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V Hulíně vznikne bikepark. Město s projektem souhlasí
Pumptrack, trialové ježdění, sjezdové traily, MTB
okruhy i MTB školka pro
nejmenší. V Hulíně vznikne
nový bikepark pro příznivce
hned několika druhů horské
cyklistiky. Nacházet se bude
na pozemcích města ve
sportovním areálu. Přípravné práce již byly zahájeny,
pro veřejnost by se měl bikepark otevřít příští rok na jaře.
Vznik bikeparku prosazuje
Cykloteam MXM Hulín, který
o možnost vystavět jej požádal místní radnici. „Její souhlas s projektem byl nutností,
nový areál totiž vznikne na pozemcích města. Tento souhlas
jsme získali a město nám vyjde
vstříc i v dalších záležitostech.
Pomůže nám například s odvezením odpadu, který jsme
v rámci přípravných prací
na pozemcích pro bikepark
sesbírali,“ prohlásil Jaroslav
Stibora, předseda oddílu
Cykloteam MXM Hulín.
Podle starosty města je bikepark výborným nápadem.
„Cyklistika se těší v posledních
letech stále větší oblibě, vznikají nové disciplíny, kterým
se dá na kole věnovat. Řadě
z nich se budou moci cyklisté věnovat právě v novém
bikeparku, což může vést k
dalšímu rozvoji tohoto sportu v našem městě, kde již má
letitou tradici. A může přivést
ke sportování další děti a mládež,“ věří Roman Hoza.
Zajímavost:
Rozhovor:
Historie:
Fejeton:

Projekt bikeparku je pojatý velkoryse. Na relativně
malé ploše nabídne několik
sekcí, například pumptrack
umožňující jízdu terénními
vlnami a klopenými zatáčkami, trialovou pasáž s umělými dřevěnými a dalšími
překážkami, sjezdové traily,
tedy převážně dolů směřující stopy či pěšiny, a v neposlední řadě MTB okruhy ně-

kolika obtížností pro jezdce
s rozdílnou fyzickou výkonností i technickou vyspělostí.
V plánu je také zřízení MTB
školky se stacionárními nebo
mobilními překážkami, kde
se budou moci zdokonalovat i ti nejmenší bikeři. To vše
bude sestaveno s důrazem
na zábavnost a především
bezpečnost tak, aby se zde
návštěvníci a uživatelé jed-

notlivých sekcí navzájem neohrožovali ani neomezovali.
MTB okruhy budou využívány nejen pro rekreační
jízdu, ale i k pravidelným
tréninkům oddílu. Cykloteam MXM Hulín chce také
přemístit do nového areálu
každoroční závody, které až
dosud pořádal v parku u základní školy.
Dokončení na str. 2
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V Hulíně vznikne bikepark - dokončení článku ze str. 1
Náklady na výstavbu
bikeparku dosud nejsou
známy. Cyklistický oddíl je

chce maximálně snížit tím,
že většinu areálu vybudují
jeho členové a příznivci v

Bikepark by se měl otevřít příští rok na jaře. Trénovat tam budou
malí i velcí cyklisté. Foto: Cykloteam MXM Hulín

rámci brigád. „Věříme také,
že s pokrytím nákladů nám
pomůžou naši sponzoři a příznivci,“ doplnil Jaroslav Stibora. „Velmi mě těší, s jakým

nadšením se cyklisté pustili do
práce,“ ocenil aktivitu členů
cyklistického oddílu starosta
Roman Hoza.
Zdeněk Dvořák

Cykloteam MXM Hulín
Historie oddílu se začíná psát od 26. 5. 2016, kdy byl
spolek Cykloteam MXM Hulín zapsán u Krajského soudu
v Brně.
Oddíl Cykloteam MXM Hulín, z. s. vznikl jako nástupnická
organizace občanského sdružení Cyklo MXM Hulín, jehož
členská základna rozhodla na výroční členské schůzi dne
27. 11. 2015 většinou hlasů o tom, že sdružení nebude
přeregistrováno na novou právní formu „zapsaný spolek“
a k 31. 12. 2016 automaticky zanikne.
Zakládajícími členy nového oddílu jsou většinou nyní jíž
bývalí členové Cyklo MXM, kteří se rozhodli nedopustit,
aby se tradičně vysoká sportovní úroveň hulínské cyklistiky postupně vytratila.
(zdroj: www.hulin.cz)

„Kadaňské“ krmítko v Hulíně. K instalaci pomohli dva starostové
To krmítko pro ptáky je
unikátní. Vyrobeno totiž bylo
až v Kadani a k jeho umístění na jednom z prostranství
sídliště Družba v Hulíně pomohli hned dva starostové… Ale nejvíce paní Hana
Macíková.
Krmit ptáky začala paní
Macíková před 12 roky, kdy
se do Hulína přistěhovala.
První krmítko umístila na
parapet okna svého bytu a
od té doby jej tam má vždy
od podzimu do jara. Jednou dokonce posloužilo i
jako hnízdo šoupálků, kteří
zde vyvedli čtyři mláďata.
Postupně začala ptákům
přilepšovat celoročně. „Vnímám, že jim v přírodě ubývá
potravy. Začala jsem jim tedy
sypat i přes léto, a to ke kme-

nům vzrostlých borovic, kde
se zdržuje hodně ptáků. Přidávám jim i vodu, když je teplo,
tak do více nádob, takže se
v nich i koupají. K pití slouží
také dalším živočichům,“ vypozorovala Hana Macíková.
Nedávno si paní Macíková
přečetla článek o zajímavě
řešeném typu krmítek, která
jsou instalovaná v Kadani v
Ústeckém kraji. Zaujal ji natolik, že se rozhodla pořídit
jej do Hulína. Jenže místní
truhláři s jejich výrobou moc
nepomohli, když nabízeli
příliš dlouhé čekací lhůty.
Milovnice ptáků se proto
nakonec obrátila přímo na
starostu Kadaně, který ji
ochotně předal kontakt na
výrobce, a ten krmítko paní
Macíkové během pár dnů

„Kadaňské“ krmítko už plní svůj účel. Jen fotoaparátu se ptáci bojí…
Foto: Z. Dvořák
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zhotovil. Protože jej chtěla
umístit na městský pozemek, obrátila se s prosbou
o povolení na hulínského
starostu. „Samozřejmě jsme
paní Macíkové vyšli vstříc. Jde
o užitečnou aktivitu, která pomáhá přírodě ve městě. Nabídli jsme jí i pomoc s instalací
krmítka, ale poradila si sama,“
konstatoval Roman Hoza.
„Kadaňské“ krmítko umožňuje přikrmovat různé druhy
ptactva. Skýtá jim také větší
bezpečí, protože misky s krmením se nachází nad zemí.
Hana Macíková si všimla, že
krmítko navštěvují tradiční
ptačí jedlíci z okolí. „Nejvíce
přilétá sýkorek, ať již modřinek nebo koňader. Hojně zastoupení jsou i stehlíci, čížci
lesní, brhlíci, strakapoudi, žluvy zelené nebo dlasci. A samozřejmě vrabci, ti jsou uklízeči
všeho,“ vypozorovala.
Ptákům poskytuje paní
Macíková vybranou krmi.
Říká, že se vyhýbá komerčně
nabízeným směsím, protože
obsahují hodně obilovin a
tedy škrobu, který ptákům
neprospívá. Kupuje jim proto ve specializovaných prodejnách potravu, jejíž základ
tvoří proso, řepka, buráky,
slunečnice černá, bílá i žíhaná, čirok, peluška, lněné semínko, semenec nebo mák.
Někdy do směsi přidává drcené vlašské ořechy a sušené
moučné červy.

Hana Macíková nepomáhá jen ptákům. V blízkosti svého bydliště instalovala také krmítko pro
veverky, které se k potravě
– především vlašským a lískovým ořechům nebo speciální směsi - dostanou přes
odklápěcí stříšku. Na své si
přijdou také ježci, kteří dostávají granule a konzervy.
Mezi strávníky patří už třetím rokem také zajíc nebo
divoký králík, ten chodí na
jablka, mrkev nebo kousky
tvrdého pečiva.
Protože je „kadaňské“ krmítko jednou z atraktivit hulínského sídliště a prospívá
dobré věci, věří jeho majitelka, že zůstane ušetřeno
případného řádění vandalů. „Ale neponechávám nic
náhodě, takže krmítko mám
umístěné přímo před oknem
svého bytu a dávám tak na něj
stále pozor,“ upozornila.
Zdeněk Dvořák

Hulíňan

Z RADNICE

Zamyšlení… Romana Hozy, starosty města: Respektovat pokyny a nařízení musíme,
i když o způsobu krizového řízení naší vlády si můžeme myslet cokoliv…

O způsobu krizového řízení
naší vlády si můžeme myslet cokoliv. V době pandemie
agresivního zabíjejícího koronaviru je ovšem nutné se řídit
jejími pokyny a nařízeními. V
momentě, kdy nastane krize
těchto rozměrů, musí jít část

demokracie a svobod stranou
a s tím také část osobního pohodlí…
V krizi jsme naprosto zřejmě. Pandemie koronaviru zasáhla celý svět a pronikla i k nám.
Dalo se to očekávat a nešlo
tomu zabránit. Omezovat jeho
další šíření a zpomalovat jeho
postup a chránit všechny,
které ochránit lze, to dělat
musíme, jde to a děláme to!
A musíme všichni!
Město Hulín alespoň v době, kdy píši tyto řádky, není nikterak zásadně koronavirem
zasaženo. Přesto situaci řešíme, a to se vší vážností a rozhodností. Jakmile pandemie
dorazila k hranicím našeho
kraje a okresu, omezili jsme
fungování městského úřadu,

uzavřeli školku, hřbitov, sběrný dvůr a veřejné záchodky.
Proč? Jde o místa, kde se schází větší skupiny lidí nebo jsou
často navštěvovaná, tím pádem hygienicky kritická a pro
přenos koronaviru riziková.
K jeho předání může dojít již
jen při běžném setkání na
vzdálenost několika metrů.
Čím více tedy omezíme počet
takových míst a možností,
kde se lidé mohou setkat, tím
zásadněji přispějeme k jejich
ochraně. K vaší ochraně!
Jak už jsem naznačil v úvodu tohoto zamyšlení, zcela zásadní roli hraje za této situace
vláda, ústřední krizový štáb
a odborníci, se kterými spolupracují. Pokud tyto orgány vyhlásí nad Českou republikou

karanténu, je potřeba to bez
okolků respektovat a dodržovat daná pravidla. Tady není
prostor pro diskuzi. Je potřeba být disciplinovaný, odpovědný, trpělivý a ohleduplný,
ke svému okolí i k sobě samému.
Proto vás všechny vyzývám
a velmi naléhavě! Buďme pro
své okolí příkladem! Chraňme ty nejohroženější, kterými
jsou senioři, nemocní, lidé se
sníženou imunitou, u kterých
je riziko fatálních následků
nejvyšší. Zůstávejte doma, vycházejte jen v neodkladných
případech, noste venku roušky! O to vše vás moc prosím.
Jakékoliv neodpovědné chování je v této době a této souvislosti zároveň chováním nemorálním!

Rada města schválila dotace ve výši 450 tisíc Kč
Rada města Hulína schválila na své 33. schůzi, která se
uskutečnila 25. března, dotace v celkové výši 450 tisíc
korun. Šlo o první kolo výzvy
pro letošní rok.
Mezi žadateli o dotace byly
organizace a spolky působící v
mnoha sférách veřejného živo-

ta. Jednotlivé schválené částky
se pohybují ve výši od 2 000 Kč
do 30 000 Kč. „Je zcela zřejmé že i
činnost městem pravidelně podporovaných sportovních a kulturních a dalších neziskových organizací bude kvůli nynější situaci utlumena. Přesto doufám,
že schválené prostředky pod-

Žadatel o dotaci v I. kole výzvy
pro rok 2020
ASPOT HULÍN, z. s.
Cykloteam MXM Hulín z. s.
Česká archeologická společnost
- Spolek archeologů Čech, Moravy a Slezska
ČESKÝ SVAZ GYMNASTICKÝCH SPORTŮ z. s.
FK Admira Hulín
GYMNASTICKÝ KLUB HULÍN z. s.
Hulíňané, z. s.
Klub dárců krve Kroměřížska
Korálky Kroměříž, z. s. (zapojení dětí se zdravotním postižením do vzdělávání, 9 členů z Hulína)
Mapei Merida Kaňkovský, z. s.
(cyklistika, 1 člen z Hulína)
Mažoretky Aleny Rafajové z. s.
Moravský rybářský svaz, z. s.,
pobočný spolek Kroměříž
Myslivecký spolek Hulín
Orel jednota Hulín
Pěvecký sbor Smetana - Hulín, z. s.
Římskokatolická farnost Hulín
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Hulín
SH ČMS Sbor dobrovolných hasičů Záhlinice
SK BURE HULÍN, z. s.
(sportovní činnost, 28 členů z Hulína)

schválené
dotace
25 000,00 Kč
25 000,00 Kč
3 000,00 Kč
5 000,00 Kč
10 000,00 Kč
24 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
15 000,00 Kč
5 000,00 Kč
22 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
10 000,00 Kč
30 000,00 Kč
20 000,00 Kč
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč

poří aktivity a činnost našich
neziskových organizací v době po skončení nouzového
stavu, kdy bude jejich angažovanost o to důležitější,“ prohlásil po jednání rady města
starosta Roman Hoza.
Radní také doporučili zastupitelům města schválit

dotaci ve výši 50000 Kč
pro Sportovní klub SPARTAK
Hulín. „Vzhledem k výši požadované dotace je toto
schválení v kompetenci zastupitelstva,“ vysvětlila Hana
Hrabalová, tajemnice městského úřadu.
(dvo)

Žadatel o dotaci v I. kole výzvy
pro rok 2020
SK Spartak Hulín - kopaná, z. s.
SK TAURUS z. s.
(sportovní klub, 36 členů z Hulína)
Speedypaws, z. s.
(kynologie, 10 členů z Hulína)
Společnost pro pomoc nemocným dětem
Kroměříž, z. s. (pořádání pobytů pro chronicky
nemocné děti, 20 členů z Hulína)
Spolek zdravotně postižených v Hulíně
SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL DECHOVÉHO
SBORU Morava při ZUŠ Hulín
Taneční skupina Trick, z.s.
TERITORIO Training, z. s.
(kynologie, 3 členové z Hulína)
TJ SOKOL Záhlinice z. s.
Unie Roska-reg.org. ROSKA Kroměříž, z. p. s.
(pomoc osobám s roztroušenou sklerózou,
7 členů z Hulína)
Unie Roska - reg. org. ROSKA Přerov, z. p. s.
(pomoc osobám s roztroušenou sklerózou,
2 členové z Hulína)
ZO 60/14 ČSOP VIA Hulín
(svaz ochránců přírody, 20 členů z Hulína)
ZUŠ Hulín

schválené
dotace
25 000,00 Kč
10 000,00 Kč
5 000,00 Kč
7 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
10 000,00 Kč
15 000,00 Kč
20 000,00 Kč
7 000,00 Kč

2 000,00 Kč
10 000,00 Kč
25 000,00 Kč
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AKTUÁLNÍ TÉMA KORONAVIRUS
V Hulíně vyrostl strom Rouškovník. Další místa zřídila radnice
ROUŠKY K ROZEBRÁNÍ.
Pokud nemáte a nemůžete
si ušít, VEZMĚTE SI ZDARMA.
Roušky jsou ze 100 % bavlny
a jsou určeny k opakovanému
použití… V Hulíně vyrostl
strom „Rouškovník.“ Jeho
„plody“ jsou látkové skládané roušky, které šije Leona Trávníčková. A jak uvádí
v textu umístěném na stromě, tyto dnes velmi žádané
ochranné pomůcky poskytuje potřebným zdarma.
Strom „Rouškovník“ se
nachází před domem Družba 1195. „Je to krásný počin
a moc paní Trávníčkové za
její ochotu pomáhat děkuji.
A děkuji všem, kteří za současné obtížné situace myslí
i na ostatní, na ty, co potřebují pomoc. Potvrzuje se, že zlá
doba přináší i krásná, poděkováníhodná gesta,“ prohlásil
starosta Hulína Roman Hoza.
Město se nechalo inspirovat a zřídilo hned dvě místa
– „rouškovníky“, kde si lidé
mohou zdarma ochranné
roušky vyzvednout. Jedno je
umístěné před budovou radnice na náměstí Míru, druhé
před supermarketem Albert
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na ulici Záhlinická. „Roušky
k odebrání mohou doplňovat
všichni dobrovolníci, kteří se
pustili do šití,“ ujistil Roman
Hoza a vzkázal: „Všem za to
velká úcta a díky!“
Velkou výhodou látkových roušek je to, že se
mohou použít opakovaně.
Po celodenním užívání je však
nutné je vyprat, vysušit a pokud možno i vyžehlit, protože teplo z žehličky také přispívá k likvidaci škodlivých virů
a bakterií. V případě ochrany
před koronavirem sice bavlněné roušky neochrání zdravého člověka, ale při použití
u nemocného se alespoň
snižuje případné rozšiřování
viru kapénkami do okolí.
Povinné nošení ochranných prostředků dýchacích
cest, tedy zejména roušek a respirátorů, zavedla od 19. března Vláda ČR. Nařízení platí
pro všechny osoby, které se
pohybují mimo své bydliště.
V souvislosti s pandemií
koronaviru přijalo město Hulín celou řadu opatření. Seznámit se s nimi lze na webu
www.hulin.cz.
(dvo)

Hulíňan

Hulíňan

AKTUÁLNÍ TÉMA KORONAVIRUS
Městský úřad v Hulíně omezil provoz

Městský úřad v Hulíně
přešel od 16. března na omezený provoz. Ke stejnému
datu se uzavřel hřbitov, až
do odvolání nebudou přístupné ani veřejné záchodky
na náměstí Míru. Od úterý
17. března byla uzavřena
mateřská škola. Důvodem je
pandemie koronaviru, která
se šíří Českou republikou.
Pro veřejnost je městský
úřad otevřen v úřední dny,
tedy v pondělí a ve středu,
vždy od 13 do 16 hodin. V
tuto dobu mohou občané
vyřídit své záležitosti, a to v
prostorách pokladny, která zároveň slouží i jako podatelna. Schůzky na jiných
pracovištích je nutné si domluvit předem telefonicky.
„Apelujeme na občany, aby
za této situace navštěvovali
městský úřad pouze v nezbytně nutných záležitostech.

Koronavir se přenáší při kontaktu mezi lidmi, naším zájmem je proto tyto situace co
nejvíce omezit a maximálně
tak přispět k ochraně občanů
města i zaměstnanců úřadu,“
vysvětlil Roman Hoza, starosta Hulína. Dodal, že kromě
uvedených hodin v úředních
dnech budou vchody do
městského úřadu uzamčeny.
K běžnému provozu se
městský úřad v Hulíně vrátí ve
chvíli, kdy to situace kolem koronaviru umožní. V tuto chvíli
tento termín není známý.
Omezování provozu, a to
ze stejných důvodů, zavádí i
další radnice a úřady měst a
obcí v regionu.
Od 17. března zůstala uzavřena školka v Hulíně. Termín, kdy se vrátí k normálnímu provozu, zatím není
známý, což platí i pro hřbitov
a veřejné záchodky.

Městský úřad v Hulíně doporučuje občanům sledovat
aktuální zprávy o vývoji situace. K dispozici jsou například na webových stránkách
Ministerstva zdravotnictví
ČR www.mzcr.cz, aktuality
k tématu se budou objevo-

vat i na webových stránkách
města www.hulin.cz, nebo
na webových stránkách zřizovaných nemocnicemi Zlínského kraje www.nemocnice-zk.cz.
(dvo)

Městský úřad reaguje na vývoj pandemie koronaviru. Foto: Z. Dvořák

Rouška zdraví roušku
Přišlo voňavé, tolik všemi
očekávané jaro – avšak nejen hulínská ŠD je smutná,
prázdná – bez dětského švitoření, smíchu, bez vychovatelek a bez dětí.
V době, kdy každý ještě
více chrání své zdraví, ale i
zdraví druhých, je nepostradatelná vybavenost, nejen
dospělých ale i dětí, rouška.
Třebaže učitelé se snaží
vést domácí výuku přes moderní technologie, vychovatelky připravují podklady
pro dětské aktivity a činnosti,

mnohé z nás si našly i ,,nového kamaráda“ – šicí stroj.
S radostí a láskou pro své spoluobčany v Hulíně šijeme roušky, které jsou v těchto dnech
nedostatkovým produktem.
Při hřejivé myšlence, že využíváme odstřižků, které jsme
dostaly do ŠD od maminek a
babiček (tímto jim chceme
poděkovat), tvoříme a šijeme
další, abychom se aspoň pod
ústenkami na sebe mohli
usmívat.
Pevně věříme, že opět
uvidíme pravé úsměvy nejen

Sledujte aktuální informace
na oficiálních stránkách města Hulín - www.hulin.cz

dětí ale i na tváři dospělých,
ústenky odhodíme a stanou
se minulostí.
Poklidné dny, hodně zdraví.
Za kolektiv vychovatelek
Eva Formánková

Co je koronavirus,
co je COVID-19
Koronavirus je zjednodušené označení pro virus, který dostal název SARS-CoV-2
nebo 2019-nCoV. Ten způsobuje infekční onemocnění, které lékaři nazývají COVID-19. Koronavirus se mu
říká proto, že má tvar, který
vypadá jako sluneční koróna
– takových virů je celá skupina a patří do ní právě třeba
SARS nebo HIV. Na člověka
se přenesl se vší pravděpodobností z divokého zvířete,
i když zdroj nákazy nebyl
v lokalitě prvního výskytu
onemocnění, tedy v Číně,
konkrétně ve Wu-chanu,
identifikován.
COVID-19 - příznaky: horečka, únava, dušnost, suchý
kašel, bolest svalů a kloubů.
Inkubační doba: 1–14 dní.
Léčba: symptomatická; vakcína ani lék zatím neexistuje.
Smrtnost: 3,4 %.
(zdroj: MZ ČR)
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SERIÁL

Hulíňan
Malý hulínský místopis – 2. díl

Zpravodaj Hulíňan vám
přináší druhý díl nového seriálu věnovaného názvům
hulínských ulic a změnám,
kterými v průběhu věků
prošly. Jeho autorem je Ivo
Káňa, rodák z Hulína.
V tomto díle budu pokračovat názvy hulínských místních částí (lokalit), které se již
nevztahují přímo k jednotlivým ulicím jako takovým, ale
jedná se o části mimo obydlené ulice nebo zahrnující
vícero ulic.
Mezi ně patří tzv. Pumpák, což je prostor mezi železničními náspy tratě Hulín
– Přerov a Hulín – Kroměříž.
Svůj název toto místo dostalo podle budovy čerpací
stanice na vodu, sloužící pro
tzv. „zbrojení“ parních lokomotiv v železniční stanici.
Voda se čerpala (pumpovala)
z 15 m hluboké studny, která
byla v tomto prostoru umístěna proto, že zde bylo velké shromaždiště podzemní
vody. Ostatně po ukončení
provozu a následném požáru v květnu 1984 a likvidaci
budovy vznikl postupně
v tomto prostoru mokřad,
který je v dnešní době veden jako přírodní památka „Mokřad Pumpák“, v němž
se nachází mimo mnoha různých druhů živočichů a rostlin i kriticky ohrožený čolek
velký a kuňka obecná.
Další místní částí, která
se nacházela mezi dnešními
ulicemi Kokešovou a Partyzánskou, byla tzv. Korej.
Název údajně vznikl ve spojitosti s 27 malými domky,
které tam byly vystavěny
v roce 1952 pro obyvatele,
kteří se do Hulína přistěhovali v souvislosti s rozvojem průmyslových podniků
ve městě.
Ke známým místům se
také řadila, kolem poloviny
minulého století, tzv. Stančíčka (Stančíkova zahrada).
Byl to vyhlášený „plácek“,
kde se hlavně kluci věnovali
různým hrám a hlavně fotbalu. K domu č. 377 a sousedním č. 184 a 185 v Žižkově ulici patřil dvůr a rozsáhlá
zahrada se stodolou a za ní
se rozprostírala volná rovná travnatá plocha, nesoucí
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toto zajímavé pojmenování. Byla přibližně v místech,
kde jsou dnes v ulici Mezivodí domy č. 998 až 1017.
A jak je z této polohy vidět,
z nové školy to bylo pro fotbaluchtivé kluky coby kamenem dohodil. Zvláštností
byl v těch místech vzrostlý
topol, na němž měla hnízdo
tehdy v Hulíně jediná čapí
rodinka.
Další známou hulínskou
lokalitou byl Hliník a hned
vedle sousedící Grádo. Obě
místa vznikla těžbou jílu pro
zásobování místní cihelny,
která stála v areálu oproti
fotbalovému hřišti na ulici
Antonína Dvořáka. Zatímco
Hliník (odvozeno od hlíny,
která se tady těžila, nikoliv od názvu chemického
prvku) byl pouze prostor
po vytěžené hlíně, který
po dlouhá desetiletí neměl
(kromě dětských dobrodružných her) žádné využití
a kde až v nedávné době vyrostly průmyslové provozy,
tak Grádo bylo po vytěžení
hlíny naplněno vodou a používáno jako oficiální městské koupaliště (původně
mělo název „Tyršov“, který
se ale neujal a koupaliště
dostalo název po letovisku na pobřeží Jaderského
moře, kde za první republiky pořádal Československý
červený kříž prázdninové
pobyty pro děti). Posléze,
když bylo vybudováno nové
koupaliště poblíž ZŠ, se z
něj stal rybník, který využívali místní rybáři k chovu a
následnému lovu ryb. Díky
tomu se zde také mnoho let
pořádaly v květnu tradiční
rybářské závody, což byla
kulturní akce nejen pro rybáře a rybářský dorost, ale
i pro všechny, kteří si chtěli
dopřát smaženého kapříka či uzenou makrelu nebo
vyhrát láhev vína či bonboniéru na kole štěstí, které
tradičně roztáčel p. Drulák
(otec slavného hulínského
fotbalisty) či jen tak posedět
u dobrého moku a popovídat si s přáteli a známými. A
jako místo pro pořádání letních tanečních zábav slouží
dodnes.

Vznik názvů místních lokalit často provází zajímavé příběhy.
Ilustrační foto: Z. Dvořák

Dalšími lokalitami, vzniklými po těžbě, tentokrát ale
písku, byly malé vodní nádrže - rybníčky Handrlík a
U Svaté Anny. Ten první je
poblíž železničního přejezdu na začátku Kroměřížské
ulice a postupně vysychá
a jeho název se dostal i do
názvu ulice - U Handrlíku.
Ten druhý (říkalo se mu také
Močidla nebo Hliníček),
jenž za ta dlouhá léta také
již téměř vyschl, se nachází
nedaleko železničního přejezdu silnice na Přerov kousek od svatostánku zasvěceného sv. Anně. Ovšem v
době, kdy byl plný vody, byl
i nějaký čas po válce v pronájmu podnikatele Zezulky
(zmíním se o něm jindy, v

souvislosti s ulicí Dukelskou), který v něm choval
ryby - proto se tomu rybníčku také dlouhá léta říkalo
"Zezulák". A mnozí starší Hulíňáci by si jistě ještě vzpomněli na nezapomenutelné
klukovské hokejové „mače“,
které se tam v zimě hrávaly.
Ostatně hokej kluci hrávali
i na mnoha jiných přírodních
kluzištích – na Grádě, Rusavě i Záhlinických rybnících
a také na několika uměle vytvořených kluzištích v různých částech města, zejména na sídlištích.
Ovšem to bylo v dobách,
kdy v zimě dlouhodobě mrzlo a o „trochu vody“ z hydrantu nebyla nouze.
Pokračování příště…

Hulíňan

ROZHOVOR, VÍTE, ŽE
Svatby? Měli jsme tady jednu v maskáčích,
prozradila Vladimíra Obdržálková z matriky v Hulíně

Každý rok se ve správním
obvodu matričního úřadu
Hulín uskuteční řada svateb.
Třeba v roce 2019 jich bylo
18. Které místo si pro své důležité ANO vybírají snoubenecké páry nejčastěji? Jsou
v oblibě i svatby v přírodě?
Jak vlastně mají postupovat
ti, kteří se chtějí vzít? Odpovědi na tyto a další otázky
poskytla Vladimíra Obdržálková, vedoucí Odboru vnitřních věcí a matrikářka Městského úřadu v Hulíně.
Takže, které místo pro svatební obřady je v Hulíně
nejoblíbenější? Tipnu si:
obřadní síň na městském
úřadě.
Nevím, zda je obřadní
místnost
nejoblíbenějším
místem k uzavření sňatku,
ale rozhodně byla do nedávné doby tím nejčastěji využívaným místem. A to z toho důvodu, že v Hulíně nemáme moc možností uzavřít
manželství na takzvaném
jiném vhodném místě. V našem správním obvodu není
zámek, tvrz či jiné atraktivní
místo. Obřadní síň na městském úřadě je tak častou
volbou snoubenců, i když
v loňském roce nebyla tou
nejčastější.
Což tedy znamená, že i požadavky či nápady snoubenců se v průběhu let mění.
Je to tak. Vysvětlím to na
statistice za poslední tři roky.
V roce 2017 jsme měli jen
jednu svatbu na jiném místě, než je obřadní místnost.
O rok později to bylo již
25 procent z celkového počtu svateb. Zlomovým rokem byl rok 2019, kdy celých
60 procent manželství se uzavřelo mimo obřadní síň. Stále
častěji děláme svatby venku.
Od brzkých letních až do pozdních podzimních měsíců.
Snoubenci postupem času
začali být vynalézaví a dokázali si nějaké klidné místo
pod širým nebem najít.
Která místa, kromě obřadní síně, si tedy páry volí?
Mezi bezkonkurenčně nejoblíbenější patří momentálně areál pivovaru v Záhlinicích. I letos tam pojedeme
oddávat vícekrát. Dále je

poměrně často využívána
takzvaná myslivna, měli jsme
svatbu i v parku Mezivodí,
v Muzeu Františka Skopalíka
v Záhlinicích nebo velmi osobitou svatbu v Chrášťanech
pod pergolou. Novinkou je
růžový park u Městského
kulturního centra v Hulíně,
letos tam budeme mít svatební premiéru.
Je patrný nárůst počtu svatebních obřadů v přírodě,
třeba na loukách?
Rozhodně ano. Je to trend
posledních let. Do Hulína
dorazil se zpožděním, ale nakonec přece jen dorazil.
Měli snoubenci někdy nějaký kuriózní požadavek
na matriku? Třeba svatbu
v balónu, na lodi…
Tak tohle nás ještě nepotkalo. Loď, předpokládám,
v našem obvodu ani hrozit
nebude. Balon je dost specifická záležitost, rozhodně
by se nemohlo jednat o let,
jsme totiž limitovaní správním obvodem a to se u letu
balonem asi nedá úplně odhadnout. Byla tady ale svatba v maskáčích a byla moc
hezká. To byla zatím jediná
specialita tohoto druhu,
kterou jsme zažili. Každopádně sděluji předem, že
pokud by chtěl někdo svatbu pod vodou, tak pod vodní hladinu nejdu v žádném
případě. 
Ještě bych se vrátil k obřadní síni městského úřadu, která je velmi hezká.
Kdy byla modernizována?
První velká modernizace
obřadní místnosti proběhla
v roce 2001 v rámci rekonstrukce celé budovy radnice. Tehdy se změnila celá
dispozice obřadní místnosti
včetně vybavení. O patnáct
let později jsme naplánovali malou obměnu interiéru,
spočívající ve výměně koberce a sedacího nábytku.
Při této příležitosti byly objeveny prohnilé trámy a
celkově nevyhovující technický stav podlahy. Náklady
na stavební práce se vyšplhaly na asi 200 tisíc korun a
ve stejné výši byly i náklady
na nové vybavení, tedy koberec, židle a nový obřadní
stůl.

Obřadní síň je místem mnoha důležitých okamžiků.
Kromě svateb i třeba vítání občánků. Foto: Z. Dvořák

Ještě bych položil otázku
za všechny páry, které o svatbě uvažují. Jak mají postupovat? Lze říci v krátkosti
nějaký návod či recept?
Prvním krokem snoubenců, kteří chtějí uzavřít
manželství, by mělo být kontaktování příslušné matriky
a domluvit si termín obřadu. Až potom se domlouvá
hostina a tisknou oznámení. Opačně to prostě nejde.
Snoubenci pak naráží na fakt,
že jimi vybraný termín je obsazen a my, ačkoliv se snažíme ze všech sil vyhovět,
těžko můžeme být na dvou
místech současně.
Po předběžném zamluvení termínu dostanou snou-

benci dotazník a informace,
jaké je potřeba doložit doklady. Pokud se jedná o uzavření manželství na jiném
vhodném místě, o to se musí
požádat. Povolení je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 1000 korun.
Určitě si popovídáme se
snoubenci o jejich představě o obřadu. Rádi vyhovíme,
vycházíme vstříc většině požadavků. Je-li svatba v obřadní místnosti, zajišťujeme
veškerý servis, hudební doprovod se zpěvem, přípitek.
U svateb venku je vše v režii
snoubenců, kteří taktéž musí
brát na zřetel riziko nepříznivého počasí.
Zdeněk Dvořák

Víte, že
• saponiny obsažené v břečťanu pomáhají při praní spolehlivě likvidovat většinu skvrn?
• čmeláčí královny již zakládají nová hnízda, s velkou oblibou v opuštěných hnízdech hlodavců?
• letošním ptákem roku byla Českou společností ornitologickou vyhlášena jiřička obecná?
• sucho a přibývající jmelí likvidují doprovodnou zeleň
okolo našich vodotečí?
• v Hulíně i širším okolí se zvyšují počty hnízdících, zdivočelých domácích holubů?
• v Hostýnských vrších i v Chřibech se trvale vyskytuje
pět druhů sov: puštík obecný, puštík bělavý, sýc rousný,
kulíšek nejmenší a výr velký?
• vepřové sádlo má blahodárné účinky na naši pokožku?
• ve Chřibech byl tuto zimu fotopastí poprvé zaznamenán vlk obecný?
• díky slabé zimě na zahrádkách přezimovala mrkev i celer?
• každý se začne chovat normálně po vyčerpání všech
možností?
Pavel K. Šálek, Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín
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Hulíňan

Z RADNICE
PŘEHLED USNESENÍ
z 30. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 26. 2. 2020
1/30/RM/2020
Věcné břemeno na částech pozemků
v ulici Javorová, Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene na
částech pozemků parc. č. 397/1, 397/2,
496/1, 563, 618/2, 661 a 668/2, vše 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
40.400 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: 29. 05. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/30/RM/2020
Darování pozemku v k. ú. Hulín
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
zrušit usnesení č. 251/22/ZM/2018 ze
dne 20. 06. 2018 ve znění: „Zastupitelstvo města Hulína schvaluje podle § 85
písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 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“, a to z důvodu legislativních změn
a nemožnosti převodu předmětného pozemku dle již uzavřené darovací smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/30/RM/2020
Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu prostoru
sloužícího k podnikání a úhradě služeb
spojených s jejich užíváním, Jiráskova ulice
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání a úhradě
služeb spojených s jejich užíváním budovy č. p. 161 v Hulíně, ulice Jiráskova,
uzavřené dne 04. 04. 2018 mezi pronajímatelem, tj. společností Rovina Group
a.s., se sídlem Hulín, Kroměřížská 134,
PSČ 768 24, IČ: 29187672, a nájemcem,
kterým je město Hulín, se sídlem nám.
Míru 162, 768 24 Hulín, IČ: 00287229.
Předmětný dodatek č. 2 se týká změny
čl. 6. Služby, Úhrada za služby.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření Dodatku č. 2 ke
Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího
podnikání a úhradě služeb spojených
s jejich užíváním ze dne 04. 04. 2018.
Termín: 02. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
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4/30/RM/2020
Výpověď smlouvy o poskytování služeb
I. Rada města Hulína schvaluje
Ukončení smlouvy o poskytování
služeb s firmou DATmoLUX, a. s., se
sídlem Nováčkova 27, 614 00 Brno,
IČ: 26233100 s účinností od 01. 04. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit ukončení smlouvy
Termín: 13. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/30/RM/2020
Smlouva o připojení k distribuční soustavě
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001668879 na nové kabelové
vedení k pozemkům nově budovaných
RD s firmou E.ON Česká republika, s. r. o.,
se sídlem F. A.Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, IČ: 28085400.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 13. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/30/RM/2020
Pořízení staršího vozidla
I. Rada města Hulína schvaluje
kupní smlouvu na koupi vozidla Citroën
Berlingo, RZ 3Z9 6882, uzavřenou s Karlem Klimentem, IČ: 67504167, se sídlem
Petra Bezruče 949, 768 24 Hulín za cenu
115.000 Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 20. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/30/RM/2020
Pojistná smlouva 8512162379
I. Rada města Hulína schvaluje
návrh pojistné smlouvy č. 8512162379
pro pojištění vozidel Auto GO 0119 o zákonném a havarijním pojištění vozidla
CITROËN BERLINGO 1,6, RZ 3Z9 6882,
s firmou AXA pojišťovna, a. s., Lazarská
13/8, 120 00 Praha 2, IČ: 28195604.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci pojistné
smlouvy
Termín: 06. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/30/RM/2020
Smlouva o připojení k místní síti a dodávce služby
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o připojení k místní síti a dodávce služby s Bc. Karlem Čermákem,
Družba 1189, 768 24 Hulín, IČ: 42628709.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 13. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

9/30/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu v DPS
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 206 v DPS ul.
Nábřeží čp. 1314, Hulín s XXXX XXXX
XXXX XXXX XXXX, trvale bytem XXXX
XXXX XXXX Hulín na dobu neurčitou od
01. 03. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvu
Termín: 13. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/30/RM/2020
Veřejná zakázka malého rozsahu „Základní technická vybavenost lokality
RD - Záhlinice - I. etapa“
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě výsledku výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu na akci
„Základní technická vybavenost lokality
RD - Záhlinice - I. etapa“ vítěze, kterým se
stala firma PROVING, s. r. o., IČ: 26244888,
se sídlem Poštovní 480, 768 24 Hulín
s nabídnutou cenou 5.466.100,- Kč
bez DPH, což je 6.612.030,94 Kč s DPH,
dobou realizace 50 kalendářních dní
a dobou záruky 84 měsíců.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. Připravit Finančnímu odboru podklady rozpočtového opatření do ZMH,
aby bylo možné uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 19. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/30/RM/2020
Vyhlášení I. kola výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z Programového
fondu města Hulína pro rok 2020
I. Rada města Hulína schvaluje
I. kolo výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína pro rok 2020 na činnost neziskových organizací, zejména s početnou
členskou základnou a úspěšnou reprezentací města v rámci ČR i v zahraničí,
vyjma žadatele o poskytnutí finanční
podpory na financování základních druhů a forem sociálních služeb, s celkovou
finanční dotací ve výši 500.000 Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Haně Simerské
1.1. zveřejnit obvyklým způsobem výzvu.
Termín: 28. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/30/RM/2020
Prodej stavebního stroje HON
I. Rada města Hulína schvaluje
kupní smlouvu na prodej stavebního
stroje HON s XXXX XXXX XXXX XXXX
XXXX 768 24 Hulín za cenu 30.000 Kč.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Hulíňan
13/30/RM/2020
Zápis z 4. schůze komise pro oblast
školství, sociálních věcí a prevence sociálně patologických jevů
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 4. zasedání Komise pro oblast
školství, sociálních věcí a prevence
sociálně patologických jevů, která se
uskutečnila dne 19. 02. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Z RADNICE
14/30/RM/2020
Smlouva o dílo na vypracování ideové
urbanistické studie
I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo se společností
ARCHITEKT VOREL, s. r. o., IČ: 26320291,
se sídlem Kunětická 2534/2, 120 00 Praha 2 na vypracování ideové urbanistické studie na území sestávající ze třech
částí, část A - objekt starého cukrovaru,

část B - dostavba stávajícího sídliště a
část C - území stávající osady zahrádek.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 13. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r., starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 31. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 11. 03. 2020
1/31/RM/2020
Prodej pozemku v Hulíně, ulice Záhlinická
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej pozemku
1. parcelní číslo 2661 (zahrada) o výměře
61 m2 paní XXXX XXXX XXXX XXXX v Hulíně za cenu 150,- Kč/m2 do výlučného
vlastnictví, za účelem rozšíření zahrady.
2. parcelní číslo 2657 (zahrada) o výměře 65 m2 panu XXXX XXXX XXXX XXXX
v Hulíně za cenu 150,- Kč/m2 do výlučného vlastnictví, za účelem rozšíření zahrady.
K výše uvedeným částkám se připočítává platná sazba DPH. Náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí
uhradí kupující.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/31/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 6 na ul. Záhlinická č. p. 475, Hulín, s paní XXXX XXXX
XXXX XXXX, trvale bytem XXXX XXXX
XXX, Hulín na dobu určitou od 01. 04.
2020 do 30. 09. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 20. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/31/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 5 na ul. Záhlinická č. p. 475, Hulín s manž. XXXX
XXXX XXXX XXXX , trvale bytem XXXX
XXXX XXXX, Hulín na dobu určitou
od 01. 04. 2020 do 30. 09. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu bytu
Termín: 20. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/31/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 4 na ul. Záhlinická č. p. 475, Hulín s paní XXXX XXXX
XXXX XXXX, trvale bytem XXXX XXXX
XXXX, Hulín na dobu určitou od 01. 04.
2020 do 30. 06. 2020.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu bytu
Termín: 20. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/31/RM/2020
Veřejná zakázka malého rozsahu „Prodloužení místní komunikace ul. Palackého“
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě výsledku výběrového řízení
veřejné zakázky malého rozsahu „Prodloužení MK ulice Palackého, Hulín“
vítěze, kterým se stala firma Navláčil
stavební firma, s. r. o., IČ: 25301144, se
sídlem Bartošova 5532, 760 01 Zlín s
nabídnutou cenou 3.546.123,- Kč bez
DPH, což je 4.290.809,- Kč s DPH, dobou
realizace 40 kalendářních dní a dobou
záruky 65 měsíců.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. Připravit finančnímu výboru podklady rozpočtového opatření do ZMH,
aby bylo možné uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 19. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/31/RM/2020
Veřejná zakázka malého rozsahu „Vypracování realizační projektové dokumentace akce 'Rekonstrukce sokolovny
- Hulín'“
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
akci „Vypracování realizační projektové
dokumentace akce 'Rekonstrukce sokolovny - Hulín'“ vítěze, kterým se stala
firma STUDIO 97 A, s. r. o., IČ: 25331141,
se sídlem Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín
s nabídnutou cenou 1.230.000,- Kč bez
DPH, což je 1.488.300,- Kč vč. DPH.

II. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o dílo na akci „Vypracování realizační projektové dokumentace akce
'Rekonstrukce sokolovny - Hulín'“ s firmou STUDIO 97 A, s. r. o., IČ: 25331141,
se sídlem Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín
s nabídnutou cenou 1.230.000,- Kč bez
DPH, což je 1.488.300,- Kč vč. DPH.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 27. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/31/RM/2020
Pověření řízením služebního vozidla Citroen Berlingo
I. Rada města Hulína pověřuje
zaměstnance Základní školy Hulín,
příspěvkové organizace, Nábřeží 938,
Hulín, pana XXXX XXXX XXXX XXXX
k užívání služebního vozidla Citroen
Berlingo 3Z9 6882 na dobu neurčitou.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. vystavit pověření
Termín: 20. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/31/RM/2020
Zápis dětí do prvních tříd Základní školy Hulín
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení vedení Základní školy Hulín,
příspěvkové organizace, Nábřeží 938,
768 24 Hulín, o konání zápisu dětí do
prvních tříd pro školní rok 2020/2021
dne 07. 04. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ z 32. schůze Rady
města Hulína, která se konala dne 16. 03. 2020
1/32/RM/2020
Uzavření mateřské školy
I. Rada města Hulína rozhoduje
jako zřizovatel MATEŘSKÉ ŠKOLY, ul.
Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizace, o úplném uzavření mateřské
školy na všech jejích pracovištích s účinností od 17. března 2020 do odvolání.
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: 16. 03. 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

Medvěd roztančil skoro celé město
Hulínem prošel tradiční
masopustní průvod. Na svou
pochůzku vyšel od budovy
Městského kulturního centra
Hulín. Průvod navštívil Dům
s Pečovatelskou službou, starostu i místostarostu města,
a aby to paní místostarostové nebylo líto, byla rovněž
vyzvaná k malému tanečku.
Celý den se nesl v poklidné
a zábavné atmosféře a na to,
že byl únor, počasí celé akci
velmi přálo.
Cíl měl průvod na náměstí, kde se nejen tancovalo,
ale prodávaly se zde i zabijačkové pochutiny, které byly
v mžiku vyprodané. Na náměstí medvěd hned využil
situace a zatancoval si i s ředitelkou MKC Hulín. Děkujeme dobrovolníkům, Orel
Jednotě Hulín, pracovníkům
MKC Hulín a všem za návštěvu a podporu a těšíme se
na příští rok.
(ek)

Na náměstí bylo masek opravdu plno. Foto: Libor Jankových

MDŽ s Jitkou Asterovou
a Hanou Čížkovou

Platí slavné rčení
Oko za oko, zub za zub?
Platí ono slavné rčení:
„oko za oko, zub za zub“?
To se mohli diváci dozvědět
v sále MKC Hulín, kde proběhlo představení na motivy slavného detektivního
příběhu Eda McBaina Zub
za zub.
Na policejní stanici přichází žena, kterou skvěle
ztvárnila Eva Leinweberová,
s lahví prudké výbušniny,
drží detektivy i náhodné příchozí jako rukojmí a čeká, až
se na služebnu vrátí detektiv
Steve Carella, kterému se
chce pomstít za smrt manžela. Nečekané zvraty mění děj
celého příběhu a do posled-

Jelikož je kolektiv MKC ryze ženský, rozhodly jsme se, že
náš svátek, tedy MDŽ, oslavíme talk show. Do Hulína přijely
Jitka Asterová (na snímku) a Hana Čížková, které před publikum vystoupily s pořadem Mládí, nevyprchej. Diváci se dozvěděli, jak se obě herečky dostaly k herectví, jejich největší
životní trapasy, vtipné historky z natáčení, ale i o jejich milostném životě nejen se slavnými herci. Žádné téma nebylo
tabu. Jako host přijela zpěvačka Yana, která oba bloky talk
show, oddělené přestávkou, proložila svými písněmi.
V druhé polovině večera došlo na otázky z publika, na které obě herečky s vervou odpovídaly. Po skončení talk show
převzal "kormidlo" DJ Ivan a začala volná taneční zábava.
Za kolektiv MKC Hulín E. Koukalová,
foto: L. Polišenská
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ní chvíle si nikdo není jistý,
zda detektiv Carella dorazí a
do tohoto řešení zasáhne.
Celý příběh byl napínavý,
ale zároveň proložený humorem.
(ek)

V představení nebyla nouze o dramatické momenty. Foto: L. Polišenská

Hulíňan

MKC HULÍN, MĚSTSKÁ KNIHOVNA HULÍN

Pohádka O kouzelném semínku
přilákala plno malých diváků
Malí ani velcí návštěvníci si nenechali ujít laskavou
pohádku O kouzelném semínku. Představení přivedlo diváky na tržnici, kde má
svůj stánek s ovocem a zeleninou zelinář Jíra. Už je starý
a unavený, přál by si mít svého nástupce, který by zdědil
řemeslo po něm. Jírova žena
Marjánka stále vyhlíží čápa,
ale ten ne a ne přiletět. Místo
čápa se však objeví podivná
stará zeleninová víla, která
dá Jírovi kouzelné semínko,

aby vypěstoval úrodu na
celý život. Co však ze semínka vyroste, je velkým tajemstvím.
Malí diváci bezprostředně pomáhali Jírovi se zaříkávadly, tancovali, protože
pohádka byla o obohacena
o písničky a tanečky. V roli
zelináře Jíry se představil
Jaroslav Beneš a v roli zeleninové víly Kateřina Tomanová. Představení přivezla
Umělecká agentura KATO.
(jz)

Rebelský podvečer v podání studentů
Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov
Divadelní adaptaci oblíbeného filmového muzikálu
Rebelové ztvárnili studenti
„dramaťáku“ Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov na
divadelním pódiu Městského kulturního centra. Úžasný výkon herců podtrhly
známé písně jako Jó, třešně
zrály, Pátá, Gina aj., které
nenechaly jediného diváka
chladným.

Literární setkání
s Lenkou Chalupovou

Kromě známé dějové linky byly do hry i zakomponovány nové scény, které diváky opravdu pobavily.
Kdo by čekal v půlce představení recept na čevabčiči
za doprovodu pantomimy.
Největší odměnou pro
studenty byl neutichající
potlesk zaplněného publika.
(ek)

Hned na začátku jsme zahájili březen - měsíc čtenářů veřejným setkáním s přerovskou spisovatelkou Lenkou Chalupovou, autorkou knih Utopená, Liščí tanec, Pomněnkové matky,
Ledové střepy, Začátek aj. Posluchačky se dozvěděly o lásce ke
psaní, která paní Chalupovou provází už od dětství, kde se vzaly nápady na jednotlivé knihy, o nepříjemných zkušenostech
s vydáváním prvních knih, o zásadách při psaní a do jaké míry
je autorka schopná ovlivnit dějovou linku vlastních postav.
Jako třešničku na dortu celého setkání, i když trochu kyselou (tak se bude jmenovat nové dílo), nám přivezla Lenka
Chalupová ukázat svou novou knihu, která je dle jejich slov
z velké části již hotová a měla by vyjít na podzim tohoto roku.
Během celé besedy mohly posluchačky klást spisovatelce
nejrůznější otázky, a že jich bylo hodně, které nás v povídání
zavedly zase na úplně jiná místa spisovatelčina života.
Text a foto: E. Koukalová

Vlk vyzkoušel předškoláky
Do knihovny přišli předškoláci z Mateřské školy v Hulíně, kde už na ně čekal vlk
z Červené Karkulky, aby si
prověřil jejich znalosti a připravenost na blížící se zápis
do prvních tříd. Vlk nejprve
dětem povykládal, co je na
měsíci březnu po knihovnické stránce zajímavé, představil jim nejnovější knihy, a dokonce přečetl svoji příhodu,
jak se snažil zbavit škytání.
Pak už na předškoláky čekala první zkouška, museli
přiřadit geometrické tvary
správným šnečkům místo

Studenti dokázali diváky nadchnout. Foto: L. Polišenská

ulity. A protože jim to náramně šlo, vymyslel si vlk další
úkol - správně spojit nožičky
zvířátek s jejich horní polovinou těla. Na předškoláky si
vlk ale jen tak nepřišel, jelikož i to měli v mžiku hotové.
Děti si po úspěšně splněných
úkolech mohly prohlédnout
knížky, pohrát si v dětském
koutku nebo si zahrát společenské hry. Na závěr si zkusil ještě vlk nacpat některé
předškoláky do svého hladového břicha, ale nakonec mu
všichni zdárně utekli.
(ek)

Děti plnily celou řadu úkolů od vlka. Foto: E. Koukalová

11

INZERCE

Hulíňan
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.servisdolak.g6.cz.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, parapetů venkovních i vnitřních, markýz.
Volejte Rybenský Hulín.
Tel.: 604 301 146.
• 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.
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• 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.
• Koupím garáž v Hulíně,
v Holešově nebo v Kroměříži. Děkuji za nabídku.
Tel.: 739 009 813.
• Koupíme byt v této lokalitě. 2+1 nebo 3+1. Za zavolání děkujeme.
Tel.: 604 517 862.
• Rádi koupíme rodinný dům
v této oblasti. Těšíme se aspoň na malou zahrádku,
tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 602 521 309.
• 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.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 605 509 730.

• 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.
• Hledám paní - nejlépe
zdravotní sestru v důvodu,
aby mně pomohla pečovat o 94letou maminku po
mozkové mrtvici v Hulíně.
Tel.: 602 235 978.
• Koupím garáž v Hulíně a
starou motorku.
Tel.: 704 325 847.
• 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 šroťák na obilí a harmoniku. Tel.: 704 325 847.

• Prodám plynový gril i s
plynou bombou a počítač
LG Flatron po manželovi.
Tel.: 775 052 112
• Koupím pilu cirkulárku,
šroťák, lis na ovoce a vzduchovku. Tel.: 605 509 730.
• Dám za odvoz starší nábytek (50 let). Tel.: 739 188 875.
• Hledám byt 2+1 k pronájmu. Tel.: 721 827 673.
• Sháním výpomoc na rozvoz hlíny po zahradě.
Finanční odměna 100,- Kč
/ hod. Tel.: 604 281 714.
• Koupím garáž v Hulíně, nejlépe na Družbě nebo u Cukrovaru. Tel.: 608 337 653.

Hulíňan

INZERCE
Plošná inzerce
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Biologická olympiáda: Těžký život ve vodě
Základní škola v Hulíně
hostila školní kolo biologické
olympiády. Kategorie D je určená pro žáky 6. a 7. ročníků,
kategorie C pro žáky 8. a 9.
ročníků. Téma letošního ročníku znělo „Těžký život ve vodě“.
Z teoretických znalostí
mohli žáci získat 50 bodů,
z poznávání organismů bodů 30. Znalosti soutěžících

v kategorii C byly na prvních
třech místech velmi vyrovnané. Loňská vítězka Jagošová Viktorie letos opět zvítězila, tentokrát v kategorii
starších žáků. Vítěz kategorie
mladších žáků Mlčoch Jan
vloni obsadil 3. místo.
V kategorii C zvítězil Mlčoch Jan ze 7. A, 2. místo
obsadila Mrhálková Veroni-

ka z 6. B, 3. místo získala Ženožičková Nela z 6. B.
V kategorii D zvítězila
Jagošová Viktorie z 8. B,
2. místo obsadila Štěrbová
Markéta z 8. A, 3. místo získal Kollner Daniel z 8. A.
Blahopřejeme vítězům a děkujeme za účast dalším
účastníkům, kterými byli:
Lichevníková Natálie, Zá-

mečníková Eliška ze 6. A,
Cikánek Adam, Dvořáková
Michaela, Švehlová Michaela, Trávníčková Klára, Pospíšilík Pavel, Přikrylová Tereza
ze 6. B, Foltýn Jaroslav, Kaňová Lucie ze 7. A, Karská Nikola, Kráčmarová Dominika
ze 7. B, Hája Jakub z 8. A, Košická Lucie z 8. B.
(zš)

Kroužek BODYFORM pomáhá formovat svaly celého těla
Děvčata z 2. stupně ZŠ
Hulín pravidelně na lekcích
kroužku BODYFORM zpevňují a formují postavu. Cvičební lekce se soustřeďují na
formování svalů celého těla.
BODYFORM je kombinace
intervalového posilování a
aerobního cvičení. Tempo je
dynamické, během tréninku
střídáme svaly horních a dolních končetin, břišní svaly a
kardio trénink. Lekce je vždy
zakončena strečinkem, tedy
protažením všech svalových
partií. Celou lekcí nás provází
rytmická hudba.
A jaké jsou výhody našeho tréninku? No přece:
zpevnění a zformování těla,
protažení a posílení svalstva,

funkčnější, pružnější a lépe
tvarované svaly. Výhodou
je i odstranění nežádoucích
tukových zásob v těle. Samozřejmostí je zvyšování
bazálního metabolismu a
schopnosti využívat tuky
jako zdroj energie. Cvičení
může být s vlastní vahou i
nejrůznějšími pomůckami,
jako jsou: bosu, flexibary, činky, overbally, gumičky, velké
míče, drumstickové paličky
a jiné…
Nejdůležitější je ovšem
dobrá nálada, které se nám
dostává, když se při cvičení
vyplavují endorfiny a my si
tak tyto lekce můžeme naplno a s úsměvem užít. 
(zš)

BODYFORM je v současnosti oblíbená cvičební metoda. Foto: ZŠ Hulín

Opičí dráha. Soutěžila dvě družstva paralelně

Pro žáky 6. tříd jsme zpestřili hodinu tělesné výchovy postavením opičí dráhy. Postavili jsme ji podle podmínek, vybavení
a fyzických možností žáků. Stejnou dráhu jsme postavili pro dvě družstva paralelně. Odstartování, povzbuzování, soutěžení… Všichni si tuto sportovní zábavu užili. Dodržování pravidel a fair play bylo samozřejmostí.
(zš)
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Návštěva páťaků na 2. stupni.
Probíraly se sopky
V rámci spolupráce 1. a 2.
stupně žáci pátých tříd navštívili hodinu zeměpisu ve třídě 6. A. Nejprve si prohlédli
učebnu zeměpisu. Potom
následovala prezentace šesťáků o sopečné činnosti.
Žáci rovněž představili
svůj vlastnoručně vyrobený
model činné sopky. V další

prezentaci se děti dozvěděly,
jak vznikají, kde se vyskytují
a jaké mohou mít ničivé důsledky tornáda a hurikány.
Prezentace byly zajímavé
a poutavé. Žáci pátých tříd
odcházeli s nově nabytými
vědomostmi o jevech vyskytujících se v přírodě.
(ško, pod)

Deváťačky udělaly
v okresních kolech soutěží radost
Se začátkem druhého pololetí školního roku se rozběhly okresní soutěže a různé olympiády, do kterých
se zapojili také naši žáci. Radost nám udělaly deváťačky, které v těchto kláních
obsadily přední příčky. Dominika Konečná v okresním
kole soutěže v konverzaci
v anglickém jazyce v nabité

konkurenci obsadila 4. místo a její spolužačka Nicol
Pecháčková v okresním kole
fyzikální soutěže dosáhla na
3. místo.
Oběma děvčatům gratulujeme a přejeme úspěch
při přijímacích zkouškách na
prestižní krajská gymnázia.
Martina Kovářová,
Svatopluk Štípek

Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty
Byli jsme pozvaní do knihovny na přednášku a workshop Tajuplný svět podivuhodných her Jiřího Šebesty.
V úvodu nám pan Šebes-

ta vysvětlil, jak se dostal k vymýšlení her a jaké hry tvoří.
Velmi nás zaujalo, že k výrobě používá i velmi netradiční materiály, jako jsou kosti

či paroží zvířat nebo části
chrupu.
Ovšem nejvíce nás bavila
druhá část, kdy jsme si mohli vymyslet a vyrobit svoji

vlastní společenskou hru,
kterou jsme si na závěr také
zahráli.
Andrea Bublová
a kolektiv třídy 4. B

Workshop nabídl zábavu i poučení. Foto: A. Bublová

Hulínské Četnické humoresky
V Galerii informačního
centra jsme uspořádali přednášku na téma Četnické humoresky s Michalem Dlouhým, který se zabývá historií
četnictva a kriminalistiky
na našem území a je spoluautorem předlohy k tomu-

to známému českému seriálu.
Dobový kostým četníka
podtrhl celé vyprávění, které
bylo rozděleno do tří témat:
historie četnictva, vznik seriálu Četnické humoresky a
literární tvorba samotného
přednášejícího.

95 let působení četnictva
u nás Michal Dlouhý velmi
atraktivně shrnul do zhruba
hodinové přednášky, kde zmínil plno zajímavostí a problémů, se kterými se četníci
museli potýkat. Následoval exkurz do světa vrchního

Vyprávění Michala Dlouhého podtrhl jeho dobový kostým četníka. Foto: L. Polišenská

strážmistra Arazíma a jeho brněnské pátrací stanice, která
má skutečné kořeny v Hradci
Králové. Posluchači se dozvěděli, jak seriál vznikl, kde Michal Dlouhý přišel na náměty
k jednotlivým dílům, nebo
třeba jakých faktografických
chyb se filmaři během natáčení dopustili. Zároveň je navnadil na nový historický seriál, na
kterém rovněž spolupracoval
a který by se měl začít vysílat
na podzim tohoto roku.
Poslední část byla věnovaná literární tvorbě pana
Dlouhého, jenž je autorem
několika knih o četnictvu.
Zájemci s knihy mohli koupit
a nechat si je rovnou podepsat. Moc děkujeme panu
Dlouhému za to, že z Kutné
Hory přijel za námi do Hulína a že si pro posluchače
připravil poutavé vyprávění
o dějinách, které jsou naší
součástí.
Erika Koukalová
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Tereza ohromila celou porotu SuperStar

Ano, je pravda, že Terezka
jako malá zpívala velice ráda.
Ano, je pravda, že ne vždy úplně skvěle.  A ano, je pravda,
že se ji tatínek pokoušel navést
na jinou cestu. Přesto všechno
se však rozhodla jít za svým
snem a díky Bohu za to!
Hned, co si všimla reklamy
na SuperStar 2020, ji napadlo, že by letos zkusila štěstí.
Už se tak nějak cítila na to, že
by mohla zazpívat před Palem Haberou, před člověkem
na kterého se nejvíce těšila,
a přitom se ho i nejvíce bála.
Samozřejmě, že uvnitř
ní byla velká nejistota, když
klikla na „odeslat přihlášku.“
A možná díky tomu se rozhodla držet své plány v tajnosti, tajnůstkářka jedna.
Věděli jsme o tom jen dva –

já a její přítel Dan. Pak už to
byla jízda! Vyplňování několika dotazníků, předcasting,
rozhovory a konečně zpívání
před porotou. Po dlouhém
dni plném natáčení, focení,
líčení a otázek, přišla konečně na řadu. Už při prvních
tónech (mohla jsem sledovat v zákulisí) mi bylo jasný,
že to dá! A dala! Za svůj výkon sklidila nejen postup
do divadla, ale taky úžasná hodnocení, která každý
z porotců začal vtipně slovy
„Milý tatínku…“ a to ze všech
NEJ bylo od Pala Habery.
Rodiče tak měli krásné překvapení, no obzvlášť tatínek.
Terčino rozhodnutí zúčastnit se SuperStar 2020 určitě
stálo za to a věřím, že se jí
otevřou nové dveře ke spl-

Tereza Navrátilová zanechala v soutěži skvělý dojem. Foto: Adina

nění jejích snů, což je vlastní kapela a vlastní písně.
To důležité se stalo. Sebrala
odvahu a šla si stoupnout
před porotu a asi čtyři ka-

mery a přes velkou trému zazpívala, co nejlíp to šlo. Za to
má můj velký odiv a všichni jí
držíme palce do dalších kol.
(ad)

Spiderman, KovoZOO. SVČ uspořádalo jarní příměstský tábor
O jarních prázdninách na
nás čekala spousta dobrodružství a výletů, takže jsme
se rozhodně nenudili.
V pondělí jsme vyrazili do
Olomouce na laser game, kde
jsme se všichni pěkně vyřádili.
V úterý jsme jeli vlakem
do Starého Města, kde byl
pro nás připraven minigolf
v KovoZOO.
Středa byla ve znamení
překvapení ve Zlíně. Navštívili jsme mrakodrap a dozvěděli se něco o Tomáši Baťovi
a obuvnickém průmyslu.
Ve čtvrtek jsme zavítali
do Kotojed, kde nás v Muzeu
filmových legend přivítali
oživlá Elsa a Spiderman.
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V pátek jsme naše putování zakončili v Klubíčku výrobou přívěsků ze zažehlovacích korálků. Byl to příjemně
strávený týden a my tímto
všem zúčastněným dětem
moc děkujeme!
V Klubíčku jsme uspořádali akci Veselé zoubky. Pod
záštitou drogerie Dm jsme
s dětmi strávili odpoledne
plné luštění, křížovek a povídání o správném čištění
zoubků. Nechyběla ani naučná pohádka a veselé omalovánky. Na závěr akce byl
každý odměněn taštičkou s
pomůckami pro lepší čištění
zoubků.
Kolektiv SVČ Hulín
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Aby se jejich celoživotní potřebou stal smysl pro krásno

Chceš-li pocítit, co je to radost,
jiným radost připravuj…
Karolína Světlá
Podstatná část lidské
osobnosti se začíná utvářet již
v mateřské škole. Silné citové
zážitky prožité v předškolním období si dítě pamatuje
celý život. V procesu výchovy
a vzdělání v mateřské škole
vedeme děti k tomu, aby se
jejich celoživotní potřebou
stal smysl pro krásno.
Snažíme se všestranně
kultivovat dětskou osobnost
a přispívat k harmonickému
vývoji dítěte. Vedeme děti k
pozitivnímu vztahu k umění
v jakékoli formě a podobě.
Objevujeme s dětmi krásu
kolem sebe, i ve zdánlivě
nepotřebných maličkostech.
Učíme děti odvaze, velkorysosti, originalitě, schopnosti dívat se na svět očima
umělce. Podněcujeme děti
k tvořivosti, nápaditosti,
představivosti a hravosti.
Poskytujeme jim dostatek
prostoru k uplatnění vlastní fantazie. Vedeme děti ke
schopnosti vidět věci v nových souvislostech. Poskytujeme dětem praktickou zkušenost v sebevyjádření– ať
už v oblasti hudební, hudebně-pohybové, výtvarné, literární nebo dramatické. Zdokonalujeme děti v zacházení
s nejrůznějším výtvarným
náčiním a materiálem, seznamujeme je s novými výtvarnými technikami. Zábavnou formou posloucháme
klasickou hudbu, rozvíjíme
u dětí rytmické cítění hrou
na orffovy nástroje, učíme
správnému dýchání při zpěvu, seznamujeme děti s novými hudebně-pohybovými
hrami a tanečky, využíváme
prvky muzikoterapie. Uvědomujeme si, že hudební
aktivity jsou přirozenou
primární prevencí sociálně
patologických jevů. Kultivují vzájemné vztahy i fyzický
kontakt mezi dětmi, podporují vytváření pozitivního klimatu ve třídě.
Dětský život v mateřské
škole provázejí příběhy.
Procházíme světem fantazie a nadpřirozených bytostí. Postavy z pohádek děti
usměrňují, ukazují jim správnou cestu, poskytují poučení, učí děti pokoře a úctě
ke všemu živému i neživému.

Díky spolupráci s našimi partnery - ZUŠ Hulín,
Městskou knihovnou Hulín,
Městským kulturním střediskem Hulín, Základní školou
Hulín, Střediskem volného
času Hulín, s Muzeem Františka Skopalíka v Záhlinicích
navštěvujeme nejrůznější
kulturní akce, koncerty, divadelní představení, výstavy, přednášky. Děti se učí
správnému společenskému
chování, oblékání, estetickému vkusu. Své prožitky děti v
mateřské škole vyjadřují nejrůznějšími způsoby. Dětská
umělecká díla - originální
obrázky, výrobky z keramiky
pak zdobí naši mateřskou
školu, slouží jako dárky sponzorům a přátelům naší mateřské školy. Malá divadelní,
hudební, taneční přestavení
děti hrají svým maminkám
a další dny svým kamarádům
z jiných tříd v mateřské škole.
Na co se děti mohou těšit ještě do konce školního
roku? Divadelní představení v Kulturním klubu Hulín
v rámci Pohádkového jara.
Oslava Dne Země - 22. dubna. Uskutečníme jarní ekologické aktivity, eko-vycházky
a tvořivou dílnu s rodiči ještě
před Velikonocemi. Proběhne
jarní focení dětí. Dále připravujeme slavnostní besídky ke
Dni maminek, a to ve všech
třídách. Pak bude následovat
akce - Děti hrají dětem - každá

Děti si ve školce hrají, ale take se vzdělávají. Foto: MŠ Hulín

třída se předvede svým kamarádům z ostatních tříd se
svým představením. Tradicí
se stala každoroční návštěva Městského divadla Zlín,
letos se mohou děti těšit na
představení Příběhy včelích
medvídků. A samozřejmě
nebude chybět ani krásný
výchovný koncert v naší ZUŠ.
Dále pak školní výlet, kouzelnické představení v mateřské
škole, návštěva paní ředitelky
ZUŠ Hulín Kamily Polákové,
která provede hravou formou
průzkum talentů pro nový
školní rok. Oslava Dne dětí,
pak akce Týden s kroužkem,
pak další barevný den v rámci
celoroční akce Čtyři roční období v barvách. Světový Den
životního prostředí prožijeme

5. června a mezinárodní Den
oceánů s dětmi vzpomeneme
8. června. A na závěr školního
roku se uskuteční slavnostní
vyřazení předškoláků z MŠ.
Veřejnost bude mít možnost
prohlédnout si tabla předškoláků, kteří v novém školním
roce nastoupí do Základní
školy Hulín.
Všem partnerům srdečně děkujeme za příkladnou
spolupráci po celý školní rok.
Je na nás dospělých, abychom našim dětem připravovali co nejvíce pozitivních kulturních zážitků. Možná z nich
rostou noví umělci. Budou se
radovat z vlastních úspěchů
a rozdávat radost ostatním.
Miluše Budínová, MŠ Hulín
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Děti si vyzkoušely i nasazení krčního límce
Celý týden, kdy jsme se
seznamovali s masopustními zvyky a pranostikami,
učili se masopustní písničky a říkadla, jsme zakončili
školním karnevalem. Společným znakem masopustu
a karnevalu je veselí, tanec,
zpěv a hudba. Tak to bylo i u
nás. Děti přišly oblečené do
krásných originálních masek. Byly zde princezny, pirát
i kostlivci, hasič, opravář, nechyběla ani zvířátka a další
pohádkové bytosti. Děti se
v maskách představily, ukázaly, co dovedou, zatančily si
a zahrály. Zajímavý byl tanec
a hry s balónky, s klobouky,
ale také soutěž o karnevalového krále. Nechyběla ani

masopustní hostina a odměnění masek. Karneval se
velmi vydařil a přinesl dětem
další krásné zážitky.
V rámci týdne získávání znalostí o lidském těle
a zdraví ve čtvrtek 5. března
k nám do mateřské školy
přišla zdravotní sestřička,
paní Paštěková, která děti
hravou formou seznámila
se základy hygieny a poskytování 1. pomoci při odřeninách, popáleninách a dalších úrazech.
Děti si vyzkoušely nasazení krčního límce, který se
používá při zranění krční
páteře, ale také závěs paže
na zlomenou ruku. Mohly si také nasadit ortézy

na kotník, koleno či záda.
Nejvíce je bavilo obvazování
různých části těla. Paní Paštěková zdůraznila nutnost
prevence, význam péče o čistotu a zdraví, aktivní pohyb
a zdravou výživu. Tyto poznatky, především dodržování hygienických návyků,
jsou v dnešní době obzvlášť
důležité. Děkujeme paní Paštěkové za čas, který s námi
strávila, a rádi se s ní zase někdy setkáme.
Přesto, že první jarní den
nás teprve čeká, za okny už
to na začátku března vypadá
jako na jaře. A tak jsme se vydali na první jarní vycházku.
Po cestě jsme hledali jarní
kytičky a podařilo se nám to.

Děti jeden přes druhého
nacházely sedmikrásky, fialky, sněženky, krokusy, irisy
a spoustu dalších jarních
květin a také krtka zahradníka, který nadělal krtinců skoro po celé louce. Navštívili
jsme také stádo oveček a beránků. Děti mohly pozorovat
jehňátka, která měla sotva
pár týdnů. Často chodíme
stádo oveček navštěvovat a
po cestě pozorujeme, jaké
nové jarní kvítky nám sluníčko představí.
Zápis do naší mateřské
školy se uskuteční 29. dubna
od 9 do 11 hodin.
E. Doleželová, P. Čubová,
MŠ Záhlinice

Děti z mateřské školy rozdávají radost našim seniorům
Obyvatele Domu s pečovatelskou službou na Nábřeží 1314 v Hulíně navštívily
v únoru děti z hulínské mateřské školy. Děti si pro obyvatele připravily pásmo básní, písní a jako malý bonus
zazněla krásná lidová píseň
v podání Zuzky Hradilové,
dcery paní ředitelky.
Proč děti přišly navštívit
naše seniory?
Důvod je prostý. Již od útlého věku je potřeba seznamovat děti s běžným životem
starších lidí, s problémy, které
stáří přináší. Vysvětlit dětem,
proč je důležité starším lidem
pomáhat a starat se o ně.
Průvodkyní dětí během
jejich návštěvy v DPS byla
pečovatelka paní Tereza
Smékalová, která děti seznámila s kompenzačními
pomůckami, které senioři
používají a které si mohou
půjčit od pečovatelské služ-
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by DECENT Hulín. Prakticky
jim předvedla, jak fungují

v praxi, s její pomocí si je
mohly také vyzkoušet. Zažily na vlastní kůži, jaké to je,
pohybovat se s chodítkem
nebo na invalidním vozíku
a zároveň se seznámily i se
střediskem osobní hygieny,
které je bezbariérové, vybavené všemi potřebnými
pomůckami a slouží lidem,
kteří nemají doma hygienické zázemí k zajištění osobní hygieny, koupel ve vaně
nebo sprchování.
Celá návštěva probíhala
ve skvělé atmosféře, děti si
se seniory povídaly a svými
úsměvy a bezprostředností vnesly do jejich běžného

života změnu a radost. Jako
poděkování dostaly děti
od seniorů sladkou odměnu
a děti jim na památku předaly vlastnoručně nakreslené
obrázky, které nyní zdobí
nástěnku na hlavní chodbě a
připomínají tyto krásné chvíle prožité s dětmi.
Uskutečněná návštěva byla obohacením pro všechny
zúčastněné. Na závěr jsme
se domluvili, že děti budou
docházet za našimi seniory
pravidelně.
Tereza Smékalová,
pracovnice sociálních služeb
DECENT Hulín, p. o.

Hulíňan

AKTUÁLNĚ, INZERCE

České dráhy změnily nebo omezily ve Zlínském kraji některé spoje
České dráhy omezily na žádost hejtmanství počet vlaků vypravovaných na tratích
ve Zlínském kraji, a to až do
odvolání. Změna se týká desítek spojů.
České dráhy od 24. března omezily nebo zrušily ve
Zlínském kraji některé své
vlakové spoje. Změny souvisí podle mluvčí Českých drah
Vandy Rajnochové s výrazně
nižším počtem cestujících
v souvislosti s vyhlášeným
nouzovým stavem.
S rušením části spojů musejí cestující počítat zejména
na tratích mezi stanicemi Otrokovice, Zlín střed, Vizovice a
Kroměříž, Hulín, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm.
„V některých případech došlo k časovým posunům, nebo
je v souvislosti se změnou oběhu vozidel nutné přestoupit
v části trasy do jiné soupravy.
Omezení nebo zrušené spojů
platí až do odvolání a může
dojít k jeho úpravě podle vývoje situace. Podrobnosti a aktuální informace najdou cestující na našem webu,“ uvedla
pro Český rozhlas Zlín Vanda
Rajnochová.
V omezeném režimu jezdí
i Valašský expres, který ČD
také vypravují. Lidé v něm
mohou cestovat pouze z Horní Lidče na Vsetínsku do Olomouce a zpět. Nejezdí tedy
v úseku Praha - Olomouc a
zpět, jak tomu bylo dříve.
(čd, foto: České dráhy)

Pozvánka pro nejmenší

INZERCE

Tiskárna Prcek
Kroměříž

od vizitky po bilboard
od návrhu po realizaci
________________________

www.tiskprcek.cz
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HISTORIE

Hulíňan
„Poslední výstřely“ za Hulínem – 1. díl

Letošní rok a zejména měsíc květen se nesou ve znamení oslav 75. výročí konce
II. světové války. Pro naše
město a jeho okolí přinesl
osvobození od německé
okupace právě až samotný
konec války. Jelikož u mladé
generace povědomí o zatím
největším vojenském konfliktu na planetě povážlivě
klesá a pamětníci vymírají,
pokusme se oživit historii
a stručně načrtnout situaci,
která v těch dnech panovala
v Hulíně a přilehlých obcích.
Jednotky 4. Rumunské
královské armády vstoupily
do Hulína 6. května 1945,
ale jelikož den předtím
opustil město poslední německý voják, nemuseli o něj
bojovat, a tak se v souladu
s rozkazy postupně stáčeli
na Kroměříž. Téhož dne se
k Hulínu rychle blížil i 1. čsl. armádní sbor, konkrétně jeho
3. brigáda, od Holešova.
Po zjištění, že městem procházejí Rumuni, byli čechoslováci odkloněni do Pravčic,
kde se během dne soustředila značná síla nejen pěších
jednotek, ale i dělostřelectva. Rozkazy z vyšších štábů zněly nekompromisně:
co nejrychleji postupovat
a příštího dne dosáhnout
Přerova. Realita byla však
složitější. Vše se odehrávalo
za časté rušivé palby a v polích severním směrem za
Pravčicemi byly předsunuté

sledy v neustálém dotyku
s nepřítelem. Vojáci byli unavení a zásobovací trény i baterie těžkých děl se opožďovaly. Teprve v pozdním odpoledni začali velitelé úderných
praporů organizovat útok.
S padajícím soumrakem se
schylovalo k bitvě o Břest.
Bojová střetnutí severně od Hulína se do historie
1. čsl. armádního sboru zapsala jako nejtěžší na území
protektorátu. O urputnosti bojů z noci na 7. 5. 1945
a následně pak skoro po
celý den svědčí i počet padlých a zemřelých na zranění.
Celkem jich bylo 32. Pohřbeni jsou na hřbitovech
v Břestě (14), Hulíně (8 -1) a
Kroměříži (8). U dvou se nad
místem jejich posledního
odpočinku vznáší otazník.
Počet raněných, kteří přežili,
se pohybuje kolem stovky.
Na německé straně se počet vyřazených z boje (padlých a raněných) odhaduje
na 50 - 90.
Přestože každoroční oslavy osvobození a s ním souvisejících bojů mezi Hulínem
a Břestem probíhaly před rokem 1989 ve znamení více
méně spektakulárně organizovaných shromáždění a průvodů k památníku „u Břestu“,
za účasti školní mládeže,
uniformovaných složek, politických a správních představitelů města i okresu, o samotném průběhu střetnutí,

počtech a druzích jednotek
a zbraní, natož pak o přesném časovém sledu klíčových okamžiků neexistovala
po léta žádná relevantní studie. Zájemci o tuto historickou událost byli odkázáni na
občasné, tendenčně orientované články v regionálním
tisku, psané profesionálními
novináři bez hlubších znalostí dané problematiky.
Trochu světla do zmiňovaných událostí vnesla studie
pro Muzeum Kroměřížska
od J. Svátka z r. 1981 popisující osvobození Kroměřížska
a Holešovska. Často bývaly
citovány popisy květnových
událostí z obecních kronik,
které jsou sice autentické,
ale mnohdy (pochopitelně)
emočně podbarvené a rovněž zaznamenané z vojenského hlediska laickým
způsobem. Cenné byly
vzpomínky pamětníků, pravčických, hulínských i břestských občanů, z nichž někteří (především ti z Hulína) byli
i přímými svědky urputných
bojů v polích mezi oběma
obcemi. Bohužel až na drobné střípky nebyly ani tyto
vzpomínky zaznamenány a
uceleně zachovány pro příští
generace. K jistému posunu
v poznatcích o květnových bojích v okolí našeho města došlo v r. 2012
po vydání knihy Viléma
Sachera. Autor, který v tu
dobu velel dělostřelectvu

Příslušníci 4. úderného praporu - protitankoví dělostřelci - opouštějí Břest. Foto: Archiv A. Pátera
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3. brigády I. čsl. armádního
sboru v hodnosti podplukovníka, věnuje ve svém
románu „Válka skončila na
Hané“ bojovým střetům u
Břestu cca 20 stran. I když v
popisu událostí vychází ze
svých osobních vzpomínek
a deníků, které si během
války vedl, je třeba mít při
čtení této - jinak poutavě
napsané publikace – na paměti to, že jde o beletrii, nikoliv o souhrn faktů.
Proto všichni milovníci
vojenské historie zajásali,
když v r. 2017 vyšla v bratislavském nakladatelství
MAGNET PRESS SLOVAKIA
publikace nazvaná „Poslední výstřely“ historiků Milana
Kopeckého a Petra Sehnálka. Autoři v ní detailně mapují bojovou cestu 1. československého armádního
sboru v SSSR v posledních
dnech války, od jeho vstupu
na Moravu 1. 5. u Žiliny až
do cíle, který pro unavené
čechoslováky představovala
Praha 15. května 1945. Dokonale vytěžili veškerý dostupný materiál: štábní deníky a záznamy jednotlivých
jednotek, soukromé zápisky
a vzpomínky účastníků, dobový tisk, obecní kroniky
i paměti civilních obyvatel. Běžného čtenáře určitě
zaujmou detailní rozbory
dobových fotografií, ze kterých jmenovaní historici dokážou vyčíst spoustu údajů,
které jsou díky autenticitě
snímku nezpochybnitelné.
Takzvané „bitvě o Břest“,
která byla největší bojovou
epizodou květnového tažení čechoslováků na Moravě, se autoři věnují velmi
pečlivě, a můžeme se tak
dozvědět mnoho dosud neznámých detailů z bojů, jenž
„hulíňákům“ na konci II.WW
probíhaly doslova za humny. Ti z našich občanů, kteří
uváděnou publikaci nezačnou hned shánět, si budou
moci stručné vylíčení toho,
co se 6. - 7. 5. 1945 mezi Hulínem a Břestem odehrálo,
přečíst v příštím květnovém
čísle zpravodaje Hulíňan.
Alois Páter
Všechna jména, časové
údaje a takticko-technická
data, jakož i název, byly převzaty z publikace Poslední
výstřely, (Kopecký - Sehnálek,
MPS 2017).

Hulíňan

ROZHOVOR
Kroměřížský ortoped hraje fotbal za národní tým lékařů,
bojoval o zlato v Mexiku
nakonec jsem se dostal
i do nominace na šampionát.
Hrál jste, nebo hrajete
fotbal soutěžně?
Fotbal hraji soutěžně
od dětství. A i nyní stále
pravidelně trénuji a nastupuji do zápasů za FC Olešnice na Blanensku.

Víte, že Česká republika má svůj národní fotbalový tým lékařů? A že je mimořádně úspěšný? Na každém ze sedmi mistrovství
světa, kterých se zúčastnili,
postoupili Češi do finále
a hned třikrát jej vyhráli.
Do souboje o zlato na loňském MS v Mexiku nastoupil i David Kintr, šestadvacetiletý lékař Ortopedického
oddělení Kroměřížské nemocnice. V rozhovoru prozradil, jak se o lékařském
„nároďáku“ dozvěděl, jaký
má tým styl hry a zda se
na šampionátech probírají
i lékařská témata.
Jak jste se vlastně stal
členem reprezentačního
týmu lékařů?
O týmu jsem měl informace již během studia,
po promoci jsem se v časopise České lékařské komory
Tempus Medicorum dočetl
o proběhlém mistrovství
světa a také o zahájení přípravy na další šampionát,
do které se hledali noví hráči. Kontaktoval jsem vedení
reprezentace a pak už přišla pozvánka na první sraz,

Trénuje lékařská reprezentace, nebo se sehrává
až na turnajích?
Bez tréninku by to nešlo,
úroveň turnaje je vysoká
a jak vím od zkušenějších
spoluhráčů, každým rokem
se zvedá. Většina týmů trénuje pravidelně. Náš tým
se schází přibližně jednou
za dva měsíce na víkendovém srazu, kde trénujeme
a vždy sehrajeme i přípravné utkání.
Sedm mistrovství světa, sedm finále pro Čechy,
z toho tři tituly. Čím to
je, že jsou čeští lékaři tak
dobří?
Já byl pouze u posledního
finále v minulém roce. Těžko můžu hodnotit předchozí turnaje, ale sedm finále
na sedmi šampionátech nemůže být náhoda. Základem
je samozřejmě kvalita hráčů. To ale nestačí, takových
týmů je na turnaji hodně.
Jako rozhodující vidím odhodlání vítězit a týmové pojetí. Český tým má jedinečnou atmosféru, nejsme jen
spoluhráči, ale především
kamarádi, kteří táhnou za jeden provaz a jdou v každém
zápase za vítězstvím.

binační hrou, vše je podpořeno důslednou obranou.
Záleží i na taktice, kterou
před utkáním stanoví trenér.
Když hrajete turnaje,
bavíte se se spoluhráči
i o medicíně? Nebo s protihráči?
Samozřejmě, samotný šampionát není pouze o sportovní stránce. Jedná se o setkání lékařů, kolegů, a tak často dojde i na odborná témata. Navíc souběžně s turnajem vždy probíhá celý týden
lékařský kongres zaměřený
na problematiku sportovní
medicíny.

Mistrovství světa v roce
2019 hostilo Mexiko, jaký
to byl zážitek?
Možnost reprezentovat na
šampionátu, navíc až v dalekém Mexiku... Krásná příroda,
výborné podmínky, cesta až
do finále - byl to prostě nezapomenutelný zážitek...
Kde bude letošní mistrovství světa? A opět pojedete, pokud se šampionát
uskuteční?
Šampionát se uskuteční
v září v Argentině, ve městě
Mardel Plata. Pokud budu
mít možnost a dostanu se
do nominace, tak rád pojedu.
Zdeněk Dvořák

Český národní fotbalový tým lékařů je zapsaným
spolkem. Členové jsou pouze lékaři působící na území
ČR, registrace v České lékařské komoře je pro ně povinná.
Jedním z partnerů spolku je Fotbalová asociace ČR.
Více na www.fotbalmedic.cz, www.facebook.com/czech
national medical football team.
David Kintr je absolventem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Od srpna roku 2018 pracuje
v Kroměřížské nemocnici. V národním týmu lékařů nastupuje na postu záložníka.

Fotbalové reprezentace
mají své styly hry, například Španělé jsou techničtí, Skotové siloví… Má svůj
styl i česká reprezentace
lékařů?
Tak jednoznačné zařazení asi nemáme. V každém
zápase se snažíme držet míč
a dostávat se do útoku kom-

Úspěchy Českého národního fotbalového týmu lékařů
MS 2013
MS 2014
MS 2015
MS 2016
MS 2017
MS 2018
MS 2019

Budapešť (Maďarsko)
Natal (Brazílie)
Long Beach (USA)
Barcelona (Španělsko)
Leogang (Rakousko)
Praha (Česko)
Riviera Maya (Mexiko)

2. místo
2. místo
1. místo
1. místo
1. místo
2. místo
2. místo

David Kintr (vpravo) zažil úspěšný šampionát. Foto: archiv D. Kintra
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Hulíňan
Vzpomínky

„Život se nezastaví, jde dál,
jen vzpomínky zůstanou nám.“
Dne 14. 3. 2020 uplynulo 20 let
od úmrtí našeho tatínka,
dědečka, bratra

ALOISE MIMRÁNKA
z Hulína.
Za tichou vzpomínku děkují
manželka Anna, dcery Olga a Monika
a syn Josef s rodinami.

Dne 2. dubna 2020 uplynuly
dva roky, kdy nás navždy opustil
pan

PETR VYSLOUŽIL.
S láskou stále vzpomínají
manželka Zdeňka,
dcery Pavlína a Zdeňka
a syn Otakar s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

Dne 4. dubna 2020 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí

Tvůj hlas i úsměv s sebou vítr vzal
a jen vzpomínku na Tebe nám tu zanechal.
Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
osud to tak chtěl, jen to moc uspěchal.
Dne 24. 4. 2020 vzpomeneme
10. výročí úmrtí pana

JIŘÍHO VÁLKA.
S láskou stále vzpomínají maminka Vlasta s Otou,
sestra Mirka, družka Andrea s celou rodinou,
neteř Veronika.

Dne 24. 4. 2020
si připomeneme
1. smutné výročí,
kdy nás opustila babička,
paní

JARMILA HLOBILOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
vnoučata Jitka, Zdeňka s rodinami a Jiří.

Blahopřání

paní

ANNY MACHOVÉ.
S láskou vzpomíná dcera s rodinou.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Opustili nás

Dne 10. 3. 2020
oslavila 70. narozeniny
moje maminka, naše babička,
paní
ANIČKA PRAVDOVÁ.
K tomuto krásnému jubileu přeji
pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Dcera Jarmila s rodinou.

Varadínek Jiří,
rok narození 1948
Ošlejšková Ludmila,
rok narození 1942

Dne 4. dubna 2020 slaví
50 let společného života

Malošíková Marie,
rok narození 1932

manželé
ŠVRDLÍKOVI

Pavlík František,
rok narození 1938
Svoboda Rudolf,
rok narození 1954
Večerková Zdenka,
rok narození 1938
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z Hulína.
Padesát let již trvá Váš společný let,
z mladíka kmet a z mladice jakbysmet.
Ač Váš život nebyl jen samý med,
nikdo nehádal by Vám to teď.
Z celého srdce Vám blahopřeje Helena Grygerová.

Hulíňan

SPORT, FEJETON
Medailový úspěch na MČR ve společenském tanci

V Hulíně je spousta šikovných umělců a sportovců.
Jednou z nich je Štěpánka
Dunajová, která se od pěti
let věnuje tanečnímu sportu.
Dnes už na vrcholové úrovni.
Před dvěma lety začala
tančit se svým současným
partnerem Filipem Chmelem, který žije v Jaroměři.
Nemají to vůbec jednoduché, protože trénují napříč
republikou a někdy i v zahraničí, proto jsou stále na
cestách a musí samozřejmě
stíhat i školu. Jsou velmi
pracovití a díky tomu poslední rok patří k nejlepším
párům v ČR, jak ve své věkové kategorii (do 21 let), tak

i v kategorii dospělých.
V ČR mají vytančenou nejvyšší taneční třídu, a proto
se zúčastňují převážně mezinárodních soutěží, na kterých si vedou velmi dobře.
Tím posledním a zatím největším úspěchem je medailové umístění na letošním
Mistrovství České republiky,
kde se stali druhými vicemistry ČR ve standardních tancích. Byl to nádherný zážitek
i pro rodiče. Poděkování patří trenérovi Jiřímu Pohlodkovi, ZŠ Hulín a všem přátelům, kteří Štěpánku s Filipem
podporují a fandí jim.
(red)

Městské kulturní centrum upozorňuje
Z důvodu nastalé situace způsobené šířením koronaviru byly všechny akce během měsíce března
zrušeny. Situace se měnila ze dne na den a v období
uzávěrky tohoto čísla nebylo jasné, jak to s následujícími kulturními akcemi bude vypadat. Proto, prosíme,
sledujte nejnovější informace na našem Facebooku
a na webových stránkách www.mkchulin.cz.
Děkujeme za pochopení.
Kolektiv MKC Hulín

Štěpánka Dunajová, Jiří Pohlodek (uprostřed) a Filip Chmela.
Foto: archiv Š. Dunajové

Ondráš, Ondráš, dobře sobě rozvaž, kterú cestú sa dáš
Zajímavé poznání jsem
při svých služebních sběrech
učinil. Čím starší štamprle,
tím bývají větší. V době obdivu k velikému tomu tam dubisku Rusku, v době slavjanofilství, v devatenáctém
století, se popíjelo ze štamprlí hrubě velikých. Tento
trend platil ještě počátkem
dvacátého století. Asi proto,
že Rusové pijí už dlouhou
dobu tvrdý alkohol ze sklenic s obsahem až třetinky litru. Jsou to naši starší a moudřejší bratři, naši báťuškové,
naši ochránci, naše naděje,
dělejme to také tak, platilo
v devatenáctém století.
Jakmile jsme se po první
válce světové obrátili k západní Evropě či Americe,
nastala jakási umírněná střídmost i v používání skleniček.
Jejich obsah se zmenšoval,
až převládly na Moravě i v Čechách štamprle o obsahu
jedné dvaatřicetiny litru.
Tento nový pokrokový
směr možná zavinil i T. G. Ma-

saryk. Jednoho dne se rozhodl, že přestane pít, a zlikvidoval v Praze svůj bohatý
archiv vynikajících vín a dobré slivovice. Dokonce přestal
docházet do vinárny svého
bratra Ludvíka. Úprka, Herben, Schwaiger a ostatní pijáci osiřeli. Masaryk přestal
pít také proto, že se dal na
politiku. Opilý politik, to se
přece neslušelo. Nosila se
skromnost, slušnost, střídmost. A také cosi dnes už
zbytečného, zapomenutého.
Říkalo se tomu služba vlasti.
Skoro směšné, že.
Příklady táhnou. To až v
naší době je podezřelý politik abstinent. Politiku rozhojňujeme o nové moderní
postupy. Manažujeme, mítinkujeme, realizujeme, brífinkujeme. Objevili jsme i další nový hezký národozpytný
zvyk. Rautujeme. A čím větší holá prdel, tím větší raut.
Nejbohatší jsou prý na Ukrajině. Někteří naši politici se
snaží držet krok s tímto vý-

chodním zvykoslovím. Napříč politickým spektrem,
jak se říká. Všelijakých žranic
a pitek zadarmo se účastní
s velikým nasazením, zaujetím a oblibou. Jsou ale
chlapci jacísi neukotvení.
Jako by nevěděli, kam se
vrtnout. Obecně se to projevuje i ve výběru štamprlí.
Kultura štamprlí je totiž pevně spjata s polickou orientací. Ruské velké, bohatýrské,
nebo ty střídmé až chudobné, pouze jaksi symbolické,
zápaďácké? To si ale moc neužijeme. Zapeklité. Znáte to
přísloví: „Maso pánům, kosti
sluhům“ - tak proč si nedat,
že. Ošemetná situace.

I proto pro jistotu používáme štamprle obojího druhu. Jak ty větší východní, tak
ty menší západní provenience. Asi jsme se ještě pevně
nerozhodli, kam vlastně patříme, kam se vrtneme. Veliké
ruské stakany se některým
našim molodcům-politikům
líbí, to si přece pořádně
dáme do sosáku, ne? Ale
na Západě od tohoto zvyku
už dávno upustili. Co včíl?
Tak, a nebo tak? Nebo jednou tak a podruhé jinak?
Je o tom i jedna stará valašská písnička: Ondráš, Ondráš, dobře sobě rozvaž, kterú
cestú sa dáš.
Jiří Severin

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.
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TIP NA VÝLET, ZPRAVODAJSTVÍ

Hulíňan

Vydejte se do Záhlinic za základním kamenem Národního divadla
Záhlinické rybníky s celkovou plochou 500 hektarů jsou hnízdištěm velkého
množství vodního ptactva.
Prochází tudy značená cyklotrasa č. 5181 z Otrokovic
do Hulína. Nepřehlédnutelný je objekt historické sladovny a pivovaru nedaleko
železniční zastávky na trati
Přerov - Břeclav. V bývalém
obecním lomu v lokalitě Slivenec byl vytěžen základní
kámen Národního divadla.
Pokud se vypravíte na výlet do Záhlinic, vzpomenete jaro roku 1868, kdy byla
v Praze 16. května položením základních kamenů slavnostně zahájena stavba
Národního divadla. Slavnosti
se tehdy zúčastnilo odhadem až 150 tisíc lidí.
Základní kameny pro Národní divadlo byly do Prahy
přivezeny vesměs z různých
symbolických míst Čech
a Moravy, ale základní kámen číslo 12, nesoucí nápis
"Záhlinice na Moravě, vlasti Tobě ku oslavě", je spíše
spojen s výraznou osobností bývalého dlouholetého
starosty Záhlinic a také poslance Říšské rady Františka
Skopalíka.
Starosta Skopalík byl vlastenec každým coulem. Na jednáních Říšské rady hovořil
zásadně česky, často oblékal
hanácký kroj. Je mimo jiné
považován za zakladatele

Výlet do Záhlinic zaujme milovníky historie i přírody. Foto: CCRVM

moderního zemědělství v Rakousko-Uhersku, například
byl iniciátorem scelování zemědělských pozemků.
V Záhlinicích založil cihelnu, obecní kamenolom.
Mnohem více se dozvíte v záhlinickém Muzeu Františka
Skopalíka, které je této významné osobnosti věnováno.
Záhlinice, které jsou součástí města Hulína, leží v
úrodné hanácké rovině. Evropsky významná je zdejší

přírodní rezervace Záhlinické rybníky s celkovou plochou 500 hektarů, která zahrnuje mimo jiné hnízdiště
velkého množství vodního
ptactva a lužní les. Prochází tudy značená cyklotrasa
č. 5181 z Otrokovic do Hulína, nepřehlédnutelný je
objekt historické sladovny
a pivovaru nedaleko železniční zastávky na trati Přerov
- Břeclav.
Pro turisty lze doporučit
9 kilometrů dlouhou trasu

ze Záhlinic do Kroměříže
kolem rybníků a lužním lesem po Naučné stezce Zámeček.
Základní kámen pro Národní divadlo byl vytěžen
z bývalého obecního lomu
v lokalitě Slivenec ležícího
na hranicích katastru Záhlinic a Tlumačova. Dnes již
není lom využíván.
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy

Vše o Hulínu. Do mobilu, na e-mail.
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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