areálu Spartak.
V současnosti jsou realizovány
hrubé zemní práce na základní

profilaci terénu v části areálu
za fotbalovou tribunou. „Podle
informací firmy Proving, která
s námi na akci spolupracuje,
by tato etapa měla být dokončena do konce února. Poté má
následovat pracovní vytýčení
a hrubá stavba MTB okruhů.
Dále budou vytvořeny náročnější technické pasáže, obsahující překážky z kamenů a klád,
a objízdné trasy. Na závěr provedeme dokončovací práce jako
vyčistění starých zarostlých částí
areálu, barevně označíme tra-

Bikepark roste i díky nasazení těžké techniky. Foto: MXM Hulín
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sy dle obtížnosti a rozmístíme
informační tabule,“ popsal harmonogram výstavby Jaroslav
Stibora, předseda oddílu Cykloteam MXM Hulín. Právě tento oddíl vznik bikeparku inicioval a bude ho také provozovat.
Probíhající pandemie koronaviru nemá na výstavbu
bikeparku podstatnější vliv.
Daleko větším problémem
bylo loňské deštivé počasí.
Z důvodu neprůjezdného terénu bylo nutné opakovaně
rušit nasazení těžké techniky

a plánované práce posouvat
i o několik měsíců.
Bikepark vzniká za podpory hulínské radnice. Starosta města Roman Hoza jej
dokonce označil za výborný
nápad. „Příznivcům cyklistiky umožní areál věnovat se
i novým disciplínám, což by
mohlo vést k dalšímu rozvoji
tohoto sportu v našem městě.
A co je podstatné, může přivést
ke sportování další děti a mládež,“ věří Roman Hoza.
(dvo)

Počasí práce komplikuje. Foto: MXM Hulín

Hulíňan

Z RADNICE, NAPSALI NÁM
Zamyšlení… Romana Hozy, starosty města:
Proč město Hulín nevyvěsí vlajku Tibetu

Dostali jsme novinářský
dotaz, zda město Hulín vyvěsí
v letošním roce vlajku Tibetu.
Tato vlajka se vyvěšuje vždy
10. března v rámci mezinárodní kampaně, která má upozornit na porušování lidských
práv v této asijské zemi. Vlajku
Tibetu naše město dlouhodobě nevyvěšuje – a neudělá to
ani v letošním roce. Proč?

Já i mí kolegové, spolupracovníci, jsme důslednými
zastánci dodržování lidských
práv. Svá práva, vedle svých
povinností, musí mít každý
člověk na kterémkoliv místě naší planety, v jakémkoliv
státě, naplněna. Víme, že to
je ideální stav, nyní však stále
těžko dosažitelný cíl. Lidská
práva se porušují v mnoha zemích a některé nejsou ani tak
daleko od České republiky.
Právě skutečnost, že zemí,
ve kterých jsou lidská práva
porušována, je hodně, nás
vede k rozhodnutí nevyvěšovat vlajku Tibetu. Přejeme Tibeťanům nápravu jejich věcí,
věříme, že se zlepšení dočkají.
Ale podle nás nelze jednu zemi
upřednostňovat před druhými,
upozorňovat jen na ni. Lidská
práva se porušují i v Číně, Barmě, Severní Koreji, Bělorusku,
polovině zemí Afriky… a vlajky
těchto zemí se nevyvěšují.

Víte, že...

Posláním města není řešit
zahraniční politiku. Jak jsem
ale napsal výše: já osobně
a my všichni na hulínské
radnici přejeme všem lidem,
aby všechna práva vycházející z Listiny základních práv
a svobod byla naplňována
v celém světě. Ale aby se tak
stalo – to pouhé vyvěšování vlajky nezařídí. Ani všech
zemí, ve kterých se lidská práva porušují, a už vůbec ne jen
jedné z nich. K tomu je potřeba především soustavného
tlaku ze strany států a jejich
vlád a všech nadnárodních
organizací.
Tolik k velkým tématům
a teď jedno malé, ale naše.
Potěšilo mě, že jedním z témat
tohoto vydání Hulíňanu jsou
investice v místních částech,
tedy v Záhlinicích a Chrášťanech. Určitě nejen pro jejich
obyvatele bude zajímavé si
na jednom místě přečíst, co

všechno se zde podařilo během posledních let udělat.
Pro mě osobně jsou ta čísla
a projekty dalším důkazem,
že radnice na Záhlinice
a Chrášťany nezapomíná,
že v těchto místních částech
investuje plánovaně, dlouhodobě, a že zde bude investovat i nadále. Stejně tak, jako
v celém Hulíně, podle nejdůležitějších potřeb a podle
finančních možností města.
S faktem, že bude vždycky
řada nespokojených kritiků,
se musíme smířit. Bohužel nejsou schopni pochopit, kde
začínají a končí kompetence radnice, a že není vše v její
moci. Doba, kdy tomu tak
bylo, je nenávratně pryč. Naštěstí.
Buďte i dál na sebe opatrní, dodržujte epidemiologická
opatření, jak to půjde, nechte
se proti koronaviru očkovat.
Držte se!

INZERCE

• sněhová voda velmi příznivě ovlivňuje vývoj rostlin?
• výři, krkavci, kavky a orli mořští od konce února obsazují svá
hnízda?
• Česká společnost ornitologická vyhlásila ptákem roku káni
lesní?
• na Olomoucku v měsíci lednu vyseděly na rybníce husice
nilské jedenáct mláďat, z toho do poloviny února jich přežilo
pouze sedm?
• každý rok u nás skončí na invalidním vozíku vinou úrazů, případně nemocí, přibližně dvě stovky lidí?
• z jara můžeme na tajícím sněhu pozorovat tisíce malých
členovců, chvostoskoků, kteří tvoří velké shluky, podobné
špinavým sazím?
• i v této době stále platí úsloví našich moudrých předků:
Od přílišné čistoty ochraňuj nás, Pane?
• znepokojující je, že v Číně je více uhelných elektráren, než ve
zbytku celého světa?
• vyhynulé druhy fauny a flóry negativně ovlivňují vývoj všeho na celé naší Zemi?
• mít rád lidi a milovat je, je jediný recept na opravdové štěstí?
S úctou Váš Pavel K. Šálek, Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín

Zeptali jste se
Zajímáte se o své okolí,
řešíte podněty, ptáte se. Přinášíme odpovědi.
Proč málo svítí veřejné
osvětlení v lokalitě Holešovská a Višňovce?
Veřejné osvětlení zde bylo
instalováno i za pomoci dotace. V současné době je provoz nastaven tak, aby vykazoval nízkou spotřebu a zařízení tak plnilo kritéria požadovaná v rámci podmínek přidělené dotace. Nižší svítivost
je nastavena do června toho-

to roku, i v návaznosti na současný nouzový stav přijatý
Vládou ČR.
Co je to za rodinný dům,
který se staví v parku Mezivodí?
Jde o stavbu soukromého
rodinného domu, investor ji
provádí na základě pravomocného stavebního povolení.
Pozemek pro stavbu rodinného domu investor zakoupil od soukromého vlastníka,
nikoliv od města Hulína.
(dvo)
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Hulíňan

RADA MĚSTA HULÍNA
PŘEHLED USNESENÍ
z 50. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 27. 1. 2021
1/50/RM/2021
Směrnice SM 28/02/21 O postupu při doručování písemností určeným zaměstnancem města Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
směrnici SM 28/02/21 O postupu při doručování písemností určeným zaměstnancem
města Hulín s účinností od 01. 02. 2021.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/50/RM/2021
Smlouva o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě, k. ú. Hulín, ul. Kroměřížská
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) na části pozemku parc. č. 1281 v k. ú.
Hulín paní XXXX XXXX XXXX Hulín, panu
XXXX XXXX XXXX Hulín, paní XXXX
XXXX XXXX a panu XXXX XXXX XXXX
XXXX Hulín, za cenu 1.000 Kč + DPH a
náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
Termín: 26. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/50/RM/2021
Věcné břemeno na části pozemků v k. ú.
Záhlinice, lokalita 7 RD
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene
na části pozemků parc. č. 1854, 1858,
1862/9, vše v k. ú. Záhlinice společnosti
EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36,
Černá pole, 602 00 Brno, IČ: 280 85 400,
v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 1235 - 556/2019 za cenu
19.000 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: 30. 04. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/50/RM/2021
Věcné břemeno na části pozemku v Hulíně, Višňovce
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti (věcného břemene) na části pozemku parc. č.
1974/1 v k. ú. Hulín společnosti CETIN, a. s.,
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 04084063 v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 3410-202/2020 za cenu 2.000 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 služebnosti.
Termín: 26. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
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5/50/RM/2021
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor části budovy č. p. 1198
v Hulíně, ulice Družba
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor části budovy č. pop.
1198 v Hulíně na pozemku parc. č.
2721/4 v k. ú. Hulín o výměře 239 m2,
uzavřenou mezi společností SATE Hulín, s. r. o., IČ: 25517465 jako pronajímatelem a městem Hulínem jako nájemcem, týkající se navýšení nájemného
za nebytové prostory o meziroční inflaci, která činí 3,2 % za rok 2020. Nájemné namísto 112.330 Kč/rok bude činit
115.924 Kč/rok.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor.
Termín: 12. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/50/RM/2021
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 1 na ulici Nábřeží č. p. 938, Hulín s paní XXXX XXXX
XXXX, trvale bytem XXXX XXXX XXXX
XXXX 768 24 Hulín na dobu určitou od
01. 05. 2021 do 30. 04. 2022.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu bytu
Termín: 26. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/50/RM/2021
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu
I. Rada města Hulína revokuje
usnesení Rady města Hulína č. 6/44/
RM/2020 ze dne 21. 10. 2020 ve věci
Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze
dne 05. 12. 2013 na pozemky v k. ú.
Hulín uzavřené mezi městem Hulínem,
IČ: 00287229 jako pronajímatelem a Ing.
Vladimírem Omastou, IČ: 75054001
jako nájemcem. Důvodem revokace
usnesení je změna bodu II. předmětného Dodatku č. 2, týkající se doby nájmu.
II. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze
dne 05. 12. 2013 na pozemky v k. ú.
Hulín uzavřené mezi městem Hulínem,
IČ: 00287229 jako pronajímatelem a Ing.
Vladimírem Omastou, IČ: 75054001
jako nájemcem.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1.zajistit uzavření a registraci Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu uzavřené
dne 05. 12. 2013.
Termín: 12. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/50/RM/2021
Odložení splatnosti úhrady nájmu z nebyt. prostoru budovy č. p. 1214 v Hulíně
I. Rada města Hulína schvaluje
odložení splatnosti nájmu za měsíc le-

den 2021 z nebytového prostoru, který
je ve vlastnictví města Hulína dle platné
nájemní smlouvy, uzavřené dne 14. 05.
2020 s panem Ladislavem Zadělákem,
IČ 74827081, Pravčice 119, 768 24 Hulín,
do 30. 06. 2021 na základě žádosti nájemce, a to z důvodu přímého dotčení omezení provozu na základě usnesení vlády
České republiky v souvislosti s ohrožením
zdraví kvůli výskytu koronaviru (označený jako COVID - 19), v jehož důsledku nemohl nájemce vykonávat svou činnost.
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/50/RM/2021
Příkazní smlouva na technický dozor
I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy se společností
NA MLATEVNI, s. r. o., IČ: 06871798, zast.
Milanem Studničkou, jednatelem, se sídlem Štefánikova 698, 686 11 Uherské Hradiště na provádění technického dozoru
při realizaci akce „Realizace prvků ÚSES
k. ú. Hulín“ za celkovou částku 149.800 Kč
bez DPH, což je 181.258 Kč vč. DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Příkazní smlouvu.
Termín: 12. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/50/RM/2021
Dodatek č. 4 k Příkazní smlouvě
I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 k Příkazní smlouvě s firmou Prodin, a. s., IČ: 25292161,
se sídlem Jiráskova 169, 530 01 Pardubice na akci „Rekonstrukce chodníku
podél silnice I/55 v Hulíně - II. etapa“.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Dodatek č. 4 k Příkazní
smlouvě.
Termín: 15. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/50/RM/2021
Dohoda o ukončení rámcové smlouvy
o poskytování služeb
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení rámcové smlouvy
o poskytování služeb s firmou H2O
Communication, s. r. o., se sídlem Záchalupčí 944, 686 04 Kunovice na poskytování reklamních, marketingových,
PR služeb a poradenských služeb.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit podepsání a zaevidování
dohody o ukončení smlouvy.
Termín: 15. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/50/RM/2021
Výroční zpráva města Hulína za rok
2020 o poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
I. Rada města Hulína bere na vědomí
výroční zprávu města Hulína za rok
2020 o poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
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II. Rada města Hulína ukládá
1. Bc. Vladimíře Obdržálkové
1.1. zveřejnit výroční zprávu města Hulína za rok 2020 na úřední desce Městského úřadu Hulín a následně na webových stránkách města Hulína v sekci
povinně zveřejňované informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 28. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/50/RM/2021
Nové platové výměry ředitelek příspěvkových organizací
I. Rada města Hulína schvaluje
s účinností od 1. ledna 2021 nové platové
výměry těmto ředitelkám příspěvkových
organizací z důvodu změny právní úpravy:
- Mgr. Haně Fuksové, ředitelce Základní školy Hulín, příspěvkové organizace
- Bc. Andrei Hradilové, ředitelce Mateřské školy, ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizace
- pí Jitce Zachariášové, ředitelce Střediska pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvkové organizace
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelkám příspěvkových organizací nové platové výměry.
Termín: 01. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/50/RM/2021
SVČ - oznámení o prodloužení projektu
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky Střediska pro volný

čas dětí a mládeže Hulín, příspěvkové
organizace, o prodloužení projektu č.
18_063/0010883-03 OP VVV Šablony II
do 31. 08. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 03. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/50/RM/2021
Oznámení o chodu školní družiny v
době pololetních prázdnin
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky Základní školy Hulín, příspěvkové organizace, se sídlem
Nábřeží 938, 768 24 Hulín o chodu školní družiny v době pololetních prázdnin
- tj. dne 29. 01. 2021 - z důvodu malého
počtu přihlášených dětí bude školní
družina uzavřena.
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/50/RM/2021
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 3 na ul. Kostelní
č. p. 138, Hulín s paní XXXX XXXX XXXX
XXXX na dobu neurčitou od 01. 02. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu bytu
Termín: 26. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO

17/50/RM/2021
Výběrové řízení „Změna užívání části
objektu č. p. 988 pro sportovní činnost“
I. Rada města Hulína schvaluje
výsledek výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Změna
užívání části objektu č. p. 988 pro sportovní činnost“, jejímž vítězem se stala
firma PROVING s. r. o., IČ: 26244888, se
sídlem Poštovní 480, 768 24 Hulín s nabídnutou cenou 1.652.000 Kč bez DPH.
II. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o dílo s firmou PROVING s. r. o.,
IČ: 26244888, se sídlem Poštovní 480,
768 24 Hulín s nabídnutou cenou
1.652.000 Kč bez DPH.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o dílo
Termín: 26. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/50/RM/2021
Darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Hulína
I. Rada města Hulína schvaluje
darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Hulína pro
XXXX XXXX XXXX XXXX ve výši 10.000 Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Barboře Tučkové
1.1. 1.1. zajistit uzavření a registraci darovací smlouvy
Termín: 26. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
Ing. Bronislav Fuksa v. r.
člen rady města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 51. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 10. 2. 2021
1/51/RM/2021
Záměr nájmu nebytových prostor průmysl. objektu v Hulíně, ul. Kostelní
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu nebytových prostor části
průmyslového objektu stojícího na pozemku parc. č. 2708/2 o výměře cca 125 m2
v k. ú. Hulín, za účelem využití těchto
prostor ke skladování.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/51/RM/2021
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc. č. 4892, 4936 v k. ú. Hulín
společnosti EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno,
IČ: 28085400. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně za jednorázovou náhradu
v celkové výši 4.800 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 smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Termín: 12. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO

3/51/RM/2021
Dohoda o ukončení pachtu pozemku
a Dodatek č. 4 ke smlouvě o zemědělském pachtu
I. Rada města Hulína revokuje
usnesení Rady města Hulína č. 6/43/
RM/2020 ze dne 07. 10. 2020 ve věci Dodatku č. 4 ke Smlouvě o zemědělském
pachtu ze dne 24. 03. 2014 na pozemky v k. ú. Hulín a k. ú. Chrášťany u Hulína uzavřené mezi městem Hulínem,
IČ: 00287229 jako propachtovatelem a
spol. SALIX MORAVA, a. s., IČ: 25380893
jako pachtýřem. Důvodem revokace
usnesení je změna bodu II. předmětného Dodatku č. 4, týkající se doby pachtu.
II. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení pachtu pozemku
parc. č. 4478 v k. ú. Hulín s pachtýřem, tj.
spol. SALIX MORAVA, a. s., IČ 25380893,
a to z důvodu dotčení pozemku umístěním schváleného biokoridoru. Dohoda
nabývá platnosti dnem podpisu oběma
stranami a je účinná od 01. 10. 2021.
III. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zemědělském pachtu ze dne 24. 03. 2014 na pozemky 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. Tento doda-

tek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a je účinný od 01. 10. 2021.
IV. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody
o ukončení pachtu a Dodatku č. 4 ke
Smlouvě o zemědělském pachtu.
Termín: 31. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/51/RM/2021
Nájem části budovy technického vybavení v Hulíně, ulice nám. Míru
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor v
přízemí budovy technického vybavení
v Hulíně, stojící na části pozemku parc.
č. 108/3 v k. ú. Hulín o výměře cca 79 m2,
spolku SK TAURUS, z. s. se sídlem
Družba 1195, 768 24 Hulín za účelem
využití předmětných prostor k provozování sportu a tělovýchovy, jako posilovnu. Cena nájemného byla stanovenou ve výši 1.000 Kč/měsíc bez DPH
na dobu neurčitou, a to od 01. 03. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o nájmu nebytových prostor
Termín: 19. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
(dokončení na str. 6)
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RADA MĚSTA HULÍNA, ZASTUPITELSTVO MĚSTA HULÍNA
DOKONČENÍ PŘEHLEDU USNESENÍ
z 51. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 10. 2. 2021
5/51/RM/2021
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
č. 13 na ul. Záhlinická č. p. 801, Hulín,
s paní XXXX XXXX XXXX trvale bytem
XXXX XXXX XXXX Hulín, kterým se prodlužuje doba nájmu bytu od 01. 02. 2021
do 31. 01. 2022.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
Termín: 10. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/51/RM/2021
Podnájemní smlouva
I. Rada města Hulína schvaluje
podnájemní smlouvu na byt č. 29 na ul.
Družba č.p. 1321 v Hulíně na dobu určitou od 01. 02. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. seznámit žadatelku s usnesením
Rady města Hulína
Termín: 10. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/51/RM/2021
Smlouva o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001789380
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o připojení zařízení pro výrobu
a odběr elektřiny k distribuční soustavě
z napěťové hladiny nízkého napětí č.
9001789380 s firmou EG.D, a. s., se sídlem Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00
Brno, IČ: 28085400.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 10. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/51/RM/2021
Příkazní smlouva na výkon funkce autorského dozoru
I. Rada města Hulína schvaluje
příkazní smlouvu na výkon funkce autorského dozoru se společností Arvita
P spol. s r.o., IČ: 60706708, se sídlem
Příčná 1541, 765 02 Otrokovice při realizaci akce „Realizace prvků ÚSES k. ú.
Hulín“ za částku 82.000 Kč bez DPH, což
je 99.220 Kč vč. DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Příkazní smlouvu na výkon
funkce autorského dozoru.
Termín: 19. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/51/RM/2021
MŠ - oznámení o získání dotace
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky Mateřské školy, ul.
Eduarda Světlíka, se sídlem Eduarda
Světlíka 1197, 768 24 Hulín, IČ: 70842302,
o získání dotace v částce 499.641 Kč
pro kalendářní roky 2021 - 2022.
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/51/RM/2021
ZŠ - aktualizovaný odpisový plán na rok
2021
I. Rada města Hulína schvaluje
aktualizovaný odpisový plán s účinností od 01. 02. 2021 Základní škole Hulín,
příspěvkové organizaci, se sídlem Nábřeží 938, 768 24 Hulín IČ: 70880263,
dle předloženého návrhu.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 19. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/51/RM/2021
ZŠ - schválení kalkulací pro hostinskou
činnost
I. Rada města Hulína schvaluje
novou kalkulaci pro hostinskou činnost
s účinností od 01. 03. 2021 pro Základní
školu Hulín, příspěvkovou organizaci.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 19. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/51/RM/2021
Zhodnocení kotelny PK 44
I. Rada města Hulína souhlasí
s výší technického zhodnocení kotelny
PK 44 DPS Nábřeží č. p. 1314, 768 24
Hulín, a to ve výši 799.877,41 Kč v majetku města Hulína.
II. Rada města Hulína souhlasí
s odepisováním technického zhodnocení kotelny PK 44 (DPS Nábřeží č. p. 1314,
768 24 Hulín) firmou SATE Hulín s. r. o,
IČO: 25517465, dle přiloženého návrhu.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. seznámit žadatele s usnesením RM.
Termín: 10. 03. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
Jana Zimčíková v. r.
člen rady města

PŘEHLED USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 20. 1. 2021
186/14/ZM/2021
Zpráva o plnění usnesení z 13. zasedání
Zastupitelstva města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 13. zasedání
Zastupitelstva města Hulína bez připomínek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
187/14/ZM/2021
Zpráva o činnosti Rady města Hulína
za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Hulína
od 16. 12. 2020 do 06. 01. 2021.
Usnesení bylo: PŘIJATO
188/14/ZM/2021
Vyjádření předsedy nebo jiného pověřeného člena finančního výboru ZMH
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zápis z 13. jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města Hulína, které se
uskutečnilo dne 18. 01. 2021.
Usnesení bylo: PŘIJATO
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189/14/ZM/2021
Prodej pozemků v Hulíně, ul. Antonína
Dvořáka
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, kupní
smlouvu na prodej pozemku parc. č.
1590/2 o výměře 5 m2 a pozemku parc.
č. 1590/3 o výměře 3 m2, oba v k. ú. Hulín, do podílového spoluvlastnictví, tj.
každý podíl ve výši id. 1/2, panu XXXX
XXXX XXXX a paní XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX Hulín, za cenu 300 Kč/m2
+ DPH, za účelem narovnání stávajícího
stavu. Náklady spojené s vkladem do
katastru nemovitostí uhradí kupující.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 30. 04. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO

190/14/ZM/2021
Prodej pozemku v Hulíně v areálu bývalého státního statku
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, kupní
smlouvu na prodej pozemku parc. č.
3469/97 o výměře 73 m2 (ostatní plocha, manipulační plocha) v k. ú. Hulín
panu XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín za cenu 51.100 Kč + DPH, z důvodu
sjednocení části areálu. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí
uhradí kupující.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 30. 04. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO

Hulíňan

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HULÍNA, Z RADNICE

191/14/ZM/2021
Prodej části pozemku v Hulíně, U Stavu II
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, kupní
smlouvu na prodej části pozemku parc.
č. 2141/2 o výměře cca 22 m2 v k. ú. Hulín (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), panu XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX Hulín, za cenu 350 Kč/m2
+ DPH, za účelem stavby garáže. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 30. 04. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
192/14/ZM/2021
Rozpočtové opatření města Hulína č.
6/2020

I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm.
b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění později vydaných předpisů a
ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění později vydaných
předpisů rozpočtové opatření č. 6/2020
dle přílohy.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zapojit rozpočtové opatření do rozpočtu
Termín: 29. 01. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
193/14/ZM/2021
Rozpočtové opatření města Hulína č.
1/2021
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zně-

ní později vydaných předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění později vydaných
předpisů rozpočtové opatření č. 1/2021
dle přílohy.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zapojit rozpočtové opatření do rozpočtu
Termín: 15. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
Ověřovatelé:
Ing. Bronislav Fuksa v. r.
člen rady města
Leoš Holubníček v. r.
zastupitel města Hulína

Biokoridory a biocentra. Hulín zrealizuje další projekt vstřícný k přírodě
Projekt vstřícný k přírodě zrealizuje
v letošním roce město Hulín. Vysazovat bude biokoridory a biocentra. Náklady přesahující osm milionů korun
pokryje v plné výši dotace z Ministerstva životního prostředí ČR.
„Projektům, které jsou přátelské k přírodě, přikládáme dlouhodobě velký význam a jsme ochotní do nich investovat. V tomto případě to ale nebude
nutné, díky kvalitní přípravě jsme uspěli
s žádostí o dotaci a ta pokryje veškeré
náklady. Což je náš další dlouhodobý
přístup: snažíme se do Hulína přivést
co nejvíce peněz z jiných zdrojů. Když
se to daří, investiční možnosti města se
významně zvyšují,“ konstatoval Roman
Hoza, starosta Hulína.
Biocentrum je označení pro stanoviště nebo soubor stanovišť v kraji-

ně, která umožňují trvalou existenci
ekosystému, tedy živočišných a rostlinných společenstev. Biokoridor je
přírodní pás spojující biocentra. Tyto
pásy, myslivci je označují termínem
vexl, umožňují organismům migraci
mezi biocentry.
Biokoridory a biocentra bude Hulín realizovat od rychlostní komunikace D 55,
od silnice na Pravčice před nadjezdem
směrem doleva podél mimoúrovňové křižovatky, a dále podél dálnice D1
směrem na Kroměříž. Před železničním
koridorem Břeclav-Přerov budou pokračovat směrem na Přerov až na konec
katastru města. Na jeho konci budou
podél vodoteče Němčický potok vysazeny dva biokoridory o výměře 2,85 hektaru. Další biokoridor o výměře 1,65 hektaru bude vysazen za remízkem „u hyd-

roglobusu“ za bývalým statkem. Celková délka biokoridorů bude 2,4 kilometru. „Podmínky dotace nás následně
zavazují k tříleté péči o nově realizované
biokoridory a biocentra,“ informoval Roman Dutkevič, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.
Biokoridory a biocentra nejsou zdaleka prvním projektem tohoto typu,
který Hulín realizuje. Například v roce
2017 byl vysazen Lesopark Nivky, příměstský les, který má pomoci zmírnit
zvýšenou prašnost a odclonit hluk od
dálničních přivaděčů a mimoúrovňových křižovatek, a zároveň poskytnout
občanům místo pro odpočinek, zábavu
a sportovní aktivity.
(dvo)

Nová „Alej stromů v Záhlinicích“
Město Hulín již v srpnu 2020 podalo
žádost o poskytnutí finančních prostředků z Národního programu Životního
prostředí, a to prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky, na výsadbu aleje 16 ks stromů
v dřevině habr obecný. Podaná žádost
byla akceptovaná, a tak byla na podzim,
v listopadu 2020 vysázena nová „Alej
stromů v Záhlinicích“. Cílem této akce
je dosažení zlepšení životního prostředí v obci a jejím okolí a ke zlepšení kvality ovzduší. Nová alej vznikla
na pozemku mezi komunikací I. třídy
a plochou určenou k výstavbě rodinných domků. Druh dřeviny byl vybrán
v souvislosti s tím, že habr obecný je
dřevina vhodná do protihlukových stěn
a nová alej vysazených stromů vytvoří přirozené optické oddělení parcel určených
k výstavbě rodinných domů od silnice,

sníží hlučnost a prašnost a zachytí hluk a
škodliviny ze silniční dopravy. Přirozeně
tak ochrání nové domy od tranzitní dopravy a přispěje ke kvalitnějšímu bydlení.
Pro snadnější udržitelnost byly záro-

veň z Národního programu Životního
prostředí pořízeny zavlažovací vaky,
které budou u stromků instalovány
vždy přes letní měsíce.
(šd)
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NAPSALI NÁM Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY HULÍN
První online knihovnická lekce byla i o Národním obrození

Erika Koukalová během
knihovnické lekci online.
Foto: MěK Hulín

V polovině února jsme
poprvé zkoušeli knihovnickou lekci online s dětmi
ze ZŠ Active Learning Hulín.

Spojili jsme se prostřednictvím aplikace ZOOM, přes kterou se žáci distančně vyučují.
Na úvod jsme dětem na fotkách ukázali, jak probíhá momentální rekonstrukce knihovny, jak půjčujeme bezkontaktně knihy našim čtenářům
a pomocí sdílené obrazovky se
děti mohly seznámit s online
objednáváním v našem katalogu. A aby věděly, co si mohou půjčit, ukázali jsme jim
přes webkameru novinky
z dětského oddělení.
Ke konci virtuální knihovnické lekce jsme si povykládali o Národním obrození,
které momentálně děti ve škole probíraly. Naše první onli-

ne spojení proběhlo naprosto bez chybičky a jsme rádi,
že jsme se s dětmi mohli alespoň takto netradičně spojit.

Budeme doufat, že se brzy
uvidíme naživo.
Erika Koukalová,
vedoucí MěK Hulín

Kontakt zprostředkovala aplikace ZOOM. Foto: MěK Hulín

I přes rekonstrukci sociálního zařízení a chodby
knihovna nadále půjčuje knihy
I z důvodu rekonstrukce
WC a chodby v knihovně jsme
zřídili bezkontaktní výdejní
okénko, abychom nemuseli
už tak omezený provoz úplně
zavřít. Každý čtenář, který si
chce půjčit knihy, si je může
objednat přes online katalog

nebo telefonicky a my mu je
na předem domluvený čas
nachystáme k výdejovému
stolu na chodbě u hlavního
vchodu.
Každopádně, až rekonstrukce bude hotová a knihovny opět otevřou, naši

čtenáři se budou moct těšit
nejen na nové knihy, ale i na
nové sociální zařízení a hned
při vstupu na příjemné nové
prostředí. Všechno zlé je pro
něco dobré. Nadále můžete

využívat bezkontaktní vracení knih do biblioboxu, který
je umístěn u zadního vchodu
(ze zahrady).
Erika Koukalová,
vedoucí MěK Hulín

Knihovna má nový box
na vracení knih

Nový bibliobox opět rozšiřuje naše služby. Na konci ledna
jsme nainstalovali přede dveře bočního vchodu (ze zahrady)
nový bibliobox, který slouží k bezkontaktnímu vrácení knih,
a to kdykoliv bez ohledu na otevírací dobu knihovny či její
momentální otevření/zavření.
Knihy, které potřebujete vrátit, vhodíte podle instrukcí do boxu. My vám je následující pracovní den odepíšeme
z čtenářského konta. Knihy můžete tímto způsobem vracet
kdykoliv v časovém rozmezí 7:00 - 19:00. Mimo tento čas
je brána zavřená. Neváhejte tuto novou službu využít, je tu
pro vás a vaše pohodlné vracení.
Erika Koukalová, vedoucí MěK Hulín
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NAPSALI NÁM ZE SVČ HULÍN
Co udělat? Děti se úkol dozvěděly z dopisu

V průběhu měsíce února
jsme pro děti ze zájmových
útvarů vytvořili hru. Každý
týden jsme dětem do schránky hodili dopis a v něm se
dozvěděly, co mají udělat.
Obálku s úkolem mohly přinést zpátky do schránky SVČ.
Kdo se zapojil, toho na konci
čekala odměna.
Celkem jsme každý týden roznesli přes 80 obálek
a odezva byla skvělá! Děti

nám tak v rámci jednotlivých
úkolů pomohly například
vyzdobit nástěnku v Klubíčku svými obrázky, naučily
se luštit morseovku nebo se
dozvěděly něco víc o Hulíně.
I když se nemůžeme setkávat osobně, jsme rádi, že
aspoň na dálku jste stále s
námi.  Všem zúčastněným
patří jedno velké DĚKUJEME!
Kolektiv SVČ Hulín

Úkolem bylo třeba vyzdobit nástěnku v Klubíčku obrázky.
Foto: SVČ Hulín
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Zdeněk Jurásek: Pokud opravdu chceš poznat Route 66, projeď ji celou
Route 66 má mnoho přezdívek, říká se jí třeba Matka
cest. Spojuje východní část
Spojených států amerických
se západní. Je legendou mezi
silnicemi. Takovou, že se o ní
točí filmy, píší knihy, je hlavním tématem rozhlasových
stanic. A má i své fankluby.
Mnoha lidem zásadním způsobem vstoupila do života.
Patří mezi ně Zdeněk Jurásek
ze Zlína, zakladatel a prezident České asociace Route 66.
První otázka se přímo nabízí. Čím je Route 66 výjimečná?
Nejtěžší otázka hned na začátku... Je těžké to nějak vyjádřit a odpovědi mohou být
naprosto rozdílné. Na pohled
se Route 66 až tak neliší od
jiných cest v USA, ale uvnitř
je něco zvláštního, klidně
můžeme říct i „magického“.
Něco, co pochopíte, až ji celou projedete. Podotýkám:
celou. Pak se na ni budete
chtít vrátit znovu. A nakonec
se na ní stanete závislý. 
A nebude cesty zpátky...
Kdy a proč tato legendární
silnice učarovala vám?
Lidem z mé generace byl
název Route 66 známý a povědomý, aniž bychom o tom
nějak hluboce přemýšleli. Vy-

růstali jsme za komunismu
a toužili poznat život mimo
vyznačený prostor. Díky literatuře, filmům i západní muzice, která k nám různými cestami pronikla, jsme si dělali svoji
představu o tom, jak to „tam“
asi vypadá. No a například světoznámý román Johna Steinbecka Hrozny hněvu se prakticky celý na Route 66 odehrává, stejně tak jako stejnojmenný oscarový film. Rolling
Stones zase do Evropy přinesli svoji verzi slavné písně Get
Your Kicks On Route 66. Takových příkladů je velké množství. Route 66 jsme vnímali
jako symbol svobodné jízdy,
romantiky, zkrátka Ameriky...
No a když jsem se v devadesátých letech rozhodl konečně
doopravdy Ameriku poznat
na vlastní kůži, vybral jsem si
právě Route 66. A bylo to.
Kolikrát jste se už na Route 66 vydal? A kdy poprvé?
Kolikrát jsem byl v Americe, to už nespočítám. Ale celou trasu Route 66 jsem projel už třicetkrát. A k tomu by
se dala přičíst i řada dalších
dílčích návštěv při příležitosti různých festivalů Route 66
a jiných akcí. Naposled jsem
se tam projížděl letos v lednu.

Route 66 je rájem pro motorkáře. I pro ty z ČR.
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Zdeněk Jurásek ze Zlína, zakladatel a prezident České asociace Route 66.

Úplně poprvé jsem na
„šestašedesátce“ byl v roce
1998, a to na kole. To byla ta
cesta za poznáním Ameriky,
o které jsem mluvil. Jel jsem
úplně sám a bylo to báječné.
Route 66 spojuje východ
USA se západním pobřežím, měří téměř čtyři tisíce
kilometrů. Kterou její část
byste doporučil k první návštěvě?
Kdo doopravdy miluje
Route 66 a rozumí jí, nikdy
nemůže doporučit nic jiného, než navštívit „šestašedesátku“ celou. V tom je asi
tahle silnice dokonalá, každá její část přesně zapadá
do celku a neexistuje horší
nebo lepší část.
Ale dobře, zcela zjednodušeně lze říci, že východní
část je bohatší na připomínky
staré Route 66 jako takové,
západ je zase atraktivnější,
co se přírody týká, no a díky
rozhlehlým a neobydleným
oblastem si třeba motorkáři
dosyta užijí fantastickou jízdu. Ale i to potvrzuje zásadu:
Pokud opravdu chceš poznat
Route 66, projeď ji celou.

Jste zakladatelem a prezidentem České asociace
Route 66. Kolik máte členů? Jaká je vaše činnost?
Česká asociace Route 66
existuje od roku 2007, ale
jedná se spíš o takové velmi
volné sdružení – možná fanklub Route 66. Členů máme
asi 160, ale celkově se k nám
hlásí několik tisíc lidí.
Naše činnost je velmi bohatá a jsme považováni za
nejaktivnější mimoamerickou asociace na světě.
Od roku 2008 organizujeme pravidelné přejezdy Route 66 pro fanoušky od nás i
ze Slovenska, pořádáme srazy, besedy, přednášky. Každoročně předáváme Cenu
České asociace Route 66,
která je určena tomu, kdo se
v předchozím roce nejvíce
zasloužil o propagaci Route
66 mezi českou a slovenskou
veřejností. O Route 66 jsme
natočili tři úspěšné celovečerní filmy, na Slovensku provozujeme muzeum a ubytovací zařízení Home 66,
no a také máme vlastní rozhlasovou stanici RADIO 66,
která vysílá „tu nejlepší americkou muziku pro všechny
vaše cesty“, jak zní slogan. Je
toho opravdu docela hodně.

Legenda se dá projet i na kole.

Hulíňan

ROZHOVOR

Silnice je vyhlášená svojí jedinečnou atmosférou.

Kdo je vlastně tuzemský
příznivce Route 66? Motorkář, automobilista? Nebo
zapálený cestovatel?
Kdokoliv. Ano, samozřejmě
motorkáři a milovníci amerických „classic cars“, ale také
ti, kteří mají rádi americkou
muziku, romantiku, cestování nebo Ameriku obecně. Ale
myslím si, že bez toho základního kladného vztahu k Americe to nemůže být ono.
Zmínil jste, že asociace pořádá cesty na Route 66. Kolik jich už bylo?
Těch společných přejezdů
bylo už dvacet čtyři a od loňského jara se chystáme na
speciální jubilejní pětadvacátou jízdu. Ale nějak to ne a
ne vyjít. 
Jak je vlastně časově a finančně náročná návštěva
Route 66? Samozřejmě,

v návaznosti na termín a
délku cesty.
Cesta po Route 66 s Českou asociací Route 66 trvá 17
dnů. Během ní – kromě celé
trasy R66 – navštívíme i Las
Vegas, Grand Canyon, Monument Valley a muzeum Harley-Davidson v Milwaukee.
Finančně nejnáročnější je
samozřejmě pronájem motocyklu, naopak ti, kteří cestují v našem doprovodném
mikrobusu, to mají výrazně
cenově příznivější.
Na cesty se vydáváme
vždy v květnu a v září.
Co musí udělat zájemce
o členství v České asociaci
Route 66? Třeba z našeho
města? Jak se přihlásit?
Členem se může stát každý, kdo má zájem se na činnosti naší asociace podílet.
Na našich oficiálních stránkách www.r66.cz je přihláškový formulář.

Svoboda, úchvatné scenérie, dálka.

Pořádáte ve Zlíně Mezinárodní festival Route 66,
což je největší akce tohoto
druhu v Evropě. Pokud to
epidemiologická situace
umožní, uskuteční se letos? Rýsuje se už program?
Rádi vzpomínáme na rok
2018, kdy jsme festival ve
Zlíně pořádali poprvé. Loni
nám to kvůli pandemii nevyšlo a nad letošním rokem visí
otazník. Já věřím, že v létě
už bude všechno jinak, jedinou starost mám o to, zda
v tu dobu už k nám budou
ochotni přijet hosté ze zahraničí. Na jejich přítomnosti je totiž festival do značné
míry postaven.
V poslední době jsem si
zvykl nic moc neplánovat,
takže program je zatím jen
v mých představách. Ale
když by to nevyšlo ani letos,
no tak festival uděláme napřesrok. Taky se dočkáme. 

Natočil jste několik filmů
o Route 66, které jsou oceňovány diváky i odborníky. Kde se dají tyto filmy
shlédnout?
V produkci České asociace
Route 66 vznikly v průběhu
deseti let tři celovečerní filmy, které režíroval Tomáš Zindler. Úspěch zaznamenaly i
na televizních obrazovkách
a významně přispěly k propagaci Route 66 ve střední
Evropě. Všechny tři vyšly i
na DVD a v současné době si
o ně můžete napsat na naši
adresu, kterou máme uvedenou na webových stránkách
asociace. Ale najdete je například i na YouTube. Jmenují se Route 66 Mainstreet
USA, Route 66 Revisited!
a Route 66 na kole.
Zdeněk Dvořák,
foto: archiv Z. Juráska

Route 66
Route 66 vznikla ve 20. letech minulého
století na základě nutnosti rozšíření stávající
dopravní sítě. Rychle se stala americkou cestou číslo 1. To, že spojovala východ se západem, přesně odpovídalo dávným touhám
prvních osadníků putovat do neznámých
končin Nového světa za lepším životem
a za novou příležitostí. Říká se, že prakticky každý Američan alespoň jednou za svůj
život cestoval po Route 66. „Šestašedesátka“
byla v době svého vzniku tím nejprogresivnějším, co si tehdejší motoristé mohli představit. Další
překotný vývoj automobilismu však způsobil, že Route 66 začala praskat ve švech. Přetížená úzká silnice protínající středy měst se stávala stále pomalejší a nebezpečnější.
V roce 1956 vydala vláda Spojených států zákon o novém silničním
systému, počítajícím s vytvořením nové sítě mezistátních dálnic, které
by nahradily silnice staré, mezi nimi i Route 66. I když už nyní není Route 66
hlavní americkou dopravní tepnou, zůstává kultovním místem, který navštěvují fanoušci z celého světa.
Route 66 ve zkratce
Měří 2 448 mil (3 940 kilometrů) * Prochází osmi státy USA * Zasahuje 3 časová pásma * Protíná velká indiánská území
* Vede přes poušť Mojave * Byla nahrazena pěti novými dálnicemi. Více informací na www.r66.cz.
(mapa: zdroj Wikipedia)
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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.
• Intenzivní kurz (cca 1 rok) němčiny a
angličtiny pro začátečníky a mírně pokročilé. Doučování žáků a studentů.
Tel: 723 254 659.
• Nabízím doučování z němčiny žákům, studentům středních škol s maturitou nebo zájemcům o výuku
němčiny, kteří potřebují zlepšit své
jazykové znalosti, až bude opět povoleno vyučování ve školách. Možné
také vyučování ON-LINE.
Kontakt 606 519 960.
• Mám zájem koupit byt 2+1 nebo
3+1. Tel. 703 128 423.
• Nabízím trvalou na řasy metodou
„iCurl“ v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika „U Panenek“, Šárka Černocká,
Chrášťany. Tel.: 777 911 858.
• Hledám jakoukoli zmínku o sestrách Boženě a Bohumile Danitových
z Hulína (ročník cca 1910).
Tel.: 605 330 142.
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• 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.
• Broušení bruslí v prodejně Svět kol
a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.
Tel. 604 281 714.
• 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.
• Koupíme byt na investici, může být i
k rekonstrukci. Za nabídky děkujeme.
Tel.: 739 926 551.
• Hledáme rodinný dům v této lokalitě
se zahradou. Rekonstrukce nevadí.
Tel.: 703 693 512.
• Prodám dětské kolo a dámskou babetu. Cena dohodou. Tel: 775 052 112.
• Koupím byt 2+1 (3+1) v Hulíně.
Tel.: 605 509 730
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 605 509 730

PODĚKOVÁNÍ
za skvělou přípravu a lidský přístup

MUDr. J. Pražákovi

při očkování nás seniorů
z DPS Nábřeží Hulín
proti onemocnění covid-19
Velmi děkují
K. Miklíková, M. Páterová
a Vl. Úlehla

Hulíňan

INZERCE
Plošná inzerce
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NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN

Hulíňan

Provoz školní jídelny v době pandemie je přísnější
Všude kolem nás řádí epidemie nemoci covid-19 a její
dopady se výrazně projevily
v provozu školní jídelny. V souvislosti s usnesením vlády
o vyhlášení nouzového stavu
a přijetí krizových opatření se
zpřísnila hygiena provozu i
způsob výdeje oběda. Tato situace je pro nás nová a musíme se jí rychle přizpůsobovat.
Změnili jsme uspořádání stolů, aby byly dodrženy
požadované rozestupy. Žáci
přítomní ve škole přicházejí
do jídelny tak, aby se jednotlivé skupiny nemísily.

Po každém strávníkovi dezinfikujeme jeho místo.
Všechny paní učitelky i vychovatelky mají plné ruce práce s dohledem na bezpečný
pobyt dětí v jídelně. Pomáhají prvňáčkům a druhákům
s dezinfekcí rukou, rouškami.
Naše děti jsou ale šikovné, novým pravidlům se rychle přizpůsobily a jejich veselé štěbetání při obědě svědčí o tom,
že omezení zvládají dobře.
K předání obědů dětem,
které se učí doma a vyzvedávají si oběd v jednorázovém
menu boxu, jsme zřídili do-

časné výdejní místo v zadní
části budovy. Je tak splněn
požadavek minimálního kontaktu. Určená pracovnice se
stará také o dezinfekci a úklid
tohoto prostoru. Komplikací
je, že v tomto případě nejde
používat stravenkový terminál a musíme se znovu vrátit
k papírovým seznamům. Přibyla práce s jednorázovými
obaly a museli jsme vyřešit,
jak udržet ve výdejním okénku
požadovanou teplotu stravy.
I přes přísná opatření vaříme i pro cizí strávníky. Každý
den pečlivě dezinfikujeme

jejich jídlonosiče a snažíme
se mít všechno připraveno
tak, aby si mohli plynule bez
čekání obědy odnášet.
Nevíme, kdy se žáci do lavic
vrátí. Je tedy obtížnější plánování jídelního lístku, objednávání surovin i inkaso stravného.
Věříme, že se situace postupně uklidní. Přejeme si,
abychom všichni toto nelehké období přečkali ve zdraví.
Těšíme se, až se znovu setkáme se strávníky v naší jídelně.
Eva Fuksová,
vedoucí školní jídelny

Ježek se má. Žáci si povídali
o životě zajímavého živočicha
Už jste někdy v přírodě viděli a slyšeli ježka?
Pokud ne, nevadí. I ve škole se o něm můžete dovědět
spoustu zajímavých informací. Tak jako žáci druhých
ročníků, kteří se v rámci projektové výuky tímto roztomilým živočichem zabývali.
Prolínal se celou výukou.
Žáci si o něm četli, povídali si
o jeho způsobu života, počítali je, poslouchali píseň Ježek
se má, a nakonec ho i výtvar-

ně ztvárnili. Pojídali cukroví
ve tvaru ježků, které pro ně
s láskou upekla paní asistentka Romana Zonová ze 2. A.
Výuka proběhla v poučné,
hravé a zábavné formě. Takže se „měli nejen ježci“, ale
i naši žáci, které dané téma
ohromně bavilo a zajímalo.
Už teď se všichni těšíme na
další projektový den. Na jaké
téma? To se nechte překvapit.
třídní učitelky 2. A, B, C

Ježek výtvarně ztvárněný. Foto: ZŠ Hulín

Soutěž o logo školní jídelny přinesla spoustu nápadů
V této velmi nelehké koronavirové době se žáci
2. stupně naší školy zúčastnili výtvarné soutěže na téma
„Logo školní jídelny“.
Jde o podporu kreativity v distanční výuce, kde se
vyučují nejen hlavní vzdělávací předměty, ale i výtvarná výchova. Ta klade důraz

na rozvíjení fantazie, smyslové citlivosti a užití vhodných
technik - např. kresby, malby,
tvorby koláží...
Do soutěže byli zapojeni
i žáci 7. ročníku v rámci
předmětu informatika s využitím dostupných multimediálních programů, internetu a grafických editorů. Žáci

odevzdávali své návrhy celý
leden a učitelé výtvarné výchovy spolu s vedením školy
vyhodnotí nejlepší návrh, který bude zpracován a následně
vyvěšen ve školní jídelně.
Naše školní jídelna prošla
modernizací kuchyně i vnitřních prostor jídelny. Prostředí se nám i cizím strávní-

kům zpříjemnilo a zútulnilo
a je to místo, kde se dobře
obědvá po náročném dni.
V průběhu dalšího měsíce si
budete moct na webu školy
prohlédnout nejpodařenější
práce a vítězné logo bude
zdobit naši zmodernizovanou jídelnu.
Martina Morócová

Karneval v školní družince – trošku jinak

I v komplikované době lze zůstat optimisty. Foto: E. Formánková
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I v tomto nelehkém období se snažíme, aby zájmová činnost v hulínské školní
družince byla pro děti poutavá, přitažlivá, rozvíjela jejich osobnost.
Nejenže jsme pro ně připravili projektové odpoledne
o zdraví, kde právě v těchto dnech stále dětem připomínáme dodržování správné hygieny, bohatost a rozmanitost
zdravé stravy. Nezapomněli
jsme ani na letité tradice.
Měsíc únor je spojen s masopustem, veselím a karnevaly. Abychom děti o tolik

očekávaný maškarní karneval nepřipravili, zorganizovali jsme jej trochu neobvykle – tentokrát v každém
oddělení družinky zvlášť.
Program byl i přesto bohatý,
kdy nechybělo hned zpočátku představení masek, následováno kvízem a soutěžemi.
Ať již princezny, čarodějové,
každý si zábavné odpoledne
užil plnými doušky. Nechyběla ani sladká odměna.
Už teď se děti i my těšíme
na podobnou akci.
Za kolektiv vychovatelek
ŠD Hulín Eva Formánková

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN
Projekt Sportuj ve škole podporuje sportovního ducha u dětí
Díky zapojení do projektu, který poskytl hodiny tělesné výchovy navíc, naše
škola získala mnoho netradičních pomůcek do tělesné výchovy a vybavení pro
učitele - lektory zapojené do
projektu.
Naše dlouhodobá spo-

lupráce s Asociací školních
sportovních klubů podporuje a rozvíjí sportovního ducha u dětí.
Těšíme se na další spolupráci s AŠSK, která je garantem projektu, a také na užití
darů v běžné výuce.
(učitelé TV, foto: ZŠ Hulín)

Nadrámcové aktivity:
čtenářský klub i věda
I v letošním školním roce
využíváme možnost zapojit
se do projektu EU Šablony
pro MŠ a ZŠ II, v rámci kterého lze dětem poskytovat
aktivity i nad standardem
běžné výuky. Konkrétně takto mohl vzniknout čtenářský
klub na 1. stupni, ve kterém
malí čtenáři společně sdílejí
své čtenářské zážitky a rozvíjí nejen svůj zájem o četbu,
umění, ale i svou celkovou
čtenářskou gramotnost a komunikační schopnosti.
V badatelském klubu na
2. stupni si zase žáci mohou
vyzkoušet roli malých vědců
– osvojují si kritické myšlení
a samostatnost v přístupu

k řešení problémů. Klub Tabletíci, fungující v rámci školní
družiny, chce dětem ukazovat možnosti různorodého
a především tvořivého využívání digitálních technologií. Aktivity vzniklé z projektu EU jsou cílené i na děti
s výukovými obtížemi. Ty mají
možnost mimo jiné možnost
pravidelného doučování z matematiky a angličtiny.
I když současná situace
samozřejmě komplikuje nejen běžnou výuku, ale také
realizaci těchto nadstandartních aktivit, děláme vše pro
to, aby pravidelně fungovaly
i během distanční výuky.
(oz)

Někdy je třeba i speciální péče

V distanční výuce jsme nezapomněli ani na děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Prostřednictvím videokonferencí s dětmi individuálně i skupinově pravidelně pracují
paní učitelky a speciální pedagog.
V předmětu speciálně pedagogické péče speciální pedagog
cvičí se žáky čtení s porozuměním, význam slov, opravy chyb
v textu, skrytá slova a mnoho dalšího. Učitelé na pedagogických
intervencích procvičují učivo, ve kterém potřebují žáci pomoci.
Učitelé se také individuálně věnují žákům, kteří nemají češtinu
jako svůj rodný jazyk a čeština je pro ně vlastně cizím jazykem.
Se všemi žáky je radost pracovat. Snad brzy kamery a počítače vyměníme za osobní setkání, které nenahradí ani nejlepší notebook nebo seberychlejší připojení.
(P. Karlíková, speciální pedagog, foto: ZŠ Hulín)
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Hulíňan

Jedeme dál….
Pro rodiče a žáky je neustále měnící se situace ve
školství bezesporu náročné
období. Pokud jim chceme
pomoci překonat těžké chvíle, musíme jim ukázat, jak se
s nimi společně vypořádáme.
Týmová práce je základ
dobrého fungování jakékoliv společnosti. Pro žáky
1. a 2. tříd, kteří navštěvují školu prezenčně, kromě
učení připravujeme mnoho
zajímavých projektů, které
korespondují s našimi vzdě-

lávacími záměry. Projektové
dny tzv. šijeme dětem na
míru, aby výuka byla zábavnější a tvořivější. Co se týče
ostatních ročníků, ve kterých
je distanční výuka, snaží se
pedagogové zpestřit výuku
vkládáním sdílené obrazovky s grafickou úpravou, internetovými odkazy, dobrovolnými úkoly, využití streamovacích místností a dalších
možností techniky.
Tento způsob výuky umožnil učitelům i rodičům poznat

své děti z úplně jiné stránky,
odhalit jejich další možnosti, dovednosti a schopnosti.
Snažíme se, aby žáci nebyli
přetěžováni, ale zároveň, aby
obsah a množství výuky bylo
adekvátní situaci. Školy jsou
o lidech a naším společným
cílem je, aby děti měly chuť
učit se naplno a měly dobré
vztahy s učiteli a spolužáky,
coby nejsilnějším faktorem
jejich psychosociální pohody.
(IV)

Soutěž pro Konto bariery.
Velký úspěch Ondřeje Ludvíka
I přes uzavření škol a nastavení distanční výuky se
žáci 7. ročníku výtvarného semináře zúčastnili každoroční
soutěže Děti malují pro Konto Bariéry s názvem Babička.
Babička je člověk pro nás
hodně blízký. Máme ji moc rádi

a trávíme s ní hodně volného
času. A právě tohoto nelehkého úkolu ztvárnění se žáci
zhostili na jedničku. Nejlepší
a vybrané práce budou obrazovou součástí stolního kalendáře
Děti malují pro Konto Bariéry
2022. Výnos z prodeje kalendá-

řů je určen na nákup školních
pomůcek pro děti s postižením.
A jsme velmi poctěni, že 1. místo v kategorii „2. stupeň ZŠ“
obsadil právě náš žák ze 7. A
Ondřej Ludvík (vítězná kresba viz foto).
(mm, foto: ZŠ Hulín)

Realitní poradna
Bude to již rok, co začal platit Zákon o realitním zprostředkování. Co přinesl do
praxe realitních služeb?
Jako realitní makléřka společnosti CENTURY 21 Style
Happy jsem, tak jako zřejmě
všichni, kdo v realitách působí, očekávala, co nám více než
8 let připravovaný zákon přinese. Česká republika dosud
neměla tuto oblast podnikání
speciálním zákonem upravenou, čímž jsme se vymykali
standardu evropských zemí.
Proto bylo očekávání odborné veřejnosti velké. Očekával
se propracovaný právní dokument, který přinese skutečnou, tolik požadovanou
změnu do oblasti realitního
zprostředkování. Upřímně
jsem čekala poněkud trochu
razantnější zásah do tohoto
podnikání, kdy činnost realitních makléřů a realitních kanceláří byla bohužel mnohdy
po právu ze strany klientů kritizována. Existovaly a existují
velké rozdíly v kvalitě nabídky realitních služeb, a právě
od nového zákona se čekala
zásadní regulace oblasti, která obsluhuje nemalé finanční
toky. Názory na to, jak se nový
zákon povedl, zda splnil své
očekávání, jsou určitě různorodé a mně nepřísluší to až
tolik hodnotit. Nicméně nový
zákon je už téměř rok skuteč-
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ností a je potřeba se jím při
práci zprostředkování prodeje, koupě či nájmů řídit.
Zákon o realitním zprostředkování byl vyhlášen
ve Sbírce zákonů pod č.
39/2020 a jeho účinnost
započala dnem 3. 3. 2020.
Cílem tohoto zákona bylo
vytvořit právní normu vztahů mezi realitními zprostředkovateli a jejich klienty.
Dále pak nastavit vstupní
podmínky pro nové realitní
makléře a definovat určité
kvalitativní minimum pro
nabídku realitních služeb.
Mým cílem není zde přepisovat jednotlivá ustanovení tohoto zákona, ale z
pohledu mé praxe pokud
možno srozumitelnou formou definovat několik zásadních věcí, které tento
zákon stanovil. Také se budu
snažit v dalších vydáních
upozornit i na různá úskalí,
se kterými by se mohli setkat
i ti, kteří si prodej své nemovitosti chtějí řešit sami. Zákon totiž žádnou povinnost
pro využití profesionálních
realitních služeb veřejnosti
nestanovuje.
Začněme třeba tím, kdo
podle zákona vůbec může
činnost realitního zprostředkovatele vykonávat. Hlavní
zásadní změnou, kterou zákon přinesl, je to, že realitní

zprostředkování se stalo
živností vázanou. Byla tím
nahrazena dosud možnost
vykonávat tuto činnost na
základě živnosti volné, konkrétně oboru činností č. 58
„Realitní činnost, správa a
údržba nemovitostí“. Výkon
profese realitního makléře se
tedy stalo vázanou živností
„Realitní zprostředkování“,
kdy kromě obecných podmínek stanovených zákonem o živnostenském podnikání, jakou jsou bezúhonnost a svéprávnost, je třeba
prokázat i odbornou způsobilost. Tuto způsobilost musí
prokázat realitní makléři
bez ohledu na to, zda svoji
činnost vykonávají pro realitní kancelář nebo sami na
sebe. Způsob a podmínky
doložení odborné způsobilosti jsou právně stanoveny
a týkají se zejména VŠ vzdě-

lání v požadovaném oboru
či potřebnou délkou praxe.
Nicméně asi tím nejprokazatelnějším způsobem je složení odborné zkoušky profesní kvalifikace. Např. naše
realitní kancelář složení této
odborné zkoušky vyžaduje
u všech svých makléřů. A
ještě bych chtěla uvést další
podstatnou povinnost vyplývající z nového zákona,
a tou je povinné uzavření
pojištění odpovědnosti pro
osoby podnikající jako realitní zprostředkovatelé. Tato
povinnost je specifikována v §7 zákona o realitním
zprostředkování a týká se jak
jednotlivých makléřů, tak i
realitních kanceláří.
Některá další ustanovení nového zákona si přiblížíme v dalším čísle.
Veronika Kalousková

Hulíňan

NAPSALI NÁM Z MŠ HULÍN A MŠ ZÁHLINICE
Barevný únor v naší školce

Děti si užily her na sněhu i ve školce. Foto: MŠ Hulín

Měsíc únor nás přivítal
mrazem a sněhovou nadílkou, tolik oblíbenou u našich
dětí. Společně jsme si užili
dovádění na sněhu, bobování i vycházky do zasněžené
krajiny. Ekologické vycházky
u nás patří neodmyslitelně
ke každému ročnímu období. Děti se už těší na chvíli,
kdy se hned po svačince
vyrazí na velkou procházku. Vždyť venku je tolik za-

jímavých věcí k vidění! Teď
v zimě pozorujeme počasí,
hledáme stopy ve sněhu
a odhadujeme, které zvíře
tudy v noci šlo, snažíme se
rozpoznat druhy stromů a
také sypeme ptáčkům zrní
do krmítka. Být venku nás
prostě baví, a proto se snažíme chodit ven denně. Děti
se vydovádí, nadýchají čerstvého vzduchu, přirozeně se
otuží a posilují tak imunitu

těla, tolik důležitou nejen
v nynější covidové době.
K měsíci únoru patří také
masopust a karnevalové radovánky. Tyto tradice dodržujeme i u nás v mateřské škole.
I když jsme se letos museli
obejít bez průvodu městem,
velký barevný karneval proběhl v každé třídě a byl vyvrcholením třítýdenních třídních projektů o masopustu,
tradicích a řemeslech. Děti

si užily zábavné dopoledne
plné hudby, her, soutěží a tance. Tímto děkujeme rodičům
za to, že dětem připravili krásné kostýmy a masky.
Po skončení masopustního období následuje předvelikonoční půst - v mateřské
škole doba zklidnění u pohádkové knížky. Pohádky
mají ve vývoji malého dítěte
nezastupitelné místo. Vnášejí do jeho světa smysl a řád,
nabízejí mu srozumitelné obrazy dobra a zla, a podporují
tak rozvoj citového prožívání. Věřím, že v kouzelném
světě pohádek mohou děti
i dospělí načerpat spoustu
moudrosti, připomenout si,
že dobro by mělo zvítězit
a zlo být potrestáno. I když
život často není pohádka,
veďme děti k tomu, aby v každém dnu hledaly to dobré,
protože - slovy klasika - život
je sérií malých zázraků, stačí
si jich všímat. A kdo by nechtěl věřit na zázraky…
Eva Karasová, MŠ Hulín

Děti si vyzkoušely, jak se žije Eskymákům v Grónsku
Jako každý rok i letos jsme
společně s dětmi absolvovali
krásnou zimní ekovycházku.
Při ní si děti vyzkoušely, jaké
vlastnosti má sníh. Zjistili jsme,
že když je mokrý, lepí se nám
na rukavice a sněhulák z něj
postavit nejde. Ve sněhu
jsme pozorovali stopy různých zvířátek např. pejska,
kočičky atp. Nedaleko naší
mateřské školy je také spousta domácích zvířátek (koníci,
ovečky, slepice atd.), které
děti rády sledují a napodobují jejich zvuky. Po cestě
k těmto zvířátkům procházíme okolo místního rybníčku, na kterém lze v těchto chladných dnech vidět i
led. Kromě ledu s dětmi obdivujeme střechy domů a
stromy, které vypadají, jako
by všechny byly zahalené
bílou peřinou. Aby v zimě
nestrádali ani ptáčci, vyrobili
jsme pro ně závěsná krmítka,
která jsme rozvěsili po školní zahradě a také jsme jim
dali krmení do budky. Sice
to chvilku trvalo, ale nakonec se nám podařilo některé
ptáčky u budky a závěsných
krmítek zpozorovat. Děti
byly neskutečně nadšené

z toho, že napadl sníh. Zasněžená a zamrzlá krajina
nás motivovala k vyzkoušení si, jak se žije Eskymákům
v Grónsku. Pracovali jsme
s glóbusem i mapou, prohlíželi si encyklopedie a časopisy, stavěli a malovali iglú i celé
ledové království, seznámili
se s polárními zvířaty. Zjišťovali jsme, jaké Eskymáci nosí
oblečení, co loví a čím se živí.
Naučili jsme se eskymácké
písně a básně, poslechli jsme
si písničku Jaromíra Nohavici:
Grónská zem.
Děti si také užily bílý den,
kdy přišly bíle oblečení jako
paní Zima. Hrály si s bílými
hračkami, cvičily s bílými vločkami, ve třídě hledaly bílé
předměty. Na svačinu měly
bílé jídlo (vánočku s máslem,
mléko), zazpívaly si zimní písničky a také si při nich zatančily. Venku jsme se vydováděli na krásně bílém snížku,
na kterém jsme se povozili
na bobech a ze kterého jsme
stavěli malé sněhuláčky. Děti
si nejen upevnily znalost bílé
barvy, ale přineslo jim to i
spoustu radosti a zábavy.
Masopust je jakýmsi předělem mezi časem zimním

a časem probouzející se přírody. Nebývá každý rok stejně
dlouhý. Jeho délka se určuje
podle Velikonoc. Začíná vždy
po 6. lednu a končívá v úterý
před Popeleční středou, po níž
nastává čtyřicetidenní předvelikonoční půst.
My jsme tento svátek
s dětmi slavili. Udělali jsme
si karnevalové masopustní
veselí. Všechny děti přišly
v krásných maskách. Při ranních hrách jsme si dodělávali masopustní masky a kdo
chtěl, mohl si vymalovat
omalovánku šaška. Protáhli
jsme si tělíčka při pohybové hře „Na medvěda“ a za-

cvičili si jako ty masopustní
maškary. Po svačince se
uskutečnila masopustní přehlídka masek, hostina a masopustní rej, při kterém si
všichni společně zatančili.
Následně jsme se přesunuli
do tělocvičny, kde děti plnily různé masopustní úkoly.
Za vynikající výkon byly
všechny děti odměněny
sladkou tečkou a pohádkou
o masopustu.
Všem čtenářům Hulíňanu
přejeme příjemné předvelikonoční období.
E. Doleželová, S. Smělíková,
MŠ Záhlinice

Všechny děti přišly v krásných maskách. Foto: MŠ Záhlinice
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TIP NA VÝLET

Hulíňan
Do přírody – Neobvyklá rozhledna a tajemný kámen

Nejen zimní Velehrad je zajímavým tipem pro výlet. Foto: Archiv CCRVM a obec Modrá

Za aktuální situace je
více než žádoucí upevňovat
si zdraví v přírodě. Pohoří
Chřiby, Hulínu prakticky na
dosah, patří k těm lokalitám,
které nabízejí řadu zajímavých příležitostí k pobytu
v přírodě, a přitom se zde
nesetkáte s davy návštěvníků. Několik tipů směřujeme
do okolí známého poutního
místa Velehradu.
Pouhých 5 km severozápadně od Velehradu leží
obec Salaš. Od roku 2015
stojí na stráni nad obcí tvarově zajímavá rozhledna. Její
konstrukce se dvěma vyhlídkovými plošinami ze všeho
nejvíce připomíná dvě číslice 7 postavené proti sobě.
K rozhledně vede značená
turistická trasa. Z Velehradu
pěší turisté vyrazí po modře
značené turistické trase do
Salaše. Od rozcestníku v dol-

ní části Salaše je k rozhledně
potřeba pokračovat po žluté trase do horní části obce,
odkud je značen přístup
k rozhledně. Ze Starého
Města jezdí do Salaše přes
Velehrad autobusové linky,
pro výšlap na rozhlednu doporučujeme zastávku Obecní úřad. U obecního úřadu
najdou motoristé parkoviště. Trasa z Velehradu k rozhledně Salaš je dlouhá 7 km
v jednom směru.
Dalším zajímavým cílem
výletu může být zvláštní
kámen zvaný Králův stůl.
Ten vzbuzuje zájem laiků i
odborníků již dlouhá desetiletí. Jeho existence byla zmíněna například v listině českého krále Přemysla Otakara
I. z roku 1228, kdy označoval
hranice tří tehdejších panství. Symbolickou funkci hraničního kamene plní i dnes,

Rozhledna Salaš. Foto: Archiv CCRVM a obec Modrá
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prý odděluje národopisné
oblasti Hanou a Moravské
Slovácko. Názorů na jeho
původ a účel je celá řada.
Některé se opírají o vědecké
zkoumání, některé obsahují
notnou dávku představivosti a fantazie. Zjevné je to,
že se jedná o kámen, který
geologicky patří do zdejší
krajiny. Je také zřejmé, že byl
opracováván a upravován
lidskou rukou. Nebylo by seriózní zde spekulovat o tom,
která z mnoha teorií či pověstí je ta správná, nechejme tajemnému stolu jeho
tajemství a vnímejme vlastní
pocity, které tento přírodní,
ale i historický objekt v každém z nás zanechá.
Výchozím místem výletu
bude Archeoskanzen Modrá nedaleko Velehradu, rozcestník turistických tras je
u rybníka v blízkosti skanzenu.

Po modré turistické značce
jdeme nejprve kolem repliky staroslovanského kostela
sv. Jana Křtitele. Stojí nedaleko původních základů
z 9. století, rozhodně do této
prosté stavby nahlédněte.
Po cca 1,5 km chůze po zpevněné cestě shlédneme okolní krajinu z rozhledny Modrá. Od rozhledny procházíme mezi vinohrady, polními
a lesními cestami ke Královu
stolu. Také budeme míjet
soustavu lesních rybníků vybudovaných na Modranském
potoce. Část cesty nám bude
dělat společnost Naučná
stezka Fauna a flóra Chřibů.
Celá trasa z Modré ke Královu stolu je dlouhá necelých 6 km v jednom směru,
z Velehradu je o kilometr
delší. Do Modré se dostanete autobusovou dopravou
ze Starého Města (zastávka
Velehrad, rozcestí Modrá),
motoristé naleznou parkování u archeoskanzenu.
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy

Rozhledna Modrá. Foto: Archiv CCRVM a obec Modrá

Hulíňan

TIP NA VÝLET, NAPSALI NÁM
Do přírody – tucet tras na Vartovnu

Vartovna patří k rozhlednám,
které nabízejí kruhový výhled
do krajiny. Foto: Archiv CCRVM,
autor Zdeněk Urbanovský

Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy přináší tip
na výlet do přírody. Vizovické vrchy nabízejí řadu zajímavých turistických tras, motivací může být výlet na vrch
Vartovna s atraktivní rozhlednou.
Slova varta či vartovat
v dnešní mluvě příliš nepoužíváme, častěji se říká hlídka
nebo hlídkovat. Ale v historických pramenech a názvech
se s vartováním setkáme.

Svědčí o tom jméno vrchu
Vartovna (651 m n. m.)
ve Vizovických vrších, o němž
je známo, že zde držívali
stráž portáši, jejichž hlavním
úkolem byla ochrana hranic
od nájezdů Tatarů, Turků
a kuruců. Portáši měli v nedaleké Jasenné svou stanici,
jejich velitelem byl i fojt Jiří
Mikuláštík. Jeho socha zdobí
prostranství v blízkosti historického fojtství v centru
obce.
Na Vartovně v současnosti
nestojí portášské hlídky, ale
37 metrů vysoká rozhledna,
která byla postavena podle
návrhu zlínského architekta
Ivana Bergmanna. Veřejnosti
slouží od 17. listopadu 2009.
Elegantní stavba má tvar kovového válce zasazeného do
kamenné podesty. Spirálově zatočené schodiště vede
na zastřešenou vyhlídkovou
plošinu ve výšce 35 metrů,
k jejímu dosažení je potřeba vystoupat něco přes dvě
stovky schodů (přesný počet
záměrně neudáváme, zkuste
si je spočítat sami).
Vartovna patří k rozhlednám, které nabízejí dokonalý
kruhový výhled do krajiny.
Při dobré viditelnosti uvidíte nejen okolní Vizovické
vrchy, ale také Vsetínské
a Moravskoslezské Beskydy, Chřiby, Hostýnské vrchy.
Dohlédnout můžete do Zlína, na hrad Buchlov či vrcholky Malé Fatry.

Pro turisty je skvělou
zprávou výborná dostupnost Vartovny. Značené turistické trasy či naučné stezky k ní vedou prakticky ze
všech směrů, takže je možné naplánovat výlety různé
délky a náročnosti. Seninka,
Leskovec, Valašská Polanka,
Prlov, Pozděchov, Bratřejov,
Ublo, Jasenná, Syrákov, Liptál, Vizovice, Vsetín – to je
výčet obcí a měst, z nichž se
můžete na Vartovnu vydat.
Leskovec, Valašská Polanka,
Vizovice a Vsetín nabízejí
možnost využití vlakového
spojení, ostatní místa pak
autobusovou dopravu, resp.
parkování pro motoristy.
Rozhledna stojí v katastru
obce Seninka, odkud je to
na Vartovnu nejblíže, něco
přes dva kilometry, k výšlapu

po žlutě značené turistické
trase od obecního úřadu
potřebujete kolem hodiny.
O něco delší trasy (3 – 4 km)
vedou ze sedla Syrákov,
z Liptálu či Jasenné. Výlet
můžete odstartovat také
v Pozděchově, Prlově, Bratřejově, Uble, Leskovci či ve Valašské Polance, pak počítejte
s 5 až 8 km chůze. Vartovna
leží zhruba v polovině trasy
mezi Vizovicemi a Vsetínem,
z obou těchto měst je to
k rozhledně 11 až 12 km.
Rozhledna je otevřena
celoročně. Při výstupu na vyhlídkovou plošinu je potřebné dbát na bezpečnost, zejména v zimním období zde
mohou být zmrazky či led.
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy

Zážitkem je i prohlídka samotné rozhledny.
Foto: Archiv CCRVM, autor Zdeněk Urbanovský

Epidemie versus ekologie II.
V minulém zamyšlení nad
korelací epidemie a ekologie
jsem v případě druhé jmenované zvýraznil hlavní markanty dopadu náhlé, vynucené
změny civilizačních návyků
na životní prostředí obecně.
Je pochopitelné, že člověku
žijícímu „normálním“ stylem
života ve společnosti orientované na konzum mohou připadat uvažované globální dopady, ať už pozitivní, nebo negativní, jako něco abstraktního, na hony vzdáleného, z oblasti environmentální teorie,
které se jeho právě teď prožívaného času vůbec, nebo
jen velmi okrajově, dotýkají.
Navíc se většina z nás alibisticky ujišťuje, že s tím vlastně

nic udělat nemůže a že ať se
bude snažit sebevíc, jedinec
sám na tom nic nezmění.
S tímto myšlením se tak
úplně souhlasit nedá. V době,
kdy jsou do Evropy z druhého
konce světa velkokapacitními
letadly denně naváženy tisíce
tun jednorázových prostředků ochrany včetně injekčních
stříkaček, bez kterých patrně
boj s Covidem nevyhrajeme, musíme jako protiváhu
téhle neplánované ekologické zátěži věnovat ještě větší
pozornost separaci a hlavně
příčinám vzniku tzv. „běžných
odpadů”, což jsou odpady produkované standardním způsobem života. Jejich množství se, bohužel i díky pande-

mii, progresivně navyšuje. Paradoxně v době, kdy ve sněmovně leží (momentálně zapomenutý) evropský zákon
„Zákaz používání jednorázových plastů“, balíme o to více
jídlo do krabiček na jedno použití, kupujeme nápoje z okýnek v plastových kelímcích,
v supermarketech fasujeme
igelitové rukavice, které vzápětí odhazujeme do odpadu
atp. Rovněž pohodlný a stále se navyšující nákup po internetu má svá ekologická
úskalí. Každý má zkušenost, že
po rozbalení i sebemenšího
balíčku zbude mnohdy objemově několikrát větší hromádka různorodého odpadu.
A až se příroda okolo nás na jaře

obnaží, zbaví se bílé peřiny,
obávám se, že na ni okolo chodníků, v parcích, ale i poblíž
turistických stezek ve volné
krajině nebude hezký pohled.
Ekologické dopady pandemie nás pravděpodobně
budou sužovat ještě dlouho
poté, co už budeme všichni
proočkovaní a bez roušek.
Mějme to na paměti a pokusme se tenhle zásek do udržitelného rozvoje společnosti
vyžehlit nástroji, které nás nic
nestojí, mezi něž patří především uvážlivý a ekologicky
orientovaný způsob života.
Je přece všeobecně známo,
že nejlépe vytříděný odpad je
ten, který vůbec nevznikne.
A. Páter, ZO ČSOP Via Hulín
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AKTUÁLNĚ

Hulíňan
Cestující si mohou zažádat o novou čipovou kartu Zetka

Cestující si mohou zažádat o novou čipovou kartu
Zetka, která bude platná
u všech linkových dopravců
v závazku Zlínského kraje, tj.
u dopravců Z-Group bus, a. s.

INZERCE
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(bývalý KRODOS BUS, a. s.),
Arriva Morava, a. s., TQM –
holding, s. r. o., ČSAD BUS
Uherské Hradiště, a. s. a
Transdev Morava, s. r. o. Žádost o vydání karty je mož-

no podat buď přes e-shop,
nebo osobně v informačních kancelářích dopravců.
„Karta Zetka bude sloužit
jako jednoduchá elektronická peněženka pro cestování

po Zlínském kraji autobusem
a od letošního léta i vlakem.
Cestující si mohou vybrat buď
personifikovanou verzi karty,
tedy se jménem a fotografií, nebo verzi anonymní. Na
anonymní kartu ale nebude
možné čerpat slevy z jízdného – žákovské, seniorské atd.,“
uvedl náměstek hejtmana
Zlínského kraje pro dopravu
Radek Doležel.
Přes e-shop http://idzetka.cz
lze podat žádost vyplněním
elektronického formuláře a
nahráním pasové fotografie.
Karta bude vystavena do 14
dnů, žadateli přijde poštou
nebo si ji bude moci vyzvednout v některé z níže uvedených informačních kancelářích dopravců.
V případě podání žádosti
přímo v některé z informačních kanceláří zde budou
žádosti přijímány postupně,
podle harmonogramu. Tiskopis bude možné vyplnit
předem elektronicky nebo
i na místě. K jeho podání
bude žadatel ještě potřebovat pasovou fotografii a bude-li chtít získat slevy (senioři, studenti), tak musí ještě
doložit i svůj věk (občanský
průkaz/potvrzení o studiu).
Případné dotazy k novým
kartám lze posílat na adresu
info@koved.cz.
(jv)
Nejbližší informační kanceláře:
• Uherské Hradiště
Velehradská třída 1311
• Kroměříž
Nádražní 3553/16
• Holešov
Nádražní 1218
• Bystřice pod Hostýnem
Přerovská 213
• Zlín
Trávník 543

Hulíňan

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA, AKTUÁLNĚ
Vzpomínky

Opustili nás
Číhalová Jarmila
Bártek Antonín
Kolářová Marie
Franěk Rudolf
Klapilová Jitka
Dočkalíková Anna
Rozkošná Jiřina
Setinský Zdeněk
Oubrechtová Růžena

Dne 20. února 2021
jsme si připomněli 1. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky
paní
MARIE MALOŠÍKOVÉ.
S láskou vzpomínají syn Jaroslav
a dcera Věra s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Dne 19. února 2021 tomu bylo již 38 let
od úmrtí naší maminky
paní

MARIE ZAVADILOVÉ

z Hulína.
S láskou stále vzpomínají
syn Rudolf a dcery Božena a Taťána
s rodinami.

Život je jen cesta, na které ztrácíme ty,
které nejvíce milujeme.
Dne 22. března 2021 vzpomeneme
páté smutné výročí, co nás opustil
pan
ANTONÍN ŠŮSTAL.
S láskou stále vzpomíná
manželka Jana a synové s rodinami.

*
*
*
*
*
*
*
*
*

1929
1950
1949
1957
1932
1933
1932
1956
1946

Dne 22. března 2021
uplyne 10 let,
co nás opustila naše maminka
paní
LUDMILA OBDRŽÁLKOVÁ.
Stále vzpomínají
dcery a syn s rodinami.

„Velké bolesti jsou němé.“
Dne 21. února
by oslavila 62. narozeniny
paní
DANA DVOŘÁKOVÁ.
S láskou stále vzpomínají
maminka Žofie, manžel Vladimír,
dcera Petra s rodinou.

V kroměřížské porodnici loni přivítali 646 dětí, ve jménech vedou
Eliška a Jakub, mezi neobvyklými jsou Atrey, Alf či Milagros
Náročný, ale přínosný. Takový byl rok 2020 z pohledu
gynekologicko-porodnického
oddělení Kroměřížské nemocnice. Přestože jeho činnost
značně zkomplikovalo onemocnění COVID-19, dokázali
zde uskutečnit 644 porodů,
během kterých se narodilo
646 dětí, tedy přibližně stejně
jako v letech předchozích.
„Epidemiologická situace
nebyla v uplynulém roce příznivá, navíc s ní souvisela různá
vládní nařízení. Došlo například
k zákazu doprovodu u porodu,
naštěstí platil jen krátce. Museli jsme pozastavit prohlídky
porodních sálů pro nastávající maminky, kurzy psychoprofylaxe, organizačně přemístit
ambulantní provozy a řešit
celou řadu dalších situací, které nebyly v předchozích letech
obvyklé. Vše se nám podařilo zvládnout. Zjistili jsme, že
umíme operativně reagovat
na akutně nastalé situace a
vyrovnat se s nimi, při zachování profesionálního přístupu

k našim klientkám. Zásluhu
na tom má celý náš tým,“ prohlásil Lukáš Vacula, který
v roce 2020 působil na gynekologicko-porodnickém
oddělení ve funkci zástupce
primáře a od 1. ledna tohoto
roku jej vede jako primář.
Hned čtvrtina ze všech porodů, konkrétně 164, se loni
uskutečnila tzv. císařským řezem. Největší dítě narozené
v Kroměřížské nemocnici mělo
po porodu váhu 5 230 gramů,
naopak nejmenší vážilo 1 220
gramů. Převládali chlapci, těch
se narodilo 335, dívek bylo
o 24 méně. Ve dvou případech se narodila dvojčata.
Pro své potomky rodiče
volili nejraději tradiční česká
jména. Mezi kluky přibylo
nejvíce Jakubů, Šimonů, Tomášů, Vojtěchů a Janů, mezi
děvčaty Elišky, Emy, Natálie,
Terezy a Adély. „Zaznamenali jsme také neobvyklá či u nás
málo častá jména. U dívek
třeba Melody, Zandaria, Milagros nebo Bibiana, u chlapců

Alf, Atrey, Bryan, Joachim či
Yousef,“ vyjmenovala Klára
Čečatková, vrchní sestra gynekologicko-porodnického
oddělení Kroměřížské nemocnice.
I v letošním roce chce kroměřížská porodnice navyšovat standard svých služeb.
A ty také rozšířit. V plánu je
například přesunutí řádově
stovek menších operačních
výkonů do ambulantního provozu, což bude pro klientky

INZERCE

komfortnější a zdravotníkům
toto opatření poskytne více
prostoru na operačních sálech pro větší výkony. Ambulantní péče bude nově doplněna o odbornou poradnu
pro močovou inkontinenci
a poruchy pánevního dna
a dále o poradnu pro chronickou pánevní bolest, endometriózu a sterilitu, což umožní zvýšit péči o ženy s těmito
potížemi.
(dvo)
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Informace k očkování proti onemocnění COVID-19
lze nalézt na webu města
Jak se přihlásit na očkování proti onemocnění COVID-19. Návod pro seniory,
jak postupovat. Nebo třeba
schéma průběhu očkování.
Město Hulín zveřejnilo praktické informace k tomuto
tématu, zájemci je nalez-

nou na webových stránkách
www.hulin.cz.
„Očkování je velké téma
a lidé se ptají na celou řadu
věcí. Odpovědi na ty nejpodstatnější otázky lze nalézt v
informačních letácích, které
máme aktuálně umístěné na

webových stránkách města.
Jsme samozřejmě připraveni
odpovídat i na individuální
dotazy a zájemcům maximálně poradit,“ prohlásila
Barbara Tučková, sociální
pracovnice hulínské radnice.

Letáky zpracovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.
Další informace k registraci
k očkování a rezervaci termínů za pomoci centrálního rezervačního systému lze nalézt
na adrese: https://crs.uzis.cz/.
(dvo)

Kroměřížské nemocnici se podařilo v roce 2020
zvýšit počet odběrů krve i krevní plazmy
Hematologicko-transfuznímu oddělení Kroměřížské
nemocnice (HTO) se podařilo
v roce 2020 uskutečnit celkem
3 412 odběrů krve, což bylo
o 38 více než v roce před-

22

chozím. Nárůst zaznamenalo
i v počtu odběrů plazmy. Zatímco v roce 2019 šlo o 1074
dárců, v loňském roce jich
bylo hned 1 137.
Navyšovat čísla se kromě-

řížskému HTO podařilo navzdory komplikacím a omezením, která vyvolala celosvětová pandemie koronaviru. „Její negativní důsledky
jsme naštěstí nepocítili. Dobrovolní dárci krve k nám chodili
ve vysokém počtu a dodržovali
epidemiologická opatření, která jsme na našem oddělení přijali. Za jejich přízeň a disciplínu
jim patří obrovský dík,“ vzkázala Eva Zdráhalová, primářka
HTO Kroměřížské nemocnice.
V loňském roce přivítalo
hematologicko-transfuzní oddělení 134 prvodárců, což lze
vzhledem k situaci hodnotit
jednoznačně kladně. Nemocnici v tomto ohledu pomohla
i spolupráce s kroměřížskou
radnici, která v listopadu a pro-

sinci pomohla s jejich náborem. „Konkrétně pan místostarosta Karel Holík účinně propagoval dobrovolné dárcovství
krve mezi místními sportovci.
Díky jeho aktivitě a nasazení
k nám přicházeli v posledních
týdnech roku vždy ve čtvrtek
čtyři noví prvodárci. Byli jsme
za to rádi, je v našem zájmu mít
co nejvíce dárců krve,“ konstatovala Eva Zdráhalová.
Propagaci dárcovství krve
se Kroměřížská nemocnice
věnuje dlouhodobě. Například v roce 2019 zrealizovala
velkou náborovou akci zaměřenou na prvodárce, díky
které se do registru zapsalo
178 nováčků. V těchto aktivitách bude pokračovat i letos.
(dvo)
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FEJETON
Malý a velký svět

Žijeme ve dvou světech.
Velkém světě malých lidí
a malém světě velkých lidí. I
ve velkém světě malých lidí
se občas vyskytne poctivec.
A i v malém světě potkáváme různé hejhuly, hogofogo frajery i pěkné podegry. To už tak je. Proč, ví jenom
Pán Bůh…
Velký svět nám vynalezl
poštovní směrovací čísla,
brázdu nižšího tlaku, televizní seriály Okresem na severu
počínaje a Dallasem konče.
Velký svět stvořil supermarkety, stíhačky značky Gripen,
Nejvyšší kontrolní úřad, index PX, elektrárnu Temelín,
tunel Blanka, příruční slovník
naučný, KUC Zlín, Palác oddechu a kultury Julia Fučíka,
a ke všemu ještě večerní univerzitu marxismu-leninismu.
Ale také z ničeho nic právnickou fakultu v Plzni.
Vytvořil velká umělecká
tělesa, kongresy a sympozia,
megašou, vojenské přehlídky, některé z těchto civilizačních výdobytků občas
i ku prospěchu nás všech.
Přišel také s masážními salony, globalizací, ekologickou
krizí a sníženým ratingem.
Úplně nesmyslně způsobil,
že fotbal se hraje v zimě na
vyhřívaných trávnících a hokej v létě na umělém ledě.
Malý svět vymyslel žvýkačky a bublifuk, oblíbené
a chvalně známé kalhoty
pumpky, botky zvané mentolky, pomádu pro bujný
vlas a pevný knír, později
dámskou vycházkovou obuv
jarmilky, člověče, nezlob se,
perpetum mobile a zcela
nečekaně i facebook. V garážích malého světa vznikly
i vynálezy, které si pak často
přivlastnil velký svět… Zisky
malého světa si zhusta privatizují jedinci z velkého světa,
ale jejich pochybení a ztráty
jsou kolektivizovány a platíme za ně všichni z malého
světa.

Ilustrační foto

Malý svět inspiroval Vlastu
Buriana, Bohumila Hrabala,
Jana Nerudu i Karla Čapka.
Vznikly z něj seriály Bylo nás
pět, Četnické humoresky,
Hříšní lidé města pražského.
Zrodil také kapesní zlodějíčky, černé pasažéry, obchodníky s kradenými psy, potulné muzikanty a pak ještě
folkaře a protestsongaře.
Velký svět vymyslel časopisy Šíp, Blesk, Aha, a v neposlední řadě ledajaká televizní megašou, Kessel-Buntes
počínaje a Česko-Slovensko
má talent konče. Z velkého
světa jsou akciové společnosti s neznámými vlastníky,
nájemné vraždy, bodyguardi
a domovy důchodců.
Malý svět nám přinesl organizace Sokol, Junák, Orel
a další vážená společenství.
Objevil i zajímavé roztodivnosti. Libochutná medicinální vína, lidovou krasovědu,
Osvěžovací spolek paní a dívek, Praktický kapsář zápisků
rolnických a černé pálenice.
Rovněž pak Spolek chovate-

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.

lů činčil a také prostonárodní
písně. I v naší době vznikají
mnohé svépomocné ctihodné spolky. Z malého světa se
zrodily mnohé politické strany, aby se pak často zaprodaly světu velkému.
Z velkého světa do malého se ani nesnažil nahlédnout Václav Klaus. Do malého světa se rafinovaně stylizuje Miloš Zeman, ale stále
pošilhává po světě velkém.
Z malého světa vyšli a nikdy
jej neopustili Tomáš a Jan
Baťové, kteří ale dokázali,
že se umí dobře orientovat i
ve velkém světě byznysu.
Náš první prezident T. G. M.
nikdy neopustil svůj svět,
z kterého vzešel. „Ku stáru
přemýšlím v dialektu své rodné obce,“ poznamenal v jednom rozhovoru.
Ten náš malý svět stále
dýchá a možná dodechuje
v obcích našeho kraje. Svět,
který ještě stále alespoň trochu připomíná první a poslední spořádanou demokracii na našem území, Masarykovu republiku.
Vzpomíná na dobu, kdy
obyčejné pojmy čest, morálka, pravda, vlastenectví nebyly ještě odklizeny do nicoty,
zahnány do kouta a nahrazeny moderními výrazy – průsečík názorovým spektrem, koaliční dohoda, globální zájmy

a dalšími podivuhodnostmi.
Vzpomínky čím dál mlhavější.
Člověk se ve velkém světě pomalu stává lidským zdrojem,
určeným k vytěžování co největšího zisku.
Nezapomínejte, prosím,
na vzkazy našich otců, dědů,
pradědů, strýců a tetiček.
Vzkazy, které nám zanechali v písních. Jsou to vzkazy
o jejich láskách, životních
trápeních, radostech i strastech. Nebyly nepodobné těm
našim. Jenom je dokázali vyjádřit citlivěji, bez hrubostí, noblesněji. Jeden z těchto textů je i varováním do velkého
světa: „Člověče, nezapomeň
na to, že si enom prach a blato. Až ty prídeš pred sůd pánů
pána, nepomože ti výmluva
žádná.“
A ještě jedna připomínka
na závěr: Možná nevíte, že jihovýchodní Morava, náš kraj,
má jednu z nejmenších migrací obyvatel. Lidé zde chtějí
žít, domov pro ně není bezobsažným pojmem. Možná
je to i tím, nebo právě proto,
že zde přece jen stále žije
duch původní lidové kultury,
kousek vědomí první republiky, kousek dědictví minulých generací. Odlišuje nás
bohudík stále od naleštěné
bídy velkého světa. Je to nejcennější, co tady máme.
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Český svaz ochránců přírody
vyhlašuje Rok vážek

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021
Rokem vážek. Během roku
budou – dovolí-li koronavir po celé České republice probíhat zajímavé aktivity, díky
kterým se veřejnost dozví
více o této pozoruhodné skupině hmyzu i o prostředí, ve
kterém žijí. Již nyní však ČSOP
nabízí finanční podporu aktivit na pomoc vážkám.
Proč zrovna Rok vážek?
Krom toho, že vážky jsou
krásné a samy o sobě pozoruhodné, jsou i symbolem
zachovalých vodních ploch
a mokřadů. Míst, kterých je
i přes řady politických proklamací o nutnosti zadržování
vody v krajině stále větší nedostatek. Nejen, že se neobnovují dostatečně rychle, ale
leckde dosud i mizí (jsou zaváženy a podobně) či jsou
nevhodným hospodařením
(např. intenzivní chov ryb) degradovány. Český svaz ochránců přírody by rád, aby si lidé
začali mokřadů více vážit;
napomáhali jejich obnově a
bránili jejich zániku. Nejen
jako míst, ke kterým obracíme své zraky coby k přirozené „klimatizaci“ v dobách letních veder, ale i míst plných
života, plných nejrůznějších
– mnohdy i velmi vzácných –
rostlin a živočichů. Právě vážky, tyto létající drahokamy,
jsou toho symbolem.
Český svaz ochránců přírody pečuje o řadu mokřadů,
tůní a rybníků a přibližuje tato
místa veřejnosti. Nabízí však
také finanční pomoc dalším
subjektům, které by se chtěly do ochrany (nejen) vážek
zapojit. V rámci Národního
programu ČSOP Ochrana

biodiverzity mohou spolky
žádat o finanční podporu jak
na mapování vzácných druhů, tak na drobnější praktická
opatření v terénu, mimo jiné
právě třeba na obnovu tůní,
které potřebují vážky pro své
přežití. Ti, kteří se chtějí starat
o nějaký mokřad dlouhodobě, se mohou zapojit do dalšího programu ČSOP – založit
pozemkový spolek. Pozemkové spolky jsou organizace, chránící cenné přírodní lokality a
pečující o ně na základě vlastnického či smluvního vztahu
k pozemkům. ČSOP nabízí
zájemcům o založení pozemkového spolku pomoc nejen
finanční, ale i metodickou,
odbornou a právní. Bližší informace o obou programech
ČSOP i o aktuálně vyhlášených výběrových řízeních,
jejichž uzávěrka je v polovině
března, najdete na webových
stránkách www.csop.cz.
Vyhlášením tematického
roku by ČSOP rád upozornil
na ohrožení konkrétní skupiny rostlin či živočichů a vyzval veřejnost k zapojení do
její ochrany. Očekávat během
roku můžete vycházky za tajemstvím mokřadů, putovní
výstavu o vážkách a jejich
ochraně, „vážkařské“ soutěže
i lecjaká překvapení. Sledujte
aktuality na webových stránkách www.csop.cz.
Generálním partnerem
Národního programu ČSOP
Ochrana biodiverzity jsou
Lesy České republiky, s. p.,
program je dále spolufinancován Ministerstvem životního prostředí, Nadačním
fondem Veolia a Nadací Ivana Dejmala.
Jan Moravec,
Český svaz ochránců přírody,
foto: Jan Moravec

vážka rudá

motýlice lesklá

šidélko větší
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