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Hulín reaguje na sucho. Přizpůsobil mu péči o zeleň
Méně sečí, tráva se nekosí
tak nakrátko, hodně se mulčuje. Město Hulín přizpůsobilo péči o zeleň aktuálním
klimatickým podmínkám, zejména dalšímu hrozícímu suchu.
„Nedostatek vláhy je problémem už několik let, vegetace není v optimální kondici.

Na to jsme museli v rámci péče
o zeleň a životní prostředí
reagovat, a to v úzké spolupráci a kooperaci s naší městskou
společností KOMBYT SERVIS,“
prohlásil starosta Hulína
Roman Hoza.
Společnost KOMBYT SERVIS zahájila letos seč trávy
v polovině dubna. Své pra-

covníky nasazuje tam, kde
je potřeba, protože na všech
plochách zeleň neroste stejnou rychlostí. „Přizpůsobujeme se situaci a počasí. Někdy
kosí dva lidé, jindy čtyři. Využíváme veškerou techniku,
kterou máme k dispozici, tedy
traktorové sekačky, běžné i
strunové sekačky. Je potřeba

si ale uvědomit, že vše nejde
pokosit hned, jak si někteří
lidé myslí. Staráme se nejen
o samotný Hulín, ale také
o Záhlinice a Chrášťany, dohromady jde o mnoho desítek hektarů ploch,“ upozornil
Antonín Huťka, ředitel společnosti KOMBYT SERVIS.
Dokončení na str. 2

Relaxační zahrada za knihovnou. Místo, které si lidé určitě oblíbí

Původní stav… a proměna v přívětivé místo. Foto: J. Kouřilová, Z. Dvořák

Nevzhledná a dlouho nevyužívaná plocha bývalé školní zahrady se změnila v atraktivní místo, které láká k trávení volného
času a pořádání mnoha aktivit. Relaxační zahrada za knihovnou se budovala od roku 2019 a nyní čeká na slavnostní otevření.
Přístupná veřejnosti je však už v těchto dnech.
„Pokud to situace a vládní nařízení dovolí, chtěli bychom oficiálně otevřít relaxační zahradu někdy v polovině června. Zaslouží
si to, je to vydařený počin. Zájemci ji však mohou navštívit už nyní. Věřím, že toto místo má potenciál stát se jedním z nejoblíbenějších v našem městě. Bude sloužit jak knihovně a jejím čtenářům, tak obyvatelům této nejstarší části města,“ prohlásil Roman
Hoza, starosta Hulína.
Dokončení na str. 2
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Hulín reaguje na sucho. Přizpůsobil mu péči o zeleň - dokončení ze str. 1
Sucho se stalo v posledních letech průvodním jevem
letních měsíců. V Hulíně se
proto začalo méně kosit a tráva po seči zůstává delší, protože tak lépe odolává vysokým
teplotám a dokáže si déle
udržet vláhu. Pokosená tráva
se také ve větší míře nesbírá,
ale mulčuje. Toto opatření se
však neuplatňuje na plochách
u bytových domů nebo v místech, kde se pohybuje hodně lidí. Důvodem jsou stále
rozšířenější alergické reakce
na různé pyly a nutnost likvidovat klíšťata, která se v pokosené, ale nesebrané trávě
mohou vyskytovat.
Kde to situace umožňuje,
zejména z hlediska intenzity
využívání, městská společnost KOMBYT SERVIS trávu
vůbec neseče. Letos jde například o park za základní
školou nebo různé zelené
plochy na periferiích Hulína.

Tyto prostory průběžně kosí
zájemci o trávu na seno.
Chybějící vláhu Hulín pomáhá přírodě nahrazovat
vodou z městských studní.
V nové Relaxační zahradě za
knihovnou je nainstalovaný
automatický zavlažovací systém, trávníky se pravidelně
kropí na koupališti a na hřišti
ve sportovním areálu, zalévají
se květiny vysazené v truhlících i záhonech. „Počítáme
také se zálivkou stromů, stejně
jako v předchozích letech. K vybraným jsme nainstalovali speciální zavlažovací vaky, které
jim zajišťují dlouhodobý přísun
vody v potřebném množství,"
vysvětlil Roman Dutkevič,
vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí.
Péče o zeleň - a nejde jen
o sezónní seče trávy nebo zavlažovaní, ale také o výsadbu
stromů, keřů a květin, kácení
a údržbu stromů nebo třeba

údržbu živých plotů, záhonů
a truhlíků s květinami - je nákladnou záležitostí. „V letošním roce jsme na ni vyčlenili z
rozpočtu částku 5 300 000 korun. Máme přitom výhodu v
tom, že požadované práce z
velké části zajišťuje městská

společnost KOMBYT SERVIS,
což je výhodnější, než kdybychom je museli objednávat od
externích firem,“ sdělil Roman
Hoza. (rozhovor s Antonínem
Huťkou, ředitelem společnosti
KOMBYT SERVIS, na str. 5)
Zdeněk Dvořák

K údržbě zelených ploch se využívá různá technika. Foto: KOMBYT SERVIS

Relaxační zahrada za knihovnou. Místo, které si lidé určitě oblíbí
- dokončení ze str. 1
Relaxační zahrada nabízí
prostor pro aktivní i pasivní

odpočinek. Na ploše jsou instalované různé herní prvky

Relaxační zahradu krášlí i květiny. Foto: E. Koukalová

i místa pro oddech třeba s knihou nebo časopisem. Trávník
je vybaven automatickým zavlažovacím systémem.
Nový prostor rozšiřuje aktivity pořádané knihovnou.
Pro děti, které ji navštěvují,
zde budou pořádány různé
akce včetně těch čtenářských. „Pro tyto účely bude
vhodný dřevěný přístřešek, ale
i velké indiánské tepee, které
jsme sem nainstalovali,“ sdělila Jana Kouřilová z Odboru
rozvoje města a životního
prostředí, která se projektem
výstavby relaxač
ní zahrady
zabývala. Prostředí je vhodné i pro aktivity sdružení rodičů na mateřské dovolené
a jejich děti - MÁTA, které

má v budově knihovny k dispozici zázemí a hrací místnost. Už nyní zahradu využívají studenti a pedagogové
z nedaleké základní školy
se zaměřením na angličtinu,
ZŠ Active Learning, i řada
občanů.
Relaxační zahrada za knihovnou je investicí města,
vyšla na cca 1 500 000 korun. „Náklady jsme uhradili
z rozpočtu města, protože neexistoval žádný dotační titul,
který bychom mohli pro tento
účel využít. Jde však jednoznačně o smysluplné zvelebení a využití veřejného prostoru
v této části města,“ nepochybuje Roman Hoza.
(dvo)

Hulín jde do květu, letničky jsou již vysazeny
Na řadě míst Hulína už
jsou vysazeny nové jarní květiny. Objevily se jak v centru,
tak i v dalších částech města.
Do výsadby a údržby letniček, ale i dalších květin a zeleně
ve veřejném prostoru, radnice
každoročně investuje ze svého
rozpočtu významnou částku.
Nové záhony růží jsou
vysázeny u autobusových
zastávek na náměstí Míru,
kde se uskutečnila i výsadba
letničkových záhonů, stej-

2

ně jako na Holešovské ulici.
„Náměstí Míru oživily i truhlíky
s květinami, konkrétně s muškáty, ty zdobí také v okna Kulturního domu. Truhlíky se surfiniemi jsou umístěné na silničních mostech, na zábradlí
v Poštovní ulici, verbenami,
afrikány a šalvějí jsou osázené
ostrůvky u silnice I/55 a záhony před základní školou,“ vyjmenoval Roman Dutkevič,
vedoucí Odboru rozvoje
města a životního prostředí.

A doplnil, že u Kulturního
domu jsou umístěné i betonové truhlíky s květinami
a hrob padlých vojáků byl
osázen voskovkami.
S výsadbou květin se počítá také na podzim, a to
na ploše u nové trafostanice
na křižovatce ulic Hviezdoslavova a Sokolská a na konci
ulice Dukelská.
V posledním období se
každoročně v Hulíně vysadí
řada stromů a tisíce květin.

„Pěkné prostředí podporuje příjemnou atmosféru a tu
chceme ve městě mít. Navíc
tvrdím, že prostředí kultivuje
a vychovává, což je další důležitý důvod pro to, abychom
o zeleň v Hulíně pečovali s maximálním úsilím. Estetické okolí dělá lidem radost a pomáhá
udržovat dobrou náladu. A to
zvláště teď potřebujeme všichni,“ konstatoval Roman Hoza,
starosta Hulína.
(dvo)

Hulíňan
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Zamyšlení… Romana Hozy, starosty města: Život se vrací do normálu

Tíseň, obavy, někdy i strach
plynoucí ze všech zákazů
a omezení souvisejících s obranou proti šíření koronaviru
postupně povolují. Všichni
cítíme, že je to po těch zhruba desíti týdnech dobře. Také
téměř letní počasí pomáhá
překonávat až depresivní stavy. Bylo by však velmi nebezpečné propadat bezbřehému
optimismu, opatrnost je stále
na místě. Čelíme zákeřnému
nepříteli a další vlny zvýšené
nemocnosti se dají očekávat.
Naše životy se však pomalu dostávají do dřívějších
kolejí. Platí to i pro fungování
radnice. S drobnými omeze-

ními a za dodržování jednoduchých hygienických pravidel jsou s vámi úředníci v kontaktu, připraveni řešit vaše požadavky a zajišťovat veškerou
potřebnou agendu města. Složitějším podmínkám jsme se
dokázali přizpůsobit my i vy.
Za to moc všem děkuji.
Jak pomalu přestává být
ten otravný virus hlavní starostí, pokračujeme intenzivně
na postupné realizaci plánů
a projektů, které jsme pro letošní rok se zastupiteli schválili
a vytyčili. Není jich málo a nejsou jednoduché. Jsou náročné
finančně i organizačně. Nejvýznamnějším cílem je zahájení
rekonstrukce Sokolovny v multifunkční kulturně společenské
zařízení. Momentálně, s ohledem na dosavadní uživatele,
z nichž je řada organizovaná
v různých oddílech a aktivitách
sportovního klubu Spartak,
aktivně jednáme s jeho vedením. Je nejvyšší čas vzájemně
si odsouhlasit navrhovaná řešení náhradních prostor pro zajištění jeho činností po dobu
přestavby a také realizovat
jejich nezbytné úpravy. Se zahájením stavby musí logicky
veškerá činnost v objektu So-

kolovny skončit. Řešíme teoreticky harmonogram prací, které mají být zrealizované už
na podzim, i ty další, které na ně
navážou v roce 2021. Těsně
před dokončením je prováděcí
dokumentace a dokumentace
pro přípravu výběrového řízení.
Zároveň plánujeme také financování této velké stavby, které
bude z velké části kryto úvěrem.
Koronakrize s sebou přinesla
dosti velké komplikace v oblasti příjmů měst. Daňové příjmy
poklesnou, ale jsme připraveni
najít řešení. Náš letošní rozpočet to díky rezervě z loňského
roku neohrozí tak dramaticky,
jak je obecně předpovídáno.
Jednoduché to ale rozhodně
nebude. Rekonstrukce Sokolovny přesto zůstává dál hlavní prioritou, naším cílem je,
abychom během dvou let zajistili pro město krásné a užitečné funkční zařízení sloužící
všem obyvatelům Hulína.
Nejen projekty a přípravy,
ale také konkrétní stavby již
běží. Buduje se infrastruktura
k rodinným domkům v Záhlinicích, buduje se nově prodloužení ulice Palackého směrem
na Podstávek, probíhá výběrové řízení na vybudování antu-

kových hřišť u koupaliště, na
kterou Spartak Hulín získal
dotaci z ministerstva školství,
je podáno několik dalších žádostí o dotace.
S postupným uvolňováním
restrikcí, s ukončením nouzového stavu se život i přes některá trvající omezení dostává
do normálu. Běží to na radnici,
ale běží to postupně i ve vašich
pracovních i civilních životech.
Už není problém se potkávat
s rodinou, se známými, už se
rozjíždějí kulturní a společenské
akce, blíží se léto. Některé věci
zůstávají s otazníky, ale přece
jen se lépe dýchá. I když roušky
v jistých situacích a případech
ještě chvíli používat budeme.
Možná z něčího rozhodnutí,
možná z vlastní odpovědnosti.
Věřím, že za rok touto dobou
bude práce na Sokolovně v plném proudu, bude se schylovat k létu s normálně naplánovanými dovolenými, s normálním koupáním a ostatními letními radovánkami,
na které se budeme všichni
těšit už naplno….
I ten blbý virus bude už jen
zlou vzpomínkou. Ale pozor,
letos tu pořád ještě je!
Držte se!

Hulín si připomněl osvobození a konec 2. světové války
Položením věnců a tichou
vzpomínkou si v květnu Hulín
připomněl 75. výročí osvobození města a jeho okolí a ukončení 2. světové války. Pietních
aktů na místním hřbitově,
u staré školy a na tehdejším
bojišti nedaleko Břestu se zúčastnili starosta Roman Hoza
a místostarosta Jiří Schaffer.
Ráz vzpomínky ovlivnila současná situace vyvolaná pandemií koronaviru a zákazem po-

četnějších shromáždění. „Museli jsme se tomu přizpůsobit.
Na druhou stranu jsme ani na
okamžik neuvažovali o tom, že
bychom si výročí ukončení nejničivějšího válečného konfliktu
v dějinách lidstva důstojně nepřipomněli. Je potřeba si stále
připomínat důvody, které k této
válce vedly, oběti, které během
ní přišly o život, i osvoboditele,
jež naší vlasti a našim předkům přinesli osvobození od na-

Starosta Roman Hoza (vlevo) a místostarosta Jiří Schaffer
při tiché vzpomínce na hřbitově v Hulíně

cismu,“ prohlásil Roman Hoza,
starosta Hulína.
Na osvobození Hulína a
jeho okolí od nacistických
okupantů se počátkem května roku 1945 podílel i 1. československý armádní sbor.
Boje, které svedl severně od
města, jsou považovány za
nejtěžší, které podstoupil na
území tehdejšího protektorátu Čechy a Morava. Potvrzuje
to i fakt, že při nich položily
své životy více než tři desítky
vojáků. Osm z nich je pochováno na hulínském hřbitově,
14 v Břestu a osm v Kroměříži.
Výročí 75 let od osvobození města a jeho okolí
a ukončení 2. světové války si Hulín připomněl i prostřednictvím svého zpravodaje. Na stránkách Hulíňanu,
v dubnovém a květnovém
čísle, vyšel dvoudílný historický materiál s názvem
„Poslední výstřely“ za Hulínem. Jeho autor Alois Páter
v něm přiblížil průběh bojů
a čtenářům poskytl řadu historických faktů a souvislostí.
(dvo) foto: Z. Dvořák

Památník u staré školy v Hulíně

Věnec u památníku na tehdejším
bojišti u obce Břest
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SERIÁL, Z RADNICE, NAPSALI NÁM
Malý hulínský místopis – 4. díl
Zpravodaj Hulíňan vám
přináší závěrečný díl seriálu věnovaného názvům hulínských ulic a změnám, kterými v průběhu věků prošly.
Jeho autorem je Ivo Káňa,
rodák z Hulína.
Nu a v tomto čísle Hulíňanu jsem došel ve svém přehledu vývoje místních názvů
a ulic k samotnému závěru.
Jak se dalo očekávat, tak
s další změnou režimu, která
nastala po skončení 2. sv. války, resp. zejména po Únoru
1948, nastaly i změny názvů
některých ulic v Hulíně, po-

platné osobnostem a událostem, významným pro „nový“
režim. A stejně tak došlo
k obdobným změnám po
další změně politického režimu po roce 1989. Takže když
se všechny historické změny
názvů ulic tak nějak zesumarizují, vznikne následující
abecední přehled, v němž je
na prvním místě současný
název ulice (r. 2020) a dále
následují názvy v pořadí, které daná ulice měla směrem
zpět do historie:
Boženy Němcové – Val za
Haltmanovým

ilustrační foto

Čechova – Malý Val
Dr. Stojana – Víta Nejedlého
– Dr. Stojana
Dukelská – Legionářská –
Beethovenova
Holešovská – Nádražní
Hviezdoslavova – Štefánikova
Javorová – Fučíkova – Benešova – Mozartova
Komenského – Pravčická
(„Nivky“)
Kostelní – Msgr. Šrámka –
Kostelní
Krátká – Pětiletky
Nádražní – 9. května – Nádražní
Náměstí Míru – Masarykovo
náměstí
Palackého – Lískovec
Partyzánská – Pravčická
Poděbradova – Bědachov
Poštovní – Maršála Stalina –
Heydrichova – Poštovní
Sadová – Leninova čtvrť –
sídliště Žabínek
Sokolská – Viktoria – Sokolská
Vrchlického – Hejná – Obrátilova – Hejná
Záhlinická – Gottwaldova –
Záhlinická
Zahradní – Vítězného února
Žižkova – Velký Val
Tak to je vše, co se mi podařilo zjistit pro tento článek,

který měl všem zájemcům o
historii jmen hulínských ulic
a lokalit dát (snad) zajímavé
informace na toto téma. Doufám, že se takových čtenářů
tohoto měsíčníku našlo alespoň pár . Kdoví, jak dlouho
budou uvedené skutečnosti
platné a zda zase někdy v budoucnu někdo další bude pátrat po tom, jak se názvy hulínských ulic změní od dnešní
doby. V každém případě bude
mít alespoň jakýsi odrazový
můstek pro své pátrání.

Na závěr musím poděkovat všem, kteří mi informacemi či radou pomohli při
tvorbě tohoto článku. Byli
to: Vlastimil Úlehla, PhDr. Jitka Zezulová, Oldřich Fiala
(kniha Hulín město na křižovatkách), Alexej Srnec, Petra
Oslzlová a Ladislav Schovajsa
(členové facebookové skupiny „Město Hulín na historických fotografiích“) a další
volně přístupné informace
na internetu.
Mé poděkování patří i redakci měsíčníku Hulíňan (Mgr.
Zdeňkovi Dvořákovi) za to,
že tomuto mému miniseriálu
dal prostor pro zveřejnění.
Ivo Káňa

Po práci rozvážel nákupy potřebným.
Ladislav Kolář si vyslechl na radnici velké DÍKY!
Starosta Roman Hoza poděkoval Ladislavu Kolářovi,
který během nouzového stavu vyhlášeného kvůli pandemii koronaviru rozvážel potřebným občanům z Hulína,
Záhlinic a Chrášťan nákupy a
další potřeby.
„Pan Kolář vše dělal bez nároku na odměnu. Za tuto bo-

hulibou pomoc mnoha lidem
si zaslouží naši úctu a uznání,“
konstatoval Roman Hoza.
Při své činnosti spolupracoval Ladislav Kolář úzce s
radnicí, kam potřební občané telefonovali své objednávky. Zde je zaznamenávala Táňa Drcmánková,
asistentka starosty, a seznam

následně zasílala do Večerky
Hulín, kde prodavačky chystaly nákupy do tašek. Ty následně Ladislav Kolář po příchodu ze svého zaměstnání
přebíral a rozvážel lidem do
jejich domů a bytů, a často
jim po cestě ještě pořizoval
nákupy v drogerii a vyzvedával léky v lékárně.

Spolupráce Ladislava Koláře s radnicí trvala po celý
nouzový stav. „A byla plně
funkční, díky jeho ochotě a nasazení. Poděkování si však zaslouží i pan Perdykula, majitel
Večerky, tým jeho prodavaček
a také kolegyně Táňa Drcmánková,“ vzkázal Roman Hoza.
(dvo)

Poděkování

Ladislav Kolář (vlevo) obdržel za svou pomoc od radnice
jako poděkování dárkový baliček.
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V této nelehké době a zejména na počátku vyhlášení
nouzového stavu jsme se dokázali semknout a pomoci
jeden druhému. Svědčí to o tom, že to s námi ještě není
tak špatné.
Všichni si asi vzpomeneme na dobu, jak jsme vytahovali zaprášené šicí stroje a sami sobě a svým blízkým začali
šít roušky, kterých byl nedostatek.
Rádi bychom za redakci Hulíňanu poděkovali paní
Aničce Hochmanové, která neúnavně šila, nosila na Rouškovník před Albertem a rozdávala roušky potřebným
zdarma.
I za tento příběh děkujeme.
Marie Krčmářová

Hulíňan

ROZHOVOR, VÍTE, ŽE

Co se týká termínu otevření koupaliště, ten je zatím ve hvězdách

Čistící vůz společnosti KOMBYT SERVIS. Foto: KOMBYT SERVIS

Koronavirus poznamenal
všechny sféry života a platí
to i pro tu profesní. Jak nouzový stav vyhlášený vládou
a přísná hygienická opatření
ovlivnily práci městské společnosti KOMBYT SERVIS,
sdělil v rozhovoru pro zpravodaj Hulíňan její ředitel Antonín Huťka.
Nouzový stav vyhlásila
vláda České republiky dne
12. března. Jak toto rozhodnutí ovlivnilo práci a fungování vámi vedené společnosti?
Zajišťujeme technický chod
města, takže naše práce se
ani po vyhlášení nouzového
stavu nezastavily. Po dohodě
s vedením města došlo k dočasnému uzavření hřbitovů.
Cílem tohoto opatření bylo
zamezení shlukování většího
počtu lidí na veřejných místech. Dále z hygienických důvodů bylo uzavřeno veřejné
WC na náměstí. Dle nařízení
vlády byl také uzavřen sportovní areál.
Jednou z komplikací je nošení roušek při práci, ale to se
týká nás všech. Veřejně bych
chtěl poděkovat všem svým
spolupracovníkům, kteří bez
ohledu na své zdraví dále zajištovali chod města. Velmi si
jejich práce a úsilí vážím.
Co vnímáte jako největší
komplikaci pro vaši práci
v současné době?
Nyní nás nejvíc trápí nejasné podmínky karanténních opatření, například nevíme, zda vůbec bude a za
jakých podmínek otevřeno
koupaliště. Také nevíme, jak
to bude s akcemi, které jsou
naplánované na Grádě, zkrátka nevíme, co bude zítra.

Ovlivní nějak současná situace hospodaření společnosti, popřípadě připravené investice?
Doufám, že ne. Velké investiční akce a nákupy proběhly v loňském roce, pro
letošní rok jsme nic velkého
neplánovali. Pořád věřím,
že se ekonomika co nejdříve
vrátí do stejných kolejí.
Hulín má krásné a hojně
navštěvované koupaliště.
Naše čtenáře by určitě zajímalo, zda bude v letošním roce koupaliště vůbec
v provozu, popřípadě jak
probíhají práce na zprovoznění koupaliště.
Co se týká termínu otevření koupaliště, ten je zatím
ve hvězdách. Ačkoliv se obracíme na všechny možné
strany, není nikdo, kdo by
nám řekl, jak to bude s termíny otevření koupališť. Paradoxně je tato situace pro nás
o to horší, protože nevíme,
s jakou intenzitou se věnovat
přípravným pracím. V době
vzniku tohoto rozhovoru je
bazén čerstvě natřen a probíhají další přípravné práce.
Nátěr bazénu jako každoročně provedl triatlonový oddíl
ASPOT Hulín, za což velmi
děkujeme. Upřímně řečeno
si nyní neumím představit,
za jakých hygienických podmínek bychom měli bazén
provozovat. Je nutné si uvědomit, že od oznámení termínu otevření budeme potřebovat dalších deset dní
k plnému spuštění provozu.
Budou realizována nějaká mimořádná hygienická
opatření, pokud bude koupaliště v provozu? Například

omezení počtu návštěvníků?
V tuto chvíli toto nikdo
neví. Osobně si nedovedu
představit, podle jakého klíče bychom redukovali stanovený počet návštěvníků,
nebo jak by měla probíhat
dezinfekce WC, převlékáren
a tak podobně.
Hulín patří také mezi města, kam lidé jezdí za kulturou. Velmi oblíbené jsou koncerty na náměstí v Hulíně,
ale také akce na tradičním
místě na Grádě. Spousta
jarních a letních festivalů
a kulturních akcí byla zrušena a přesunuta na příští
rok, jak se tato situace dotkne právě areálu Grádo?
Stejně jako probíhaly přípravné práce na koupališti, tak proběhly i přípravné
práce v areálu Grádo. Před
prodejním stánkem jsme pro
větší pohodlí návštěvníků vybudovali zpevněnou plochu
ze zámkové dlažby a byla
provedena údržba zeleně.
Chtěli bychom také prodejní
kiosek a podium znovu natřít. V letošním roce bylo nasmlouváno docela dost akcí
a zábav, ale jak to bude dál,
nevíme. Doufáme, že aspoň
něco málo se konat bude.
Do vaší kompetence patří také správa sportovního areálu Spartak Hulín.

Jak to vypadalo s využíváním tohoto areálu v době
nouzového stavu?
Areál byl z nařízení vlády
od 14. března do 11. května
oficiálně uzavřen. Zrušeny
byly všechny tréninky a mistrovská fotbalová utkání.
V tuto chvíli je areál opět
otevřen jak sportovním oddílům, tak i veřejnosti, byť
v omezeném režimu, tedy
bez možnosti využití šaten
a sprch. Pro nás ale uzavření
areálu neznamenalo žádnou
úlevu, neboť péče o hřiště,
konkrétně vertikutace, sečení a hnojení, probíhala jako
vždy. Doufám, že se brzy
všechno vrátí do dřívějších
kolejí a areál znovu ožije
sportem.
Jak jste vy osobně prožil
období nouzového stavu?
Po celou dobu jsem chodil do práce, jinak jsem se
snažil být doma. Tento čas
jsem věnoval práci na zahradě a kolem domu. Spolu
se ženou máme pět vnoučat, které jsme prakticky víc
jak měsíc neviděli, tak nám
ten čas přišel velmi dlouhý.
Na závěr našeho rozhovoru bych všem obyvatelům
našeho města chtěl popřát
pevné zdraví a spoustu sil.
redakce

Víte, že…
• šrucha zelená je chutný, jedlý plevel, který se šíří naší
krajinou?
• po desetiletích opět hnízdí pár ledňáčků říčních přímo v Hulíně?
• v době sucha by se měla věnovat velká pozornost odstranění zbytečných desítek kilometrů aktivních meliorací,
namísto ničení naší krajiny stavbou nových přehrad?
• myslivci slovili na Zámeckém rybníce v Chropyni
v loňském roce 36 mývalovců a letos mají odměny
na 40 kusů těchto predátorů?
• pět velkých hnojišť v polích u Břestu je malou oázou
pro ptáky táhnoucí zemědělskou pouští?
• zpěvný pták, lejsek malý, hnízdící v našich bukových
lesích, údajně zimuje až v západní Indii?
• mnoha lidem vadí sousedovy úly se včelami, ale úrodu
na zahradách nebo med chtějí?
• černí čápi zaletují z nouze o potravu lovit do Hulína
na říčku Rusavu?
• rakovinou je u nás každoročně zasaženo přibližně dvacet sedm tisíc občanů a nejsou toho plné noviny?
• svými myšlenkami tvoříme svůj život?
S úctou Váš Pavel K. Šálek
Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín
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Krize způsobená pandemií koronaviru ukázala i to lepší, co je v lidech
Stromy rouškovníky a na nich ochranné roušky zdarma. Pomoc seniorům a zdravotně postiženým, s nákupy nebo
vyzvedáváním léků. Pomoc potřebným, kterou mnozí zprostředkovali. Pomoc s roznosem Hulíňanu až do poštovních
schránek… Krize způsobená pandemií koronaviru ukázala i to lepší, co je v lidech. Nabídla spoustu vstřícnosti, ochoty
a porozumění. Nabídla příběhy o pomoci.
Pomoci se dostalo jednotlivcům. A také nemocnicím. Mezi těmi, kteří podpořili „první linii“, byli i studenti zdravotnických oborů. Po přerušení školní výuky mnozí z nich dobrovolně nastoupili do nemocnic, bez ohledu na riziko,
které případný kontakt s pacienty zasaženými koronavirem znamenal.
Zpravodaj Hulíňan vám přináší několik takových příběhů. A také příběh lékaře, který si nemoc COVID-19 osobně prožil.
(dvo)

Chování pacientů se mění, jsou vstřícnější, všímá si Adéla Kročová,
která pomáhá v Uherskohradišťské nemocnici
Patří mezi dobrovolníky,
kteří hned v prvních dnech
po vyhlášení nouzového stavu v souvislosti s pandemií
nastoupili do zdravotnických
zařízení, aby jim pomohli
zvládnout komplikovanou situaci. „Do nemocnice jsem nastoupila vystrašená, bála jsem
se, že potkám někoho nakaženého koronavirem. Ale rychle
mě to přešlo. Jednak jsme tak
dobře chránění, že nám snad
ani nic nehrozí, jednak je lidí
zasažených koronavirem či
nemocí COVID-19 méně, než
se čekalo. Takže si hlavně užívám praxe a sbírám cenné
zkušenosti,“ s takovými pocity hodnotí své dvouměsíční
působení v Uherskohradišťské nemocnici Adéla Kročová, studentka prvního ročníku
oboru všeobecná sestra na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
V nemocnici ji zařadili na
takzvanou triáž, tedy do třídícího stanu, který vyrostl u vstupu do nemocnice. Příchozí
pacienti jím musí projít a teprve odtud jsou směřováni
dále do nemocnice k ošetření. „Každého se ptáme na příznaky, se kterými k nám při-

chází. Pokud máme podezření na zasažení koronavirem,
nasměrujeme ho na infekční
oddělení. Všechny ostatní pouštíme do hlavní budovy ke specialistům, za kterými přišli,“
popsala náplň své pracovní
činnosti i kolegů ze směny.
Součástí úvodního kontaktu s příchozími pacienty
je také měření jejich tělesné
teploty. V Uherském Hradišti k tomuto účelu používají
nejmodernější termokamerový systém. Adéla Kročová
na této špičkové technice
oceňuje přesnost a snadnou
ovladatelnost. „Rychle jsem
se s ní naučila pracovat, uživatelsky je velmi přívětivá. A je
to za této situace neocenitelný pomocník,“ konstatovala.
Jak se vyvíjí situace kolem
koronavirové pandemie, mění
se i chování pacientů přicházejících do nemocnice v Uherském Hradišti. Zatímco před
pár týdny byli polekaní a často tedy i nervózní, nyní je
většina z nich k požadavkům zdravotníků na triáži
vstřícná. „Není výjimkou, že
nám všechny potřebné informace sdělí bez vyzvání, protože už tuhle proceduru zažili

Adéla Kročová (vlevo) sbírá cenné zkušenosti. Foto: archiv A. Kročové

při předchozí návštěvě. Atmosféra se opravdu změnila
k lepšímu,“ těší studentku.
Velmi spokojená je i s přístupem zkušenějších kolegů
k nováčkům a také s celkovou úrovní Uherskohradišťské nemocnice. Tu poznala
už během praxí na střední
škole a přiznává, že se jí pracovní prostředí, vytvořené
v tomto zdravotnickém zařízení, opravdu zamlouvá.
„Je to tady krásné, moderní.
V tuto chvíli si dokážu představit, že bych sem po dokončení
studia nastoupila,“ přiznala.

Protože je však studentkou prvního ročníku, ještě
jí vzdělávání zabere nějaký
čas. V tuto chvíli má zkouškové období, které začalo
ve druhé polovině května
a také jeho průběh ovlivní
koronavir a na něj reagující
vládní nařízení. „U zkoušek
nás nesmí být více než pět, budeme dodržovat přísná hygienická opatření. Nemám s tím
problém a chápu to. A věřím,
že další ročník už proběhne
normálně,“ řekla Adéla Kročová.
(dvo)

Nemocnice jsou za naši pomoc vděčné,
říká student Martin Navrátil, který nabídl své služby v Kroměříži

Martin Navrátil (vlevo) pracuje nejčastěji na takzvané triáži.
Foto: Kroměřížská nemocnice
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Zajímá se o psychiatrii,
tedy obor, který se mimo jiné
zabývá emocemi, vnímáním
a také chováním nemocných. Uplynulé týdny proto
poskytly studentovi Martinu
Navrátilovi spoustu podnětů
a zkušeností. Rozhodl se totiž nastoupit do Kroměřížské
nemocnice a pomoci tamním zdravotníkům zvládnout
komplikovanou situaci vyvolanou pandemií koronaviru.
Martin Navrátil studuje
třetí ročník všeobecného lékařství na Masarykově univerzitě v Brně. Přiznává, že
brněnské nemocnice byly

jeho první volbou v okamžiku, kdy se rozhodl uplatnit
své dosud nabyté teoretické
a praktické zkušenosti a zapojit se do boje s koronavirem. Jenže zdravotnická zařízení v moravské metropoli
upřednostnila studenty, kteří
ve městě či jeho okolí bydlí.
„Respektoval jsem to. A protože
jsem z Bezměrova na Kroměřížsku, obrátil jsem se s nabídkou pomoci na Kroměřížskou
nemocnici. Domluvili jsme se
rychle. Musím přiznat, že za pomoc nás, studentů, jsou tady
hodně vděční. Což ale určitě
platí i pro další nemocnice.“

Hulíňan

PANDEMIE KORONAVIRU

V Kroměříži pracuje v osmihodinových ranních nebo odpoledních směnách. Nejčastěji bývá zařazen na takzvanou triáž, což je stan u vstupu do areálu nemocnice, kde
jsou příchozí pacienti tříděni
do skupin z hlediska možného zasažení koronavirem či
nemocí COVID-19. Ti, u kterých vznikne podezření, jsou
označeni barevnou kartou a
odesláni na speciální vyšet-

ření, ostatní plynule pokračují na oddělení, kvůli kterému přišli. „Jak na tom příchozí
jsou, zjišťujeme pomocí řady
otázek, také jim měříme teplotu. Při těchto kontaktech se
vždy chráníme ochrannými
pomůckami. Snažíme se dělat
vše pro to, abychom nenakazili sebe, ani nikoho ze svého
okolí,“ ujistil Martin Navrátil.
Reakce lidí na proceduru
na triáži jsou různé, ve větši-

ně případů jsou ale vstřícní a
ochotně spolupracují. Nastavený systém funguje podle
studenta z Masarykovy univerzity bez problémů. „Spokojený jsem i s přístupem zkušených zdravotníků k nám,
nováčkům. Díky nim máme
pocit, že jsme v nemocnici
opravdu platní,“ konstatoval.
Čerstvě nabyté zkušenosti
Martina Navrátila utvrdily v odhodlání věnovat se po dokon-

čení studia psychiatrii. Má však
stále i druhou variantu, kam
by se mohla ubírat jeho profesní specializace. Tou je interní
medicína, tedy obor zabývající
se převážně vnitřními orgány.
„Na definitivní rozhodnutí mám
ještě dost času. Teď se soustředím na to, abych zvládal co nejlépe své povinnosti v Kroměřížské nemocnici,“ uzavřel Martin
Navrátil.
(dvo)

Kamarádky ze studií nezůstaly doma
Je výjimečná doba, nebudeme přece sedět doma. S touto motivací nabídly svou pomoc Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně Veronika Fuksová a Petra Herzogová, studentky druhého ročníku zubního lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v
Olomouci. Přestože se znají už
od střední školy a během studia na medicíně spolu i bydlí, teď se doma u rodin na Zlínsku rozhodly nezávisle na sobě a v jednom dni obě zavolaly do nemocnice. Zařazeny
byly na oddělení ústní, čelistní a obličejové chirurgie, kde
se obden střídají.
„Kolegové a kolegyně nás
přijali perfektně, moc nám pomáhají, chtějí, abychom se i něco z oboru naučily,“ těší Veroniku Fuksovou. „Je to pro
nás výborná zkušenost, setkání

s praxí, kterou bychom za normálních okolností absolvovaly
až ve třetím ročníku,“ upozornila Petra Herzogová. „Obě
jsou velmi šikovné a ochotné,
mají snahu se učit. Jsou pro nás
vítanou pomocí,“ zhodnotila
přínos obou posil Miroslava
Krajčová, vrchní sestra stomatochirurgického oddělení,
kde studentky působí.
Veronika Fuksová a Petra
Herzogová spolu kamarádí
už od gymnázia. V Olomouci,
kde nyní studují, obývají společný privát. A nyní získávají
první poznatky z praxe ve stejném zdravotnickém zařízení. Na oddělení ústní, čelistní
a obličejové chirurgie zastávají
celou řadu úkolů. Asistují při
výkonech, podílejí se na přípravě ambulancí, pomáhají
pacientům – třeba tím, že je
po zákroku doprovází na ne-

mocniční oddělení, kde jsou
hospitalizováni. Pracují každá
v jiné směně, v práci se po dni
střídají, takže v nemocnici stráví dva až tři dny v týdnu. A obě
přiznávají, že už stačily poznat
řadu věcí, které na univerzitě
dosud ve výuce neprobíraly.
„Je to pro nás přidaná hodnota
této situace, kterou nyní prožíváme. Víme, že tahle zkušenost nás
profesně i lidsky posune dál,“ nepochybuje Petra Herzogová.
Současnou těžkou dobu
přitom mohly obě kamarádky prožít doma, v relativním
klidu a bezpečí. Jsou studentkami druhého ročníku lékařské fakulty, na které se nevztahovala výzva ministra zdravotnictví budoucím zdravotníkům, aby během přerušení
výuky pomáhali v nemocnicích. Takto ale neuvažovaly.
(dvo)

Veronika Fuksová
a Petra Herzogová nechtěly
zůstat sedět doma. Foto: KNTB

Bylo to hodně dlouhých čtrnáct dnů,
líčí primář osobní zkušenost s karanténou

Pavel Zicháček má s koronavirem
osobní zkušenost. Foto:
Uherskohradišťská nemocnice

Za normálních okolností
by zřejmě své vlastní zvýšené teplotě nevěnoval příliš
velkou pozornost, ale v době
sílící pandemie koronaviru
se mu v hlavě rozsvítil alarm.
„Hned jsem pomyslel na to, že
bych mohl nakazit pacienty
a kolegy z nemocnice. Zůstal
jsem proto preventivně doma,
nechal jsem si udělat odběr a
za dva dny jsem se bohužel

dozvěděl, že mám pozitivní test na koronavirus,“ líčí
situaci z konce letošního
března Pavel Zicháček, primář Neurologického oddělení Uherskohradišťské nemocnice. Ambulantní i lůžková
část jeho pracoviště pak musela být dočasně uzavřena.
V karanténě zůstal čtrnáct
dnů a spolu s ním i jeho žena
s dcerou a synem v dospělém
věku. „Nikdo z nich neměl po
celou dobu klinické příznaky
onemocnění. I u mě byl průběh nemoci mírný, velmi se
podobal chřipce. Kromě teplot
v prvních dnech jsem vlastně
po celou dobu neměl žádné potíže. Bylo to pro mě ale
hodně dlouhých čtrnáct dnů,“
přiznává Pavel Zicháček,
který se teprve na začátku
letošního února ujal funkce
primáře uherskohradišťského neurologického oddělení,
na kterém do té doby působil
jako zástupce primáře. „Přebíral jsem oddělení ve složitém
období. Situace se měnila vel-

mi rychle, prakticky ze dne na
den, a bylo třeba na změny v
souvislosti s koronavirovou
vlnou rychle reagovat. A do toho mé onemocnění, které vše
zkomplikovalo ještě více,“ přemítá primář.
Ve chvíli, kdy se u něj
onemocnění covid-19 potvrdilo, přijala Uherskohradišťská nemocnice nezbytná
opatření a ve spolupráci s
krajskými hygieniky poslala
do karantény 5 lékařů a 14
zdravotních sester a dalších
nelékařských
pracovníků.
„U žádného z pacientů ani z
mých kolegů s výjimkou jedné lékařky se naštěstí nákaza
nepotvrdila. Já sám jsem se
mohl nakazit při vyšetřování
pacientů covid pozitivních na
infekčním oddělení, ale vzhledem k dlouhé inkubační době
je samozřejmě možná nákaza
i z jiného zdroje,“ říká Pavel
Zicháček, který se i během
svého nuceného pobytu v
domácí karanténě snažil být
nápomocný. „Řešil jsem tele-

fonicky některé věci na dálku,
byl jsem v kontaktu s kolegy i
s vedením nemocnice. Provoz
neurologického oddělení jsme
pak naštěstí mohli brzy obnovit a já jsem se po karanténě
a dvou negativních testech
mohl vrátit zpět do práce,“ popisuje primář.
Za celou dobu se prý nesetkal s žádnou negativní
reakcí okolí v souvislosti se
svým onemocněním. „Slyšel
jsem pouze slova podpory, a
to jak z nemocnice samotné,
tak i od kolegů a známých,
které jsem léta neviděl. Toho
si velmi cením a je to pozitivní
zkušenost, kterou si z těchto
dnů pro sebe odnáším. A také
jsem rád, že naše nemocnice
i české zdravotnictví zvládlo
celou situaci excelentně. Měli
jsme v naší zemi ve srovnání
s jinými štěstí, ale byli jsme
i dobře připravení, a i díky
tomu jsme tohle složité období zvládli velmi úspěšně,“ dodává Pavel Zicháček.
(eh)
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RADA MĚSTA HULÍNA

Hulíňan

PŘEHLED USNESENÍ
z 34. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 15. 4. 2020
1/34/RM/2020
Darování pozemku v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
darovací smlouvu na obdarování města
Hulína pozemkem parc. č. 5041 v k. ú.
Hulín o celkové výměře 1268 m2 od dárce
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390
s podmínkou výmazu exekuce.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/34/RM/2020
Věcné břemeno na části pozemku v ulici Komenského, Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene
na části pozemku parc. č. 258/1 v k. ú.
Hulín společnosti E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, IČ: 28085400 za
cenu 1.000 Kč + DPH a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Termín: 31. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/34/RM/2020
Věcné břemeno na částech pozemků
v ulici Antonína Dvořáka, Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení služebnosti (věcného
břemene) na částech pozemků parc. č.
4108, 4927, 1515/1, 1536 a 1517/1, vše
v k. ú. Hulín společnosti CETIN, a. s., se
sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň,
190 00 Praha 9, IČ: 04084063 za cenu
20.000 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: 31. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/34/RM/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k. ú. Hulín, ul. Holešovská
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na částech pozemků parc. č. 2026/3 a 2010/25, vše v k. ú.
Hulín společnosti E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČ: 28085400 za cenu 1.200 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: 30. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
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5/34/RM/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, k. ú. Hulín, u štěrkoviště
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na části pozemku
parc. č. 3244 v k. ú. Hulín společnosti
E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01
České Budějovice, IČ: 28085400 za cenu 1.200 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: 30. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/34/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 1 na ul.
Nábřeží čp. 938, Hulín s paní XXXX
XXXX XXXX, trvale bytem XXXX
XXXX XXXX, Hulín na dobu určitou
od 01. 05. 2020 do 30. 04. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/34/RM/2020
Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu části
budovy č. p. 105 v Záhlinicích
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, uzavřené dne 05. 01. 2018
na část budovy č. p. 105 stojící na pozemku parc. č. st. 224 v k. ú. Záhlinice
mezi městem Hulínem jako pronajímatelem a spol. HBH Projekt, spol. s r. o.,
IČ: 44961944 jako nájemcem, týkající se
inflační doložky.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor uzavřené dne 05. 01. 2018.
Termín: 29. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/34/RM/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 11. 06.
2018 na část stavby bez č. p. stojící na
pozemku parc. č. 2718/1 v k. ú. Hulín
mezi městem Hulínem jako pronajímatelem a panem Karlem Švajdou,
IČ: 41521757 jako nájemcem, týkající se
zúžení předmětu nájmu.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových
prostor uzavřené dne 11. 06. 2018.
Termín: 29. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/34/RM/2020
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy
s nájemcem, tj. společností VODÁREK
TRANSPORT, s. r. o., IČ: 26910748, se sídlem Tečovice 121, 763 02 Zlín 4, týkající
se části pozemku parc. č. 2718/1 v k. ú.
Hulín o výměře cca 30 m2, a to ke dni
30. 04. 2020, s tím že veškeré závazky
vůči městu Hulínu budou ke dni ukončení nájmu uhrazeny.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody.
Termín: 08. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/34/RM/2020
Smlouva o zprostředkování
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o zprostředkování „Zajištění
nákupu silové elektřiny na komoditní
burze na rok 2021 a 2022 pro město Hulín a jeho organizace s firmou MIX MAX-ENERGETIKA, s. r. o. se sídlem Slevačská 245/11, 615 00 Brno, IČ: 26938332.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy
o zprostředkování
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/34/RM/2020
Hromadná licenční smlouva o veřejném provozování
I. Rada města Hulína schvaluje
Hromadnou licenční smlouvu o veřejném provozování s firmou OSA-Ochranným svazem autorských práv k dílům
hudebním, z. s., se sídlem Čs. armády 20,
160 56 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 63839997
s částkou 13.818,56 Kč včetně DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 24. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/34/RM/2020
Schválení Smlouvy o dílo na akci „Prodloužení místní komunikace ul. Palackého“
I. Rada města Hulína schvaluje
po provedeném výběrovém řízení
Smlouvu o dílo na akci „Prodloužení
místní komunikace ul. Palackého, Hulín“
s firmou Navláčil stavební firma, s. r. o.,
IČ: 25301144, se sídlem Bartošova 5532,

Hulíňan
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760 01 Zlín s nabídnutou cenou
3.546.123,00 Kč bez DPH, což je
4.290.809,00 Kč s DPH, dobou realizace 40 kalendářních dní a dobou záruky
65 měsíců.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/34/RM/2020
Schválení Smlouvy o dílo na akci „Základní technická vybavenost lokality
RD - Záhlinice - I. etapa“
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě provedeného výběrového
řízení Smlouvu o dílo na akci „Základní
technická vybavenost lokality RD - Záhlinice - I. etapa“ s firmou PROVING, s. r. o.,
IČ: 26244888, se sídlem Poštovní 480,
768 24 Hulín s nabídnutou cenou
5.466.100,00 Kč bez DPH, což je
6.612.030,94 Kč s DPH, dobou realizace
50 kalendářních dnů a dobou záruky
84 měsíců.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

14/34/RM/2020
Zpráva o bezpečnostní situaci v Hulíně
v roce 2019
I. Rada města Hulína doporučuje
zastupitelstvu města vzít na vědomí
zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodě města Hulín v roce 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/34/RM/2020
Oprava chodníku včetně zajištění materiálu, ul. Komenského, Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě posouzení žádosti o poskytnutí podpory na opravu stávajícího chodníku v rámci akce „Z - zapoj
se“, tomuto žadateli: XXXX XXXX XXXX
XXXX, 768 24 Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Dohodu o provedení opravy chodníku.
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/34/RM/2020
Oprava chodníku včetně zajištění materiálu, ul. Dr. Stojana, Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě posouzení žádosti o poskytnutí podpory na opravu stávají-

cího chodníku v rámci akce "Z - zapoj se", tomuto žadateli: XXXX XXXX
XXXX XXXX, 768 24 Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Dohodu o provedení opravy chodníku.
Termín: 30. 04.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/34/RM/2020
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY,
ul. Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizace o místu, termínu a době
stanovené pro zápis k předškolnímu
vzdělávání pro následující školní rok
2020/2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zveřejnit zápis dětí k předškolnímu
vzdělávání na úřední desce.
Termín: 21. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 35. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 29. 4. 2020
1/35/RM/2020
Záměr pachtu části pozemku v Třeběticích
I. Rada města Hulína schvaluje ke
zveřejnění
záměr pachtu pozemku parc. č. 1389
o výměře 78 m2 v k. ú. Třebětice.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/35/RM/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, k. ú. Hulín, ul. U Stavu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na částech pozemků
parc. č. 2006/1, 2064/2, 2057, 2044/2,
2064/8, 2091/5, 2120/2, 2121/21,
2121/20, 2122, 2137, 2121/25, vše v k. ú.
Hulín společnosti E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČ: 28085400 za cenu 3.700 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: 30. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/35/RM/2020
Rekonstrukce kotelen PK 44 a PK 26
I. Rada města Hulína souhlasí
s tím, aby fa SATE Hulín, s. r. o., proved-

la na vlastní náklady opravu kotelen
PK 44 a PK 26 v majetku města Hulína.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. seznámit žadatele s usnesením RM
Termín: 15. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/35/RM/2020
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy
s nájemcem, tj. Spolkem zdravotně postižených v Hulíně, IČ: 26599180, se sídlem Javorová 439, 768 24 Hulín, týkající
se nájmu nebytových prostor, tj. kanceláře a tělocvičny v přízemí budovy č.
pop. 439 v Hulíně, ulice Javorová, a to
ke dni 30. 06. 2020 s tím, že veškeré závazky vůči městu Hulínu budou ke dni
ukončení nájemní smlouvy uhrazeny.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody.
Termín: 07. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/35/RM/2020
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy
s nájemcem, tj. paní Věrou Zádrapovou, IČ: 68771169, se sídlem Axmanova
3922/17, 767 01 Kroměříž, týkající se
nájmu nebytových prostor o výměře

22,7 m2, sociálního zařízení, přístupové
cesty ze vstupní chodby v přízemí budovy č. p. 439 v Hulíně, ulice Javorová,
a to ke dni 30. 06. 2020 s tím, že veškeré
závazky vůči městu Hulínu budou ke
dni ukončení nájemní smlouvy uhrazeny.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody.
Termín: 07. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/35/RM/2020
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy s
nájemcem, tj. panem XXXX XXXX XXXX
XXXX, Hulín, týkající se nájmu nebytových prostor o výměře 44 m2 v přízemí
budovy č. p. 439 v Hulíně, ulice Javorová,
a to ke dni 30. 04. 2020 s tím, že veškeré
závazky vůči městu Hulínu budou ke dni
ukončení nájemní smlouvy uhrazeny.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody.
Termín: 11. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
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Hulíňan

PŘEHLED USNESENÍ
z 36. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 13. 5. 2020
1/36/RM/2020
Nájem části nebytových prostor budovy
č. p. 1214 v Hulíně, ulice Antonína Dvořáka
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor
části budovy č. pop. 1214 v Hulíně na pozemku parc. č. 1513/3 v k. ú. Hulín, ulice Antonína Dvořáka, o výměře 135 m2
p. Ladislavovi Zadělákovi, IČ: 74827081
se sídlem Pravčice 119, 768 24 Hulín
za cenu nájemného stanovenou ve výši
3.000 Kč/měsíc bez DPH na dobu neurčitou od 15. 05. 2020. Nižší cena stanovena vzhledem k zájmu města o provozování zařízení.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu nebytových prostor
Termín: 14. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/36/RM/2020
Smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace akce „Protipovodňová opatření města Hulína“
I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace akce
„Protipovodňová opatření města Hulína“ s firmou ENVIPARTNER, s. r. o.,
IČ: 28358589, se sídlem Vídeňská 55,
639 00 Brno, Štýřice v rámci Operačního programu životní prostředí, prioritní
osy 1.4. za cenu 180.000 Kč bez DPH,
což je 217.800 Kč s DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít se zhotovitelem Smlouvu o dílo.
Termín: 22. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/36/RM/2020
Smlouva o dílo na zpracování koncepce
Smart - Hulín - chytré město
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o dílo se společností CityOne

s. r. o., IČ: 01770713, se sídlem Královo
Pole 34E, 612 00 Brno na zpracování
koncepce Smart - Hulín - chytré město.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Šárce Dostálové
1.1. podepsání, zaslání a zaevidování
smlouvy.
Termín: 29. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/36/RM/2020
Příkazní smlouva na inženýrskou činnost projektu „Umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ
Decent, Eduarda Světlíka 1197“
I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy na zabezpečení inženýrské činnosti projektu
„Umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Decent, Eduarda
Světlíka 1197“ s firmou IS Projekt, s.r.o.,
IČ: 27744442, Na Výsluní 2255, 688 01
Uherský Brod v rámci 121. Výzvy Ministerstva životního prostředí, Operačního
programu životní prostředí, číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/00103
49 za cenu 155.000 Kč bez DPH, což je
187.550 Kč vč. DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít s příkazníkem Příkazní
Smlouvu.
Termín: 22. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/36/RM/2020
Příkazní smlouva na inženýrskou činnost projektu „Umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ
Decent, Družba 1132“
I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy na zabezpečení inženýrské činnosti projektu
„Umístění vzduchotechniky s rekuperací a FVE do budovy MŠ Decent,
Družba 1132“ s firmou IS Projekt, s. r. o.,
IČ: 27744442, Na Výsluní 2255, 688 01
Uherský Brod v rámci 121. Výzvy Minis-

terstva životního prostředí, Operačního
programu životní prostředí, číslo projektu CZ.05.5.18/0.0/0.0/19_121/00103
48 za cenu 130.000 Kč bez DPH, což je
157.300 Kč vč. DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít s příkazníkem Příkazní
Smlouvu.
Termín: 22. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/36/RM/2020
Zpráva o výsledku Zápisu k základnímu
vzdělávání pro školní rok 2020/2021
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení vedení Základní školy Hulín, příspěvkové organizace, Nábřeží
938, 768 24 Hulín, o výsledku Zápisu
dětí do prvních tříd pro školní rok
2020/2021.
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/36/RM/2020
Obnovení provozu mateřské školy
I. Rada města Hulína rozhoduje
jako zřizovatel MATEŘSKÉ ŠKOLY, ul.
Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové
organizace, o obnovení provozu mateřské školy na všech jejích pracovištích s
účinností od 25. května 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Andree Hradilové
1.1. ředitelce této příspěvkové organizace informovat o tomto opatření zákonné zástupce dětí a dotčené instituce.
Termín: 22. 05. 2020
2. Taťáně Drcmánkové
2.1. zaslat ředitelce mateřské školy výpis z usnesení.
Termín: 15. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

Informační centrum otevřelo. S plexisklem a desinfekcí
Informační centrum Hulín se znovu mohlo otevřít
pro veřejnost v pondělí 27. dubna 2020, aby ale byly
dodrženy všechny hygienické podmínky, bylo nutné
u pultu instalovat plexisklo a dezinfekční prostředek
na ruce.
Obyvatelé a zákazníci znovuotevření uvítali, jelikož si
zde mohli vyzvednout peníze za zrušené akce a o několik dní později i zakoupit pivo ze záhlinického pivovaru.
Od 11. května se otevřela i Galerie IC, kde je k vidění
výstava „Krása krajky aneb Kouzelné ruce našich babiček“, na které se podílela Lenka Jagošová spolu s paní
Martou Stiborovou z Brusného, a která měla tu smůlu,
že se nestihla kvůli náhlým vládním opatřením ani otevřít. Proto byla výstava prodloužena až do 28. srpna
2020, aby návštěvníci nepřišli o tu nádheru, jenž se v galerii nachází.
(ek)

10

Hulíňan

NAPSALI NÁM Z KNIHOVNY, MKC A SVČ HULÍN
Karanténní rande naslepo v hulínské knihovně

K velkému překvapení
nejen nás knihovníků, ale i
čtenářů, se knihovny mohly
znovu otevřít veřejnosti už
od pondělí 27. dubna. Jelikož
šlo o nečekané rozhodnutí
vlády ČR, v původním harmonogramu uvolňování se
s knihovnami počítalo až v poslední vlně, tedy 8. června,
většinu knihoven nové rozhodnutí přistihlo nepřipravené. Začaly dělat velké pořádky, opravy, zkrátka vše,
aby až se znovu otevře, bylo
vše v pořádku. A kdy to lépe
udělat, než když je knihovna
povinně zavřená. V Městské
knihovně v Hulíně jsme se
naštěstí do velkých oprav
nepustili, a tak jsme mohli

mezi prvními otevřít. Samozřejmě za přísných hygienických a bezpečnostních podmínek. Čtenářům se za dobu
uzavření všech knihoven a
knihkupectví začaly tenčit
zásoby čtiva. A každý knihomol vám potvrdí, že to je to
nejhorší, co ho může potkat.
Proto se taky během prvních
dvou týdnů čtenáři v knihovně střídali jak na běžícím
páse. Naštěstí všichni byli
ukáznění a dodržovali nová
opatření.
A protože jsme stihli otevřít ještě na konci dubna,
nemohli jsme naše čtenáře
ochutit o typickou „májovou“ akci, když většina jich
byla zrušena, a to o „KARAN-

Prostory knihovny
prošly dezinfekcí ozonem
Snažíme se dělat pro bezpečí našich čtenářů maximum. Druhý květnový státní

Přístroj pracoval v každé
z místností. Foto: E. Koukalová

svátek a zavření knihovny
jsme využili k dezinfekci
všech prostor v knihovně.
V každé místnosti byl puštěn
přístroj, který pomocí ozonu vydezinfikoval všechno
- nábytek, koberec, regály,
knihy, sedací vaky, žaluzie…
Pod dohledem pana Igora
Dolečka, který nabízí čištění interiérů aut a čalounění
v blízkém okolí právě tímto způsobem, jsme vyhnali
všechny bakterie a nečistoty ze všech koutů knihovny.
Dokonce se zmírnila i „zatuchlost“ z koberců, což nás
velmi potěšilo.
Děkujeme panu Dolečkovi za skvělou spolupráci.
E. Koukalová, knihovnice

TÉNNÍ RANDE NASLEPO.“ Během celého měsíce května
našli čtenáři v prostorách
dospělého oddělení zabalené knihy, u kterých měli
k dispozici pouze indicie,
o jaký žánr se jedná, či komu
je kniha určena. Až doma
teprve zjistili, co si přinesli
a s kým budou trávit večery. Všechny zabalené knihy
prošly povinnou karanténou
– a proto tedy KARANTENNÍ
RANDE. Musíme říct, že nás
zájem o tuto akci velmi potěšil a šlo vidět, že i čtenáři
byli rádi, že alespoň něco se
vrátilo do normálních kolejí
a fungovalo jako předtím.
Erika Koukalová, knihovnice

Letní kino v době nouze
Město Hulín se může pyšnit také tím, že tu máme plně
funkční letní kino. V době
stavu nouze nebyla o práci v
letním kině nouze. Jarní úklid
byl velice důkladný, a to nás
ještě čeká výměna dřevěných
části laviček, aby se našim divákům lépe sedělo.
Bohužel jsme díky situaci
s pandemií přišli o několik
zajímavých akcí a představení, jako například tradiční
pálení čarodějnic, Přehlídku
dětských hanáckých souborů
nebo koncertu filmových melodií. Nedá se nic dělat, zdraví
je přednější, ale věříme, že
se snad brzy zase v našem
letním kině spolu potkáme.
Ať už na nějakém dobrém filmu nebo kulturním pořadu,

V SVČ nezahálíme, plně se připravujeme
na letní tábory a doufáme
Ani v této době v SVČ nezahálíme, plně se připravujeme na letní tábory a doufáme, že se uskuteční.
V současné době máme
stále volná místa na I. a III.
příměstský tábor.
Kromě přípravy námětů
na letní činnost jsme se podíleli na šití roušek a jejich distribuci na rouškovníky v našem městě.
Uspořádali jsme sbírku
nití na šití roušek a následně
část předali švadlenám v Hulíně a do krajské nemocnice
ve Zlíně.
Po celou dobu jsme také

vytvářeli pracovní listy pro
zábavu a zájmovou činnost,
které jsou k dispozici na portále mitkamjit.cz, na facebooku a webových stránkách. Obsahují náměty na
tvoření a cvičení, které neustále aktualizujeme.
V rámci debrujárské činnosti jsme si také vyrobili
vlastní dezinfekci.
Pro děti, které navštěvovaly kroužek Logohrátek,
byla výuka vedena distančně. Mohly si tak stále trénovat jazýčky přes Skype.
Od 11.5. jsme se po dlouhých devíti týdnech přece

Čtenáři v prostorách oddělení
pro dospělé našli zabalené knihy.
Foto: E. Koukalová

jen dočkali a znovu otevřeli
prezenčně kroužek Keramiky, Dívčího klubu a Trampolínek, kde jsme se s dětmi opět pustili do tvořivé
činnosti a hlavně společné
zábavy, která nám všem už
tolik chyběla.
Za přízniveho počasí bude na zahradě SVČ rovněž
probíhat i kroužek Oskárek
pro maminky s dětmi.
Jsme rádi, že prozatím
aspoň formou kroužků se
můžeme opět v Klubíčku setkávat s našimi dětmi a společně si tak tyto dny vzájemně zpříjemnit.
pracovnice SVČ Hulín

kterých jako MKC v Hulíně
plánujeme několik. Sledujte
tedy náš FB MKC Hulín, kde
se vše aktuální dozvíte.
Jarmila Zakravačová,
ředitelka MKC Hulín

Jarní úklid a opravy byly
v letním kině důkladné.
Foto: J. Zakravačová

Městské kulturní
centrum
upozorňuje
Během uzávěrky tohoto čísla Hulíňanu bohužel neznáme přesné podmínky, které budou platit
v rámci uvolňování kulturního dění. Proto prosím
sledujte aktuality na webových stránkách Městského
kulturního centra Hulín.
Budeme se snažit přinášet
nejčerstvější informace a
podle nich taky operativně
začít organizovat kulturní
program. V IC Hulín rovněž
můžete vrátit vstupenky
za zrušené akce.
Děkujeme za pochopení.
MKC Hulín
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INZERCE
Řádková inzerce
• Vyzkoušejte metodu MESOTERAPIE –
viditelné omlazení a zpevnění pleti.
Nyní za zaváděcí ceny. Kosmetika
Martina Schafferová. Tel.: 777 709 721.
• Ing. DOSTÁL – GEODET – HULÍN.
Provádí veškeré zeměměřičské práce
v oblastech katastru nemovitostí a
stavební geodézie. Tel.: 724 221 815.
• Léčitelství a bylinkářství. Výklady
z křišťálové koule a z karet, léčitelství a bylinkářství, poradenství.
Tel.: 606 051 026.
www.lecitelstvi-zdravi.cz.
• Oprava praček, myček, sušiček a sporáků. ELEKTROSERVIS Marek Dolák.
Tel.: 737 366 124. PO – PÁ 8:00 až
16:00 hod. www.servis-dolak.g6.cz.
• Čalounictví ve vašem městě – přečalounění křesel, sedacích souprav a
veškerého nábytku. Tel.: 702 844 603.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ LENKA.
SOH Nábřeží 1314. Tel.: 605 924 626.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně Svět kol a elektrokol, Záhlinická
485, Hulín.
• Staré pivní lahve s litými nápisy, starší pivní sklenice, tácky, ohříváčky,
reklamní cedule, dokumenty a fotky
z pivovarů a hospod, a také předválečné pohlednice koupím do sbírky.
Tel.: 734 282 081.
• Prodám jádra vlašských ořechů. Sklizeň 2019. Cena 160 Kč/kg.
Prodám slivovici 2019. Cena 300 Kč/l.
Tel.: 777 260 806.
• Intenzivní kurz (cca 1 rok) němčiny
a angličtiny pro začátečníky a mírně
pokročilé. Doučování žáků a studentů. Tel: 723 254 659.
• Mám zájem koupit byt 2+1 nebo 3+1.
Tel. 703 128 423.
• Nabízím trvalou na řasy metodou
„iCurl“ v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika „U panenek“, Šárka Černocká,
Chrášťany. Tel.: 777 911 858.
• Hledám chatu nebo chalupu na klidném místě na rekreaci, menší pozemek.
Za nabídky děkuji. Tel.: 604 425 928.
• Sháním ke koupi dům, za nabídky děkuji. Tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně – Družba,
Cukrovar. Tel.: 608 636 852.
• Hledám byt 3+1 nebo 2+1, může být
i k rekonstrukci. Tel.: 605 341 132
• Rodina hledá dům, může být i k rekonstrukci. Tel.: 731 920 074.
• Prodám levně červené keramické plotovky 20x20x12 cm vhodné na okrasné zídky i do zahrady. Tel: 723 254 659.
• Koupíme byt v této lokalitě. 2+1 nebo
3+1. Za zavolání děkujeme.
Tel.: 604 517 862.
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• Rádi koupíme rodinný dům v této
oblasti. Těšíme se aspoň na malou zahrádku, tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 602 521 309.
• Pronajmu byt 1+1 v Kroměříži.
Tel.: 704 325 847.
• Koupím demižóny a dřevěné sudy
od piva a vína. Tel.: 704 325 847.
• Hledám k pronájmu byt v Hulíně 2+1.
Kontakt č. tel.: 721 827 673.
• Prodám dřevěné policové skříně,
dále dřevěné skříňky. Cena dohodou.
Tel. 732 366 757.
• Máme zájem koupit 2+1 nebo 3+1
v Hulíně, nejlépe s balkónem. Děkuji
za nabídky. Tel.: 704 902 709.
• S manželkou hledáme dům v lokalitě
Holešov, Hulín. Zahrada by byla ideální.
Tel.: 604 517 862.
• Pronajmu byt v KM 1+1. Tel.: 605 509 730
• Dva hudebníci zahrají na oslavách,
svatbách, narozeninách, setkání důchodců v lidovém i finančním tónu.
Tel.: 728 115 702.
• Nabízím do června 2020 výuku angličtiny pro děti z mateřské školy formou
hry, písniček, říkanek a doučování pro
žáky základní školy. Tel.: 606 519 960
- možnost individuální dohody.
• Prodám plynový gril i s plynou bombou a počítač LG Flatron po manželovi.
Tel.: 775 052 112
• Prodám 5 let starou televizi „SENCOR“
75x45 cm na stojánku. Musí se k ní dokoupit přijímač DVB. Cena 1.000 Kč.
Tel.: 732 419 991.
• Hledáme byt pro dva důchodce.
Bydlení v domě už nezvládáme.
Tel: 604 517 862.
• Zajištění manželé koupí dům.
Tel: 704 902 709.
• Koupím garáž v Hulíně a starou motorku. Tel.: 704 325 847.
• Koupím pilu cirkulárku, šroťák, lis na
ovoce a vzduchovku. Tel.: 605 509 730.
• Koupím šroťák na obilí a harmoniku.
Tel.: 704 325 847.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 605 509 730.
• Dám za odvoz starší nábytek (50 let).
Tel.: 739 188 875.
• Prodám 4 ks plechových 20litrových kanystrů na pohonné hmoty.
Dobrý stav, od benzínu. Cena 180 Kč
za kus. Mob. 603 481 327.
• Koupím garáž v Hulíně, nejlépe na
Družbě nebo u Cukrovaru.
Tel.: 608 337 653.

• Prodám družstevní byt 2+KK v Hulíně
ul. Višňovce v původním stavu. Užitná
plocha 41,7 m². Byt má plastová okna a
balkón. Dům má výtah a je zateplen.
Cena: 1.200.000,- Kč. Tel. 775 285 240.
• Prodám dětské odrážedlo 80,- Kč.
Tel.: 739 009 813.
• Nabízím poradenství a vysvětlení Vašich životních strastí, jejich případné
řešení a porozumění příčin vašeho
zdravotního stavu. Sama jsem si prošla těžkou životní situací, která mi pomohla otevřít oči a začít vidět v každém člověku jeho životní cestu.
Tel.: 774 676 654.
• Nabízím masáže celého těla i jednotlivých částí v pohodlí vašeho domova. Součástí masáže může být zjištění příčin zablokování jednotlivých
partií na základě psychosomatiky a
následné odhalení příčin, které zatuhlost vašeho těla způsobují. Tel.:
774 676 654, 723 302 436.
• Koupím garáž v Hulíně na Družbě
nebo u Cukrovaru. Tel.: 607 993 937.
• Koupím zahrádku v Hulíně.
Tel.: 607 993 937.
• Prodám televizi LG – plazma. Vynikající obraz, úhlopříčka 107 cm. Pro
příjem DVB T2 nutno zakoupit set-top
box. Cena 2.000,- Kč. Tel: 737 418 169.

Hulíňan

INZERCE

Tiskárna Prcek
Kroměříž

od vizitky po bilboard
od návrhu po realizaci
____________________

www.tiskprcek.cz
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NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN
Den Země měl být zaměřený na téma „Člověk a potrava“
Každoroční projektový den
ke Dni Země bude letos úplně jiný, než tradičně bývá.
Proč, to samozřejmě všichni
víme. Celosvětová pandemie
nás přinutila změnit radikálně svůj život. Zpomalili jsme,
máme více času na rodinu,
na sebe, na věci, na které nám
dříve nezbýval čas. Všímáme
si rozkvetlých květin, stromů, zpěvu ptáků… Vypadá
to, jako by se přírody kolem
nás pandemie netýkala. Týká,
ale ne jako nás lidí negativně, spíše pozitivně. Spousta
lidských činností byla přeru-

šena a životní prostředí se začíná zlepšovat. Méně smogu,
čistější řeky, klid ve městech,
obloha bez letadel …
Náš Den Země měl být
zaměřený na téma „Člověk
a potrava“, stejně jako třídní projekty EVVO a na závěr
se měl konat Školní farmářský den. Cílem bylo zvýšit
povědomí žáků o původu
potravin, jejich zpracování a
spotřebě. Jednotlivé ročníky
si vybraly zajímavá témata:
„Díky, nechci slevu totální, já
mám radši FARMU lokální“,
„Zdravá svačinka“, „Nežijeme,

abychom jedli, jíme, abychom žili“, „Zdravá a nezdravá
strava“, „České nebo světové, ryby jsou vždy suprové“,
„Mája, Vilík a 4. A“, „Správná
výživa školáka“, „Zahrado,
prostři se!“, „Příběh chleba“,
„Mléčné výrobky“, „Palmový
olej“, „Víme, co jíme?“, „Jsme
co (ne)jíme“, „Fastfoody“, „Co
se jí v Evropě“, „Poruchy příjmu potravy“, „Potravinová
banka“. Na tématech začaly
všechny třídy pracovat od začátku školního roku, dostaly
i dvakrát bodové ohodnocení od školního parlamentu.

Bohužel práce je přerušena a
pokračovat bude pravděpodobně v příštím školním roce.
Letošní Den Země bychom se mohli všichni zamyslet nad tím, co nám a přírodě
pandemie přinesla a co zkusíme udělat pro to, aby se
životní prostředí na naší planetě nezhoršovalo, ale zlepšovalo. A budeme se těšit
na příští Den Země, který
už proběhne, jak má, se žáky
a učiteli ve škole.
Dana Hozová,
koordinátor EVVO

Škola se chystala na nový začátek
I když organizace znovuotevření školy bude velmi
náročná, na žáky se těšíme
a nezahálíme. Nechali jsme
obnovit podlahy ve třídách
v pavilonu, vymalovat třídy, opravit žaluzie, dát nové
osvětlení v pracovně Volby
povolání, v počítačové pracovně a v jedné kmenové
třídě. Nakoupili jsme dezinfekci a hygienické potřeby.
Ve spolupráci se zřizovatelem
máme virucidně vydezinfikované prostory školy. Ve školní
jídelně jsme využili dobu, kdy
se nevaří, na drobné opravy.
S tímto úplně nestandartním otevřením škol jsme museli změnit organizační, hygi-

enické a provozní pokyny pro
všechny skupiny zaměstnanců i žáky. Pedagogové vedle
distanční výuky připravují
výuku na místě pro žáky 1. stupně a od 11. května zahajujeme přípravu na přijímací
zkoušky pro žáky 9. ročníku.
Všichni musí být připraveni,
neboť nevíme, kolik žáků se
do nestandardní výuky vrátí.
Věřte, že to není jednoduché a uděláme vše pro to,
aby škola byla připravená
pro tak výjimečnou formu
výuky. Držte nám palce!
vedení ZŠ Hulín
(poznámka: článek byl napsán
před obnovením školní výuky)

Prostory celé školy byly pečlivě vydezinfikovány. Foto: ZŠ Hulín

Škola za časů korony
Každý rok přináší s sebou
něco nového. Letošní rok si
pro nás všechny však připravil takové změny, se kterými
jsme se doposud nesetkali.
Ve všech školách se tato
změna týkala a stále týká distančního vzdělávání neboli
vzdělávání na dálku. Ještě

INZERCE
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v březnu nikdo netušil, co se
bude po zavření škol dít, a
hlavně jak dlouho tato situace
potrvá. Učitelé proto zahájili
vzdělávání na dálku. Začali vymýšlet, jak se dá realizovat výuka online, tvořili pracovní listy, vymýšleli kreativní zadání
a výzvy, jiní se pustili do online

výuky, do natáčení vlastních
videí. Děti a žáci poctivě plnili
a plní zadané úkoly, procvičují látku a v mnoha případech
se z vlastní iniciativy pouští
do činností, které třeba nikdy
předtím ještě nezkusili. Nesmíme zapomenout ani na rodiče,
bez jejich podpory a důvěry

v distanční výuku a především
v učitele by to prostě nešlo.
Tato doba nám ukázala, že
je důležité nebát se nových a
neznámých věcí. Vše je o spolupráci a komunikaci, a za tu si
všichni (žáci, rodiče i učitelé)
v této nelehké době zasloužíme jednu velkou jedničku.
(z.p.)

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN
Získali jsme certifikát Ekoučitel!

Školní recyklační program Recyklohraní, jehož
cílem je prohloubit znalosti
žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů, vyhlašuje
již několikátý rok projekt
Ekoučitel roku. Přihlásit se
může každý pedagog, který
aktivně v průběhu celého
školního roku vede své žáky
a studenty k zodpovědnému
přístupu k životnímu prostředí. Pro zisk certifikátu je
zapotřebí splnit několik kritérií: pedagog spolu se svými žáky zrealizuje minimálně
jeden ekologický projekt s
libovolným zaměřením, připraví osvětovou kampaň na
podporu zpětného odběru
použitých baterií nebo elektrozařízení ve svém městě,
sdílí minimálně jeden návrh
na vyučovací hodiny projektu s ekologickou tematikou,
navrhne úkol vhodný do
projektu Recyklohraní aneb
Ukliďme si svět.
Také se spolu se svými
žáky zapojí do minimálně
dvou vyhlašovaných osvětových úkolů v daném školním

roce. Splnění kritérií posoudí
odborná porota. Tito pedagogové budou oceněni formou 500 bodů v programu
Recyklohraní aneb Ukliďme
si svět a certifikátem Ekoučitel roku.
V letošním školním roce
se podařilo splnit všechna
kritéria i naší paní učitelce
Daně Hozové. Sdílela své
zkušenosti s projektem Aluminiáda, který před dvěma
lety ve škole probíhal a je
zaměřen na osvětu a sběr
hliníku.
Osvětovou kampaň na
sběr elektrozařízení v „době
koronavirové“
pomáhala
vymýšlet děvčata ze čtvrté
třídy Anetka a Eliška. Plakát
s veršovaným textem a podařenými obrázky určitě využijeme.
Paní učitelce blahopřejeme a přejeme stálé nadšení
do další „ekopráce“.
Kolektiv ZŠ Hulín
Plakát s veršovaným textem.
Foto: ZŠ Hulín

Učení z domova
Tak se nám ze dne na den zavřela škola. Někdo se radoval, jiný byl smutný. Obývací pokoje a dětské pokojíčky se nám
změnily na třídy. Nastoupila televizní učitelka, učení online a přes internet zadávané úkoly. Kuchyně se změnily na jídelny
a kanceláře. Rodiče s námi zůstali doma a přebrali funkci učitelky, kuchařky i uklízečky. Najednou jsme nemohli chodit ven,
vidět se s babičkou a dědou, chodit na kroužky a blbnout na hřišti.
My jsme se ale nevzdali, přiložili jsme doma ruku k dílu, upekli s mamkou buchtu, postarali se o domácí mazlíčky, přesadili
květiny. A samozřejmě jsme nezapomínali na učení. Jednoduše, zvládli jsme to! My jsme přece žáci 3. B.
(mb)

Školáci se doma učili, ale také… pomáhali. Foto: ZŠ Hulín

15

ZAJÍMAVOST
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Výuka českého jazyka v USA? V některých školách i déle než 100 let

Ilustrační foto

Videodokument, který upozornil na možnost kurzů a studií českého jazyka ve Spojených státech amerických,
odvysílala v rámci svého
programu americká kabelová televize Czech-American
TV (CATVUSA). Reportáž, zaměřená nejen na Američany
s českými kořeny, uvedla také
přehled lokalit a subjektů,
kde se mohou děti a dospělí
zapojit do studijní skupiny
různé úrovně. Speciální vysílání na osvětu znalosti českého jazyka, který je nedílnou
součástí národní hrdosti,
zhlédli diváci na televizních
obrazovkách ve více než šedesáti amerických městech.
Na území USA je k dispozici více než 100 škol a kurzů,
kde se obyvatelé českého,
moravského nebo slezského
původu mohou učit český jazyk. Nejvíce jich je zastoupeno ve státě California, Illinois,
Pennsylvania nebo Virginia,
ale české školy se nachází
v naprosté většině států USA.
Ale již není tak známo,
že za prvopočátkem zakládání kurzů a škol s výukou
českého jazyka stojí čeští
přistěhovalci ze začátku 19.
století, kteří mluvili nejprve
pouze česky. Právě ti chtěli, aby jejich děti, vnoučata
a všichni další potomci na
své kořeny a na svou vlast
nezapomněli a byli na svůj
původ hrdí. Měli proto zájem vytvořit prostředí, kde
by bylo možné mluvit, číst
a psát česky, získat znalosti
o české historii, kultuře a tradicích, o národních zvycích
i české kuchyni, které by se
předávaly dalším generacím.
V mnoha městech s českou
populací tak začali obyvatelé
českého původu svépomocí
stavět školy a pořádat pravidelné třídy pro studenty.
„I my se snažíme přivést obyvatele s českými kořeny do
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bodu, kdy si uvědomí, že jsou
hrdí na to být Čechy a že se
mohou otevřeně hlásit k češství, které nám někteří jiní mohou závidět,“ podporuje vlasteneckou myšlenku Hynek
Kmoníček, velvyslanec České republiky v USA. Některé
z těchto prvních škol fungují
i po více než 100 letech dodnes. Mnoho lidí se učí česky
ale i z obchodních důvodů
nebo plánované návštěvy ČR.
Školy nabízejí kurzy a studia na různých úrovních, od
začátečníků až po pokročilé v
závislosti na znalostech a zkušenostech studentů. V začátečnických kurzech se studenti učí českou abecedu, názvy
barev, členů rodiny, české písně a pohádky, ale také základní národní tradice nebo dějiny českého národa. Střední či
pokročilá úroveň kurzů se již
soustředí více na gramatiku,
aktivně rozvíjí další slovní zásobu z oblasti historie, kultury
a tradic, literatury, hudby či tradičních pokrmů, obohacená
navíc i o české filmy nebo videa.
Výjimkou nejsou ani speciálně
navržené kurzy pro dospělé,
které jsou co do znalostí na
stejné úrovni jako přípravné
kurzy určené dětem.
Výuka probíhá v církevních sálech, školách, budovách českých organizací a komunitních centrech, v případě individuální výuky i v soukromých domovech. Některé
vysoké školy, univerzity nebo
místní neziskové organizace
nabízejí dospělým i lekce nebo internetové kurzy českého jazyka, které jsou sponzorovány místními českými
nebo krajanskými organizacemi. Jsou finančně podporovány benefičními propagacemi jako jsou etnické
večeře, prodej pečiva nebo
tomboly. „Formou grantové
politiky poskytuje finanční
prostředky i Vláda České re-

publiky, ať již na různé alternativy výuky českého jazyka
včetně mezinárodního projektu Česká škola bez hranic,
tak na kulturní projekty krajanských spolků propagující
české tradice nebo údržbu
a opravy budov krajanských
škol či kulturních zařízení, sděluje Jana Pulpan Kheková
z oddělení zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti z Ministerstva zahraničních věcí. „Výuku českého
jazyka a reálií na školách na
území USA aktivně podporuje
i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, a to
nejen finančně, ale také profesně a personálně tím, že do
zahraničí pravidelně vysíláme učitele češtiny,“ potvrzuje
Ladislav Banovec, ředitel
oddělení pro mezinárodní
záležitosti.
„V reportážích na tato témata bychom chtěli v našem
televizním vysílání dále pokračovat. A to i přes nekomerční vysílání a neziskovost naší
organizace, což s sebou nese
i složité získávání finančních
zdrojů, ať již na vlastní výrobu
reportáží či na jejich odvysílání,“ vyjadřuje se k propagaci
výuky českého jazyka John
Honner, americký televizní
producent českého původu
a ředitel Czech-American TV.
Videoreportáž byla odvysílána v rámci půlhodinového vysílání na kabelové televizi, kterou zde lze shlédnout
po dobu několika měsíců
na webu: www.catvusa.com/
czech-schools-video.

K odvysílanému videodokumentu také vznikla i speciální webová stránka, kde
lze nalézt odkaz na vlastní
reportáž, ale také aktuální
seznam škol, kurzů a studií
s výukou českého jazyka
v členění dle států USA a další zajímavé odkazy. Na webových stránkách catvusa.com
je nutné v hlavním menu
kliknout na Lessons, a potom na Czech Schools: www.
catvusa.com/czech-schools.
Americká nezisková organizace a kabelová televize Czech-American TV
(CATVUSA) je jediným televizním programem na světě,
který pravidelně vysílá pořady v angličtině propagující
cizí zemi. Česká republika se
tak může pochlubit jedinečnou zahraniční propagací,
o kterou se stará již 16 let
více než čtyřicetičlenný televizní tým z řad profesionálů
z USA i ČR, ale i pedagogů
a studentů českých vysokých
škol. Veřejné nekomerční vysílání má formu vzdělávacích
a propagačních videodokumentů o České republice, jejím kulturním bohatství, národních tradicích, zajímavých
turistických destinacích v regionech. Pořady na kabelové
televizi sleduje přes 2,5 milionu domácností v šedesáti
městech v USA, a prostřednictvím internetu přes 100 tisíc
diváků na celém světě. Mimo
USA je největší sledovanost
v Kanadě, Austrálii, Anglii
a Ruské federaci.
John Honner, Zdeněk Dvořák

Myslivci v Záhlinicích
V květnu 2020 bylo tomu
právě rok, kdy si občané v
Záhlinicích slavnostně zasadili na návsi již 3. lípu Svobody. Především touto vzpomínkou Myslivecký spolek
při Honebním společenství
Záhlinice bilancoval společenskou činnost za rok 2019.
Je to právě tento spolek,
který zakoupil 3. lípu Svobody a také se aktivně zúčastnil slavnostní výsadby před
domem č. 22. I přes suchou
a mírnou zimu se mladá lípa
teď na jaře nádherně zazelenala a je z něj hezký zdravý
mladý stromek. Členové si
připomněli realizaci rekonstrukce pomníčku lesníků k. a.

arcibiskupství, kteří byli zavražděni 29. července 1882.
Tato renovace byla podpořena finančním darem Arcibiskupství Olomouc.
Dalším počinem spolku bylo provedení výsadby švestkové aleje v Záhlinicích za finanční podpory města Hulín
po dohodě s Odborem rozvoje města a životního prostředí
a jeho vedoucím Romanem
Dutkevičem. Výběr a nákup
dvaceti mladých stromků zajistil hospodář spolku Pavel
Rozsypal v Ovocné školce
Arbiave Zlíně - Malenovicích.
Václava Navrátilová,
programová pracovnice
Muzea F. Skopalíka v Záhlinicích

Hulíňan

NAPSALI NÁM Z MŠ A SZP
I v tak těžké době jsme navzájem dokázali,
že v našich vztazích panuje důvěra

Zákeřný virus přišel nezván a nečekán. Ochromil
život celé naší planety. Zasáhl, ať více či méně, do života
každého z nás. Doslova naruby obrátil fungování naší
mateřské školy.
V době uzavření mateřské
školy se však práce pedagogických i nepedagogických
pracovníků nezastavila. Celou
školku jsme důkladně uklidili, vydesinfikovali. V budově
Družba proběhla výměna
linolea ve vstupu a na schodišti, logopedická třída byla
vybavena novým nábytkem,
byla vymalována školní kuchyně, na školní zahradě proběhlo natírání všech dřevěných hracích prvků. V budově Eduarda Světlíka ještě pokračuje rekonstrukce zahrady s instalací nových herních
prvků. V další naší budově
v Záhlinicích byla provedena
oprava herních prvků na zahradě MŠ. Paní učitelky vyzdobily veškeré vnitřní a venkovní prostory, vysázely okrasné květiny a byliny, zahájily
přípravu tabla předškoláků.
Paní ředitelka Andrea Hradilová vedla zápis nových žáčků pro školní rok 2020/2021
elektronickou cestou, rovněž
denně dohlížela na chod celé
mateřské školy, řídila činnost

všech pedagogických i nepedagogických pracovníků
a připravovala projekty pro
další práci a zdárný další
chod mateřské školy. Za to jí
patří veliký dík. Paní učitelky
z jednotlivých tříd pravidelně připravovaly program
pro děti a komunikovaly s rodiči, poskytovaly poradenský
servis, konzultace a osvětu
v otázkách výchovy a vzdělání předškolních dětí. Účastnily se online odborných školení, věnovaly se samostudiu
a přípravě dalších programů
a projektů pro děti. Děti, které potřebují logopedickou
péči, byly vedeny odborně
vzdělanými školními logopedickými asistentkami, a to vše
rovněž elektronickou cestou.
Můžeme konstatovat, že tato
nová situace prověřila dobré
vztahy mezi mateřskou školou, rodiči a mezi zaměstnanci
navzájem. Naše MŠ podporuje rodinnou výchovu a pomáhá rodičům v péči o dítě.
I v tak těžké době jsme navzájem dokázali, že v našich
vztazích panuje všestranná
důvěra, otevřenost, vstřícnost,
porozumění, respekt a ochota spolupracovat. A že spolupráce funguje na základě
partnerství. Ve vypjaté době
vystoupily do popředí krásné

Ilustrační foto z MŠ Hulín

lidské vlastnosti – ohleduplnost, vzájemná pomoc, solidarita, úcta k seniorům.
Všem, kteří se, byť jen malou měrou a jakoukoli cestou
(například šití roušek pro zaměstnance, zdravotní sestry
– paní učitelka Pavla Hapková, vlídné slovo, pomoc s nákupem, donáška obědů,
venčení domácích mazlíčků…), podíleli na usnadnění
života slabším a ohroženějším z nás, patří veliké díky.
Vždyť nemusíme dělat veliké věci a činy. Stačí, když
budeme dělat malé věci,
ale s velikou láskou…
O dění v naší mateřské
škole informujeme veřejnost
v městském časopise Hulíňan a v odborných časopi-

sech – Mrkvička, Informatorium školy mateřské. Pravidelně aktualizujeme naše webové stránky. Zveme vás k nahlédnutí – www.mshulin.cz.
Na těchto stránkách se dozvíte podrobné informace
ke znovuotevření naší MŠ –
od 25. května.
Příroda se znova nadechuje, všude kolem nás je
plno vůní, barev a tónů…
Užívejme si tyto krásy plnými doušky. Proto přeji všem
čtenářům Hulíňanu, dětem,
rodičům a zaměstnancům
hodně zdraví, radosti, pohody, příjemných zážitků doma
i v mateřské škole. Vždyť
spokojené dítě a spokojený
rodič jsou naším cílem.
Miluše Budínová

Sejdeme se hned, jak nám to stav a situace dovolí
Spolek zdravotně postižených v Hulíně uskutečnil
pobytový program na zlepšení fyzického a psychického
stavu seniorů v lázeňském
domě Praha v Luhačovicích.

Na tuto akci byla podána
žádost na spolufinancování
Zlínským krajem z programu SOC01-20 na podporu
sociálně zdravotních aktivit.

Účastníci pobytového programu. Foto: SZP v Hulíně

Pobytu se zúčastnilo 25 seniorů. Spolek děkuje touto
cestou Zlínskému kraji za poskytnutí dotace na tento pobyt.
Po návratu z pobytu v Luhačovicích stihl ještě Spolek
uspořádat pravidelnou členskou schůzi, spojenou s oslavou MDŽ. Pak přišel vládou
vyhlášený nouzový stav a tím
činnost Spolku ustala. Měli
jsme pro seniory na každý
měsíc dlouho dopředu naplánovaný a zajištěný program.
Například v měsíci dubnu
se měla uskutečnit přednáška, zaměřená na péči o kůži
a inkontinenci, návštěva Slováckého divadla, výlet do Olomouce a exkurze do pivovaru. V měsíci květnu jsme plánovali výlet do Brna s návštěvou Špilberku, aquaparku
v Uherském Hradišti se cvi-

čením ve vodě, cyklovýlet
v okolí Hulína, zajištěna byla
také přednáška na téma
Ochrana a bezpečnost seniorů.
Nad členskou schůzí v červnu a připravenými akcemi
visí zatím velký otazník, s největší pravděpodobností se
potkáme s našimi seniory
až v měsíci září. Také plánovaný zájezd 23. června
do papouščí ZOO v Bošovicích přesuneme na náhradní
termínu.
Musíme být trpěliví, ukáznění a ohleduplní nejen k sobě, ale především ke svému
okolí. Sejdeme se hned, jak
nám to stav a situace dovolí.
výbor Spolku zdravotně
postižených v Hulíně
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Vladimíra Vondráčková: Nebojím se říci, že v naší „masce“
všichni táhnou za jeden provaz
Pojem „místní akční skupina“ nezasvěcenému asi moc
neřekne. Kdo se s ním nesetkal,
se dokonce může domnívat,
že jde o občanskou iniciativu
nebo třeba partyzánské hnutí
během 2. světové války. Pravdou ale je, že místní akční skupiny (MAS) jsou unikátními společenstvími měst a obcí, neziskových organizací a podnikatelského sektoru. A je skutečností, že přes tzv.„masky“ se daří realizovat spoustu akcí, které by města nebo třeba firmy
samy realizovat nedokázaly.
Platí to i pro Hulín, který je
členem MAS Jižní Haná, společně s dalšími 8 městy a obcemi, 11 neziskovými organizacemi a 13 firmami.
A jak může fungovat uskupení, jehož členové spolupracují, ale zároveň si konkurují
při podávání žádostí o finanční podporu ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu?
„Funguje skvěle, nebojím se říci,
že všichni táhnou za jeden provaz. V naší „masce“ její členové
chápou, že pokud budou přát
ostatním, budou i ostatní pomáhat jim, samozřejmě při splnění
podmínky, že budou na realizaci konkrétního projektu připravení. Na úzké spolupráci je koncept MAS postavený,“ vysvětlila
Vladimíra Vondráčková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Jižní Haná, jejíž je MAS
Jižní Haná organizační složkou
(na snímku vpravo).
Čím to je, že si členové v MAS,
kteří určitě mají často rozdílné cíle a plány, vycházejí vstříc?
Spojuje je totiž hlavní smysl nejen naší, ale všech místních akčních skupin. A tím je
snaha o rozvoj regionu. Spolupráce mezi obcemi zde určitě byla i v době před vznikem
MAS. Díky „maskám“ ale vidíme postupně vznikající spolupráci napříč veřejnou správou,
neziskovým a podnikatelským
sektorem, samozřejmě v mezích, které jsou dané legislativou. Tato spolupráce je velmi
cenná, zvláště když si uvědomíme, že tito členové zároveň
svým způsobem soupeří o dotace. Jak už jsem ale řekla, dokáží si vyjít vstříc, protože mají
stejný hlavní cíl.
Rozděluje se v rámci „masek“
hodně peněz?
Odpovím trochu šířeji. První místní akční skupiny začaly v České republice vznikat
v roce 2007. Začátkem roku
2008 jich bylo 81 a dnes má
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Národní síť místních akčních
skupin 166 členů. V minulém
programovém období měly
MAS z Evropské unie na podporu projektů na svých územích k dispozici 5,3 miliardy
korun, v tomto programovém
období měly „masky“ k dispozici cca 14,5 miliardy korun.
Jde tedy o velké objemy financí,
které se dostanou právě k těm
drobným podnikatelům, zemědělcům a do malých obcí.
Jak vlastně vypadá dělení
peněz v MAS Jižní Haná?
Pokud bych tady měla detailně popsat všechny administrativní kroky, které my jako
vyhlašovatelé výzev musíme
udělat, troufnu si říct, že by
to vydalo minimálně na dvojčíslo vašeho zpravodaje .
Pokusím se tedy o zkrácený
a srozumitelný popis celého
procesu. V první řadě naše
MAS vyhlásí výzvu k předkládání žádostí o podporu. Tato
výzva ovšem musí před tímto
vyhlášením projít poměrně
dlouhým procesem schvalování ze strany Řídícího orgánu příslušného operačního
programu. Naše MAS může
podpořit projekty z 3 operačních programů, a to IROP, operační program Zaměstnanost
a Program rozvoje venkova.
Po ukončení termínu k předkládání žádostí dochází k hodnocení těchto žádostí. Toto
hodnocení by se dalo rozdělit
do tří fází. První fází je kontrola tzv. formálních náležitostí a
přijatelnosti, kterou provádějí
pracovníci MAS. V této fázi se
kontroluje, chcete-li hodnotí,
zda projekt splňuje veškeré
podmínky řekněme po formální stránce, tedy např. jestli
je žádost podaná dle pravidel,
obsahuje všechny povinné
přílohy, zda žadatel paří do
skupiny oprávněných žadatelů apod. Pokud projekt projde
tímto hodnocením, následuje
druhá fáze, a tou je tzv. věcné
hodnocení. Toto hodnocení
už je plně v kompetenci tzv.
výběrové komise, jejíž členové jsou jmenováni z řad členů
MAS. Poměr členů výběrové
komise z řad veřejného, neziskového a podnikatelského
sektoru je také pevně stanoven pravidly, kdy počet členů
z veřejného sektoru v této komisi nesmí přesáhnout 50 %.
Tato výběrová komise hodnotí jednotlivé projekty a přiděluje jim body na základě tzv.
kritérií věcného hodnocení.
Na rozdíl od kritérií formální-

ho hodnocení, které musíme
převzít z pravidel jednotlivých
operačních programů, stanovení kritérií věcného hodnocení je plně v kompetenci
samotných místních akčních
skupin. Je to tedy nástroj pro
jednotlivé místní akční skupiny, které tak mohou lépe
zaměřit jednotlivé podpory,
např. na podporu těch nejmenších podnikatelů, mohou
se zaměřit na podporu projektů, díky kterým vznikne nové
pracovní místo apod. Tato kritéria věcného hodnocení jsou
známa již při vyhlášení výzvy,
takže žadatelé mají samozřejmě tyto informace při zpracování své žádosti k dispozici.
K tomu, aby žadatel uspěl v této fázi hodnocení, je potřeba,
aby jeho projekt dosáhl určitého počtu bodů. Minimální hranice bývá většinou stanovena
na polovinu maximálního počtu bodů. Poslední fáze hodnocení pak již probíhá u řídícího orgánu, jedná se o tzv.
závěrečné ověření způsobilosti. Pokud žadatel zapracuje
případné připomínky v rámci tohoto hodnocení, už nic
nebrání tomu, aby mu řídící
orgán vydal tzv. právní akt,
popř. mohl podepsat smlouvu o poskytnutí podpory.
Pak už je vše v rukou žadatele,
aby se mu podařilo úspěšně
celý projekt zrealizovat a dotace mu byla vyplacena.
Kolik akcí podpořila do roku
2019 MAS Jižní Haná? A v jakém finančním objemu?
Do konce loňského roku
naše MAS vyhlásila celkem
16 výzev k předkládání žádostí o podporu. Díky tomu
jsme mohli podpořit 31 projektů. Jedná se o projekty
investiční i neinvestiční. Pro
lepší představu, pokud se
budeme bavit o projektech
investičních, tak to jsou primárně projekty zaměřené na
rekonstrukce chodníků a ve-

řejného osvětlení. Podpořili
jsme ale také rekonstrukce a
vybudování nových učeben IT,
učeben fyziky a chemie v základních školách. Neinvestiční projekty jsou zaměřené na
podporu sociálních služeb,
příměstské tábory, dětské
kluby, zaměstnávání osob,
které jsou znevýhodněné na
trhu práce. Jsem ráda, že se
nám podařilo také podpořit
drobné podnikatele a zemědělce. Celkové výdaje všech
projektů přesáhly 30 a půl
milionu korun, z toho poskytnutá dotace byla ve výši
téměř 25 a půl milionu korun.
(fotografie některých úspěšně zrealizovaných akcí jsou
na str. 20, poznámka autora)
A kolik akcí podpořila „maska“ v samotném Hulíně?
Byla jich celá řada, město
Hulín je úspěšným žadatelem.
Z hlediska objemu se stala
největším podpořeným projektem rekonstrukce chodníku
podél ulice Wolkerova, na ni
MAS Jižní Haná přispěla částkou 2,2 milionu korun. Podpořila například také odlehčovací službu, kterou poskytuje
DECENT Hulín, nebo Dětský
klubík Hulín, který provozuje
Základní škola Hulín. Celkové
náklady obou projektů jsou
2,6 milionu korun. Podpory
ze strany MAS využili také někteří místní drobní podnikatelé a zemědělci, v jejich případě šlo o souhrnnou částku
ve výši 2,8 milionu korun.
Nepochybuji, že seznam
projektů podpořených v Hulíně se bude nadále rozšiřovat.
V současnosti má MAS Jižní
Haná vyhlášenou další výzvu
na podporu bezpečnosti dopravy, kde předpokládáme
předložení další žádosti z tohoto města. Věřím, že Hulín také
využije naši výzvu na předkládání žádostí o dotaci
na podporu základních služeb a obnovu venkova.

Hulíňan

ROZHOVOR, POZVÁNKY

Jsou podpory přesahující
2 miliony korun obvyklé?
Jde téměř o maximum
možného. S ohledem na jasně stanovený finanční objem,
který má naše „maska“ k dispozici a o kterou si mohou
žadatele požádat, jsou prostřednictvím MAS Jižní Haná
podporovány především menší projekty prakticky nepřesahující celkové výdaje 3 miliony
korun. Mezi naše „finančně
nejnákladnější“ projekty tak
patří například podpora projektu Rekonstrukce chodníků
a veřejného osvětlení v obci
Sulimov, zde šlo o 2,8 milionu korun, podpora jednoho
ze zemědělců, kterému se
podařilo získat dotaci na nákup nového traktoru, nebo náš
největší projekt na podporu

zaměstnanosti s finanční podporou 2,6 milionu korun, díky
kterému jsme mohli podpořit
zaměstnávání lidí, kteří patří
do skupiny lidí nejvíce ohrožených nezaměstnaností.
To jsou významné pomoci.
Myslím, že každá úspěšně
zrealizovaná podpora je důkazem, že MAS Jižní Haná funguje. Ale ráda bych hned sdělila,
že mě velmi těší, že pro naše
členy není „maska“ jen dalším
zdrojem financí. Vnímám totiž,
že mají opravdu zájem posouvat věci ve svém okolí dopředu. Toho si moc vážím. Naši členové jsou často ochotni věnovat svůj volný čas, který by
mohli využít třeba pro svoji
rodinu nebo své zájmy, povinnostem spojeným s fungováním naší společnosti. Přestože

MAS Jižní Haná vznikla v říjnu roku 2012. Tvoří ji 9 měst
a obcí, 11 neziskových organizací, a 13 firem a podnikatelů. Smyslem tohoto společenství je pomáhat členům, ale
i dalším subjektům působícím na území místní akční skupiny, v realizaci mnoha záměrů v rozličných oblastech, od
dopravní infrastruktury přes nákup strojů po třeba podporu různých akcí pro veřejnost. Jde jak o pomoc organizační či vzdělávací, tak především finanční - ze zdrojů Evropské unie se spolufinancováním ze státního rozpočtu.
MAS Jižní Haná působí na území devíti obcí: Chropyně, Skaštice, Břest, Hulín, Tlumačov, Kvasice, Karolín,
Sulimov a Bělov. Více informací na webových stránkách
www.masjiznihana.cz.

Pozvánka MKC Hulín

velkou podporu máme od všech
starostů a starostek naší MAS,
za což jim velice děkujeme,
ráda bych jmenovitě poděkovala panu starostovi města
Hulína Romanu Hozovi za jeho
dlouholetou intenzivní podporu naší místní akční skupiny.
Hulín je největším z měst a obcí,
které patří do naší místní akční
skupiny, takže tato podpora je
pro nás velmi důležitá a my pracovníci MAS za ni moc děkujeme, vážíme si jí a určitě tuto
podporu nebereme jako samozřejmou věc. Velké díky samozřejmě patří všem našim zakladatelům, členům povinných orgánů z řad starostů, starostek,
podnikatelů a zástupců příspěvkových organizací či spolků.
Dovolte mi ještě jednu otázku. Peníze jsme si řekli, tam
je pomoc MAS Jižní Hana
velmi zřetelná. Poskytujete
ale i další podpory?
Ano, máme celou řadu aktivit. Například ve spolupráci
s MAS Hříběcí hory a městem
Kroměříž realizujeme projekt,
který je zaměřený na podporu vzdělávání. Snažíme se pomáhat pedagogům k tomu,
aby měli veškeré podmínky,
znalosti a dovednosti, které
při své práci mohou a chtějí
využívat. Plánujeme, co by se

v našem území mělo v oblasti
vzdělávání rozvíjet a podporovat, co školy potřebují a čím
naopak mohou obohatit ostatní. Celkový rozpočet tohoto
rozpočtu je téměř 15 milionů
korun. Pro všechna školská
zařízení na našem území jsme
k dispozici a pomáháme jim
i s přípravou a realizací takzvaných Šablon, což je podpora
škol formou projektů zjednodušeného vykazování.
Také pomáháme obcím s
jejich rozvojovými aktivitami, spolupracujeme při tvorbě strategických dokumentů,
organizujeme různé vzdělávací akce a podobně.
V neposlední řadě se snažíme podporovat také kulturní a spolkovou činnost. Každoročně ve spolupráci s Muzeem Františka Skopalíka pořádáme Košt marmelád v Záhlinicích, který si za dobu svého konání získal spoustu příznivců. Tuto již tradiční akci
rádi navštěvují nejen místní
obyvatelé, ale akce oslovila
a přilákala také návštěvníky
z okolních měst. Máme z toho
velkou radost a už se těšíme,
až se na podzim s vámi všemi
opět potkáme v Záhlinicích.
Všichni jste srdečně zváni.
Zdeněk Dvořák

Sportovní pozvánka
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FOTOGALERIE Z AKCÍ MAS JIŽNÍ HANÁ

Hulíňan

Příklady úspěšně zrealizovaných projektů v MAS Jižní Haná
Fotogalerie některých akcí, které se podařilo uskutečnit v rámci MAS Jižní Haná, navazuje na rozhovor s Vladimírou Vondráčkovou na str. 18 a 19 tohoto vydání zpravodaje Hulíňan.
Foto: MAS Jižní Haná

Chodník, zastávky a veřejné osvětlení v obci Sulimov.

Chodník na ulici Wolkerova v Hulíně.

Chodník v obci Tlumačov.

Chodník v obci Karolín.

Modernizace základní školy v obci Tlumačov.
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Modernizace základní školy v obci Kvasice.

Hulíňan

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínka

Omlouváme se za chybu v minulém čísle
Život je jen cesta, na které ztrácíme ty,
které nejvíc milujeme.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Dne 3. 4. 2020 by se dožil 100 let
pan JOSEF ŠKOPÍK.
A dne 5. 5. 2020 by se dožila 90 let
paní TEREZIE ŠKOPÍKOVÁ.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcery Danuše a Iveta,
synové Miloslav a Jaroslav.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe však stále stejně bolí.
Dne 10. 6. 2020 vzpomeneme
7. smutné výročí úmrtí
mého manžela, našeho tatínka,
dědečka a pradědečka, pana

FRANTIŠKA ALÁNA

z Hulína.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Už jen kytičku na hrob můžeme Ti dát,
svíci rozsvítit a s láskou
na Tebe vzpomínat.
Dne 20. června 2020
vzpomeneme 5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil můj manžel,
pan
ALOIS CHOCHOLÁČ.
S láskou stále vzpomínají
manželka Eva, dcery Renata, Edita a Eva s rodinami,
sestra Eva s rodinou.

Dne 20. června 2020
vzpomeneme 1. smutné výročí úmrtí
pana
DUŠANA MIKŠÁNKA.
Vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Jen svíci hořící a hezkou kytici
Ti na hrob můžeme dát,
chvíli postát a s láskou
na Tebe vzpomínat.
Dne 7. 6. 2020 by se dožila 80 let
paní
MILADA BAJEROVÁ.
Stále vzpomínají dcery Hana a Jana
a všichni blízcí.

Dne 28. června 2020
vzpomeneme první smutné
výročí úmrtí
pana
ZDEŇKA STROUHALA.
Vzpomínají dcery Zdena a Eva
s rodinami.

Život je jen cesta, na které ztrácíme ty,
které nejvíce milujeme.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Dne 29. června 2020 vzpomeneme
2. výročí úmrtí
pana

FRANTIŠKA ŠUFNERA.
Stále vzpomíná manželka Ludmila,
dcery Ludmila, Radka a Blanka s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 16. června 2020 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí
mého manžela, tatínka, dědečka
pana

ZDEŇKA VACULÍKA
z Hulína.
S láskou stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 6. června 2020
s láskou vzpomeneme úmrtí
naší babičky
paní
ANNY FIANTOVÉ.
S láskou vzpomínají synové
s celou rodinou.
Navždy zůstane v našich srdcích.

Svítil láskou jak hvězda jasná,
prošel duší jak pohádka krásná.
Zemřel tiše, jako když hvězda padá.
Vzpomínku nám nechal, jež neuvadá.
Dne 24. 6. 2020 uplyne smutných 8 let
od úmrtí mého manžela
a našeho tatínka,
pana

STANISLAVA DOKOUPILA.
S láskou a úctou stále vzpomíná manželka
a dcery s rodinami. Za tichou vzpomínku děkujeme.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA, KULTURNÍ POZVÁNKY
Poděkování

Hulíňan
Opustili nás
Šteigerová Bedřiška *1942

Chtěl bych za sebe i rodinu poděkovat občanům
za vyjádření upřímné soustrasti
a za účast na posledním rozloučení s paní

ILONOU KOPEČNOU,
které se uskutečnilo dne 15. 5. 2020.
Manžel Vladimír s rodinou.

Kalík Josef

*1932

Kopečná Ilona

*1954

Morong Imrich

*1932

Drápal Rudolf

*1942

Blahopřání

Kytičku přání k narozeninám
paní
ANNĚ VRÁNOVÉ,
mamince, babičce, prababičce
přeje její velká rodina.
Ať Tě úsměv zdobí a za dobré srdce
Tě všichni rádi mají.

V květnu oslavila 70. narozeniny paní
ANEŽKA ŠEBÍKOVÁ.
Jen to nejkrásnější, co život může dát,
chceme Ti při Tvém 70letém jubileu přát.
Ať slza bolesti Ti tvář nikdy nezmáčí,
žal a smutek ať se ti zády otáčí,
ať jen zdraví, štěstí, láska a dobrota,
jsou náplní dalších let Tvého života.
To vše a ještě víc Ti přeje Renata a Libor, Jana a Vašek,
vnoučata a pravnučka Sárinka.

Pozvánky Městského kulturního centra Hulín

22

Hulíňan

FEJETON, Z RADNICE
Setkávání

ilustrační foto

Osobnost člověka prý vytvářejí geny, domov, škola,
prostředí, v němž žije. Domnívám se ale, že vývoj osobnosti
formují velkou měrou také
vzory a lidé, s kterými se v životě setkáváme. V tom jsem
měl velké štěstí. Na gymplu
jsem poznal ještě několik profesorů, většinou důchodců,
odchovanců první republiky.
Noblesní a vzdělaní pánové.
Měl jsem štěstí na výjimečná setkávání. Třeba ta
v užším kruhu s Janem Werichem nebo Jaroslavem Foglarem. Kdysi k nám domů
přivedl Tonda Bajaja, zlínský
spisovatel, brněnského básníka Zdenka Rotrekla. Obdivoval jsem básníkovy nevyčerpatelné vědomosti a jeho
krásnou češtinu. Protože byl
dvanáct let v kriminále, naivně
jsem se domníval, že tam
měl možnost se ta dlouhá
léta jaksi dovzdělávat. „Všechno, co umím, mě naučil prvorepublikový gympl,“ vyvedl mě z omylu.
Ve staré hradišťské Redutě
jsem měl možnost spolupracovat s Miroslavem Horníčkem, potkal jsem se s významnými lidmi z kultury i politiky,
dokonce i s dvěma prezidenty.
I mezi politiky jsem potkal neobyčejné, charakterní osobnosti, ale povětšinou patří politici do imaginární strany „mírné korupce v mezích zákona“.

Ale nejen tito všeobecně
známí mužové, ale i obyčejní lidé, jak se dnes říká, měli
na můj vývoj vliv. Třeba otrokovický hudebník Josef Gergela. Ale kupodivu i normalizační vedoucí odboru školství
Vítězslav Kratochvíl. Hodný
člověk, bál se všelijakých ideologů, ale když mohl, pomohl.
Rád jsem se setkával také s cikánskými muzikanty na Slovensku i Horňácku. Obdivuji
Juru Pavlicu i Zuzku Lapčíkovou, jsou mně velmi blízcí.
Důležití jsou také kamarádi. Bohužel mnozí zmizeli
hodně daleko, nebo už nejsou
mezi námi. Jako třeba před
několika roky zesnulý malíř Zdeněk Červinka-Targus.
M. Ráček, významný kulturní
pracovník žije v Rakousku, Valach P. Motyka v USA. Od Bílé
hory jich uteklo z naší země
tolik, že se podivuji, že to poznamenalo náš život tak málo.
Máme se sice dobře,
máme jakousi experimentální demokracii, ale vztahy
mezi lidmi jsou podivně rozbourané. Není to také tím
odlivem elit? Máme ve veřejném prostoru bizarní náhradníky, všelijaké kuchaře,
baviče či všeználky.
A tak zbyli mnozí kamarádi, kteří jsou zde stále. Velehradský lékař Jiří Rohel, nebo
hradišťsko-brněnský herec
Láry Kolář (v seriálu Kriminálka z Luhačovic hraje ředitele
hotelu). Kupodivu k nim patří

i bývalý rakouský kulturní
atasché Walter Persche.
Ten se naučil kdysi docela
dobře česky. Zavřel jsem ho
doma u nás, zajistil mu učitele a odjel jsem na měsíc
na chalupu. Talent. Za měsíc
hovořil velmi obstojně česky. Pak nastoupil v Bratislavě
do diplomatických služeb
a začal brzy „hovorit po slovensky“. Slováci mu, Rakušákovi, vyčítali český akcent.
I mezi přáteli člověk zaznamenává ztráty a zklamání. Jeden z mých nejbližších

kamarádů mě připravil podivuhodným způsobem o větší
finanční částku. Znáte to, kdo
miluje jenom peníze, nemá
nikdy dost. Neznamenalo to
sice dramatický konec, ale už
to není ono. Jak říkají Slováci: „Lekár hojí telo, čas dušu.“
I takové nepříjemné zkušenosti nejsou k zahození.
Ale jedno setkání bez vlivu
na moji osobnost bylo tak
kuriózní, že ho připomenu.
Relativizovat lze v naší době
všechno. Stalo se ve Zlíně.
V jedné ze zlínských kaváren.
Kamarád Standa slavil padesátiny. Ve vedlejším sálku byla
jiná oslava, jacísi důchodci,
věku již hodně přezrálého. Hrála tam harmonika a ozývaly se
tam i pěkné ruské častušky.
Kolem půlnoci jsem odcházel.
Odskočil jsem si ještě na WC.
Stál jsem u pisoáru a vedle mě
konal potřebu jeden z těch
zpěvných, milých důchodců.
Měl šusťákový kabát, klobouk
a díval se na mě upřímnýma,
bezelstnýma očkama. Takový
neškodný, milý, usmívající se
dědeček. V igelitce měl klobásky, zavařeniny a štrůdl.
Ukázal mně to všechno po vykonání potřeby. Byl očividně
šťasten, jak ho mají kolegyně
důchodkyně rády. „To mně
daly soudružky na cestu, odjíždím do Prahy. Sešli jsme
se tady dnes ve Zlíně. My,
Baťovci,“ pravil. Byl to Milouš
Jakeš, v té době už bezpartijní penzista.
To jsou ale paradoxy, řekl
by Václav Havel.

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.

Vše o Hulínu. Do mobilu, na e-mail.
A to zadarmo
Vše o dění v Hulíně, o aktuální situaci či opatřeních…
prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu, mobilní aplikace nebo
hlasové zprávy. Radnice nabízí zájemcům možnost nechat
se aktuálně informovat o všem podstatném, co se ve městě
děje. A to prostřednictvím služby s názvem Mobilní rozhlas.
Mobilní rozhlas je pro zájemce zdarma a registrace
této služby je jednoduchá. Provést ji lze prostřednictvím
odkazu, který je umístěn na webových stránkách města
www.hulin.cz, vyplnění zabere pouze několik minut.
(dvo)
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CESTOVNÍ RUCH, ZDRAVOTNICTVÍ
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Na začátku roku 2020 měla návštěvnost Zlínského kraje rostoucí tendenci,
ale zastavil ji COVID 19
Podle údajů vydaných
11. května 2020 Českým statistickým úřadem k výsledkům cestovního ruchu v prvním čtvrtletí roku 2020, byl
v celé ČR zaznamenán rapidní pokles počtu hostů i přenocování. Je to důsledek faktického zastavení segmentu
cestovního ruchu v březnu
2020 v návaznosti na razantní epidemiologická opatření.
Ze dne na den cestovní ruch
přestal na určitou dobu existovat, což se samozřejmě
projevilo v aktuálních číslech.
Dle zprávy Českého statistického úřadu v 1. čtvrtletí
2020 poklesl v ČR počet hostů ubytovaných v hromadných ubytovacích zařízeních
o 22,2 % a počet přenocování poklesl o 16,7 %. Ve Zlínském kraji se počet hostů
snížil o 18,4 %, když do kraje
přijelo 108 932 hostů. Ti v regionu strávili 316 227 přenocování, to je pokles proti minulému roku o 13,2 %. Jedná
se o výsledky méně nepříznivé než v regionech s vyšším
podílem zahraničních turistů, jako je Praha, střední Čechy či jižní Morava, kde poklesy přenocování přesáhly
30 % hranici.

Na poklesu návštěvnosti
v kraji se nejvíce podílejí úbytky tuzemských hostů, hostů
z Polska a Slovenska, naopak
u některých zahraničních trhů
byl zaznamenán dokonce růst
počtu hostů a přenocování.
Zdeněk Urbanovský, CCRVM
Města jsou bez turistů.
I tak oblíbená
jako nedaleké Luhačovice.
Foto: CCRVM

Hosté a přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních podle zemí,
Zlínský kraj, 1. čtvrtletí 2020, srovnání s 1. čtvrtletím 2019
TOP 10 zemí dle počtu hostů v 1. čtvrtletí 2020

Hosté celkem
Rezidenti
Nerezidenti
Slovensko
Německo
Polsko
Rakousko
Ukrajina
Rusko
Spojené království
Francie
Itálie
Maďarsko

Hosté
celkem
1Q 2020
108 932
91 324
17 608
5 894
2 744
1 754
904
706
587
485
467
453
418

Přenocování celkem
1Q 2020
316 227
271 398
44 829
12 453
9 549
2 723
3 740
2 583
1 945
1 358
1 294
1 218
762

Hosté
celkem
1Q 2019
133 567
112 504
21 063
8 258
2 505
2 315
1 078
613
488
450
475
546
420

Přenocování celkem
1Q 2019
364 253
315 455
48 798
18 586
5 928
4 503
4 499
1 539
1 102
1 067
1 192
1 246
694

hosté index
2020/2019

Zpracování CCRVM dle Veřejné databáze ČSU.

81,56
81,17
83,60
71,37
109,54
75,77
83,86
115,17
120,29
107,78
98,32
82,97
99,52

Přenocování index
2020/2019
86,82
86,03
91,87
67,00
161,08
60,47
83,13
167,84
176,50
127,27
108,56
97,75
109,80

V Kroměřížské nemocnici mohou nastávající rodičky
získat snímky a videa ještě nenarozených potomků

Atraktivní novinku pro nastávající rodičky připravila Kroměřížská nemocnice. Při ná-

vštěvě gynekologicko-porodnického oddělení mohou získat fotografie či video svého

dosud nenarozeného dítěte.
Tuto službu umožňuje moderní 3D/4D utrazvuk, který
zdravotnické zařízení nedávno pořídilo za 1 milion korun.
„Jde o špičkový přístroj,
který umí vytvořit opravdu
krásné fotografie a videa. Jejich pořízení nabízíme od této
středy a nastávající maminky
této možnosti rády využívají,“
sdělila Michaela Glaicová,
lékařka Gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice, která s novou technologií pracuje.
Pořídit si fotografie či video
dosud nenarozeného potomka mohou maminky do 25.,

maximálně 30. týdne těhotenství. Poté už použití ultrazvuku není vhodné. Kdo
chce video, musí si s sebou
přinést flashdisk, na který
bude nahráno. „Pokud má
někdo zájem o fotografie,
nemusí si s sebou nic nosit.
Vytiskneme je v naší tiskárně,“
ujistila Michaela Glaicová.
Nový přístroj 3D/4D utrazvuk je nyní ve zkušebním
režimu, který potrvá do konce června. Do této doby mohou nastávající rodičky získat
fotografie a videa zdarma.
Od července bude tato služba zpoplatněna.
(dvo)
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