2/2021
VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

ÚNOR 2021
UPOZORNĚNÍ

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

6 483 lidí. Hulín nadále zůstává čtvrtým největším městem okresu Kroměříž
Město Hulín tvoří společenství 6 483 lidí. Tolik jich
registrovala evidence obyvatel k 31. prosinci loňského

roku. V samotném Hulíně
žije 6 049 lidí, Záhlinice jsou
domovem pro 341 občanů,
Chrášťany obývá dalších 93.

Tipy na výlety:
Kelčský Javorník a Tlustá hora

Současná situace, komplikovaná pandemií koronaviru,
příliš nepřeje volnočasovým aktivitám. S výjimkou výletů
do přírody, které jsou při dodržení určitých podmínek bezpečné a rozhodně doporučované. Kvůli nespornému přínosu
k posílení zdraví a navození dobré nálady a pohody.
Zpravodaj Hulíňan přináší svým čtenářům pravidelně tipy
na výlety do přírody a únorové číslo není výjimkou. Přijměte
pozvání k návštěvě Kelčského Javorníku v Hostýnských vrších a Tlusté hory ve Zlíně, více na str. 16 a 17.
Foto zimní pohádky je z rozhledny na Kelčském Javorníku.
(dvo, foto: CCRVM)
Aktuálně:
Rozhovor:
Napsali nám:
Rozhovor:

Hulín si i v loňském roce
udržel pozici čtvrtého nejlidnatějšího města v kroměřížském okrese. Pořadí v čele se
přitom dlouhodobě nemění.
Nejvíce obyvatel má nadále
Kroměříž (cca 28 600), následovaná Holešovem (cca
11 500) a Bystřicí pod Hostýnem (cca 8 100).
V celém okrese Kroměříž žije více než 105 000 lidí,
je tedy nejméně zalidněným
okresem ve Zlínském kraji.
Nejvíce jich žije v okrese Zlín
(cca 191 500), následovaný
Vsetínským (cca 143 300)
a okresem Uherské Hradiště
(cca 142 200).
Zlínský kraj se dlouhodobě potýká s úbytkem obyvatel, což se odráží na početních stavech mnoha měst
a obcí. I Hulína. Ve srovnání
s rokem 2019 přišel během
uplynulých dvanácti měsíců
o 294 občanů. Nutno ovšem
upozornit, že rok 2020 byl
z hlediska vývoje počtu obyvatel výjimečný, protože jej
do určité míry ovlivnila zvýšená úmrtnost způsobená
pandemií koronaviru. Jestliže v roce 2019 zemřelo 70
občanů Hulína (34 mužů
a 36 žen), loni jich bylo 91
(43 mužů a 48 žen).

Hulín dělá maximum pro
to, aby úbytek obyvatel, tedy
nepříznivý trend, dokázal
zastavit. Vyhlídky do blízké
budoucnosti má nadějné.
Prostředí, služby i nabídka
volnočasových aktivit se
průběžně vylepšují, a co je
podstatné, vznikají nová místa pro bydlení. V loňském roce
se podařilo dokončit zasíťování parcel pro výstavbu sedmi rodinných domů v Záhlinících. V rámci projektu došlo
k pokládce vodovodního řadu, plynovodu, splaškové a
dešťové kanalizace a k instalaci veřejného osvětlení. Vybudována byla také přístupová
komunikace včetně odstavných stání a točny. Položeny
byly kabely nízkého napětí,
v celém prostoru se zrealizovaly terénní úpravy. Všech sedm
stavebních parcel má již své
majitele a na několika z nich
se rozběhly stavební práce.
Rodinné domy přitom
budou vznikat i v dalších lokalitách. Město například vykoupilo vhodné pozemky na
místě tzv. zahrádek u TOSu
a do dvou let by zde mohlo
vzniknout nejméně jednadvacet stavebních míst.
(dokončení na str. 2)

PŘEČTĚTE SI:
Knihovna bilancuje rok 2020
Významná cena pro firmu PILANA Karbid
Epidemie versus ekologie
Lukáš Vacula, nový primář
gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice

str. 7
str. 8 - 9
str. 16
str. 18 - 19

Z RADNICE, AKTUÁLNĚ

Hulíňan

6 483 lidí. Hulín nadále zůstává čtvrtým největším městem okresu Kroměříž
(dokončení článku ze str. 1)

Hulín je hezké město, dle názorů mnoha místních i návštěvníků.
Foto: MKC Hulín

Potřebná infrastruktura se
intenzivně projektově připravuje. V posledních měsících
probíhají také jednání s developerem, který má zájem
vystavět v Hulíně dva bytové
domy o šestnácti bytech. Ke
stavbě chce využít z části pozemky areálu Starého cukrovaru, v souladu s urbanistickou studií, kterou má město
na tuto lokalitu zpracovanou.
„Pokud chceme udržet počet
obyvatel na současné výši a
případně jej zvýšit, musíme
lidem nabídnout především

možnost bydlení. Dobře si to
uvědomujeme a také na tom
aktivně pracujeme. Hulín je
určitě velmi dobré místo pro život, a proto věříme, že se nám
nepříznivý trend ve vývoji počtu obyvatel podaří v dohledné době zastavit. A věřím, že to
samé se podaří i celému Zlínskému kraji,“ prohlásil Roman
Hoza, starosta Hulína.
Potěšitelné je, že se v loňském roce narodilo v Hulíně
58 dětí. „Náhoda tomu přitom chtěla, že počet a chlapců
a dívek je vzácně vyrovnaný –

Hejtmanství letos podpoří bezpečnost silničního provozu téměř dvěma miliony korun
Preventivní informační,
vzdělávací a volnočasové aktivity v oblasti bezpečnosti
silničního provozu (BESIP)
a také dětská dopravní hřiště podpoří v letošním roce
Zlínský kraj prostřednictvím
svého programu BESIP Zlínského kraje.
„Na letošní rok máme pro tento program vyčleněno celkem
1,850 milionu korun. Chceme
tím přispět ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu
na pozemních komunikacích
prostřednictvím realizace preventivních vzdělávacích aktivit a zajištěním provozu dětských dopravních hřišť ve Zlínském kraji," uvedl náměstek
hejtmana Zlínského kraje
Radek Doležel, zodpovědný
za dopravu.
Způsobilými žadateli o dotaci budou v případě preventivních aktivit obce, příspěvkové organizace (mimo organizace zřizované krajem), nadace a nadační fondy, církevní
právnické osoby, spolky a zájmová sdružení právnických
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osob. Podpořeny budou informační, vzdělávací a volnočasové aktivity zaměřené na bezpečné chování v silničním provozu, určené zejména pro děti
a rodiče, stárnoucí populaci,
chodce, mladé a nové řidiče,
cyklisty a motocyklisty.
U dětských dopravních
hřišť budou dotace směřovat
nejen na zajištění jejich provozu, ale také na zde realizované vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti v oblasti
BESIP a na organizaci a zajištění okresního kola dopravní
soutěže mladých cyklistů nebo krajského kola dopravní
soutěže mladých cyklistů a
neslyšících. O dotaci si budou
moci zažádat vlastníci nebo
provozovatelé dětských dopravních hřišť.
Příjem a registrace žádostí o poskytnutí dotace
bude probíhat od 25. ledna
do 5. března 2021, 12:00.
Více informací o vyhlášeném
programu je možno najít na
webových stránkách Zlínského kraje v sekci Dotace.
(jv)

Jednou z předností Hulína je bohatý společenský život.
Foto: MKC Hulín

29 a 29,“ upozornila na zajímavost Vladimíra Obdržálková, matrikářka a vedoucí
Odboru vnitřních věcí hulínské radnice. A děti se do Hulína rodí i letos. Prvním dítětem roku 2021 se stal Martin
Šenkeřík, rodičům Barboře
a Lubomírovi Šenkyříkovým
se narodil 6. ledna v Kroměřížské nemocnici.
Dalším příznivým statistickým číslem z roku 2020
je, že přes veškerá omezení
a potíže se ve správním obvodu matričního úřadu Hulín

podařilo uspořádat 18 svateb, tedy stejný počet jako
z hlediska organizace bezproblémovém roku 2019.
Ženit a vdávat se budou
snoubenci rozhodně i letos.
A někteří už i na novém místě – v Růžovém parčíku.
Občany sledovanou statistikou bývá také počet
cizinců, kteří mají v Hulíně
nahlášen některý z typů pobytu. Jejich počet loni nevzrostl, stejně jako v roce
2019 zůstal na čísle 97.
Zdeněk Dvořák

Hulíňan

Z RADNICE, NAPSALI NÁM
Zamyšlení… Romana Hozy, starosty města: Konkurentů bylo hodně,
cena ale byla udělena hulínské společnosti

Společnost Pilana Karbid,
která působí v našem městě,
získala prestižní Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup
k novostavbě průmyslového
objektu. Realizovala stavbu,
která je nejen funkční a bezpochyby přispěje k dalšímu
rozvoji firmy, ale je také architektonicky vydařená, zajímavá jak z exteriéru, tak v interiéru, chytře řeší vlastní

energetiku, má kouzelnou zelenou střechu… Je celkově tak
vydařená, že se líbí i odborníkům-architektům z celé České
republiky a vysoce ji ocenili.
Těší mě to, dokonce moc,
a také jsem to Pavlu Strakovi, majiteli společnosti Pilana
Karbid, řekl při našem osobním setkání. Udělali skvělou
reklamu nejen sobě, ale také
našemu městu. Konkurentů bylo hodně, cena ale byla
udělena hulínské společnosti.
Jsou u nás lidé, kteří umějí dělat věci vzbuzující obdiv.
A víte, co je na celé věci
úžasné? Že pro Pilanu Karbid
jde během několika málo let už
o druhé takovéto ocenění! Gratulujeme! Prostě to tam dělají
dobře, a to je výborná zpráva
i pro naše město. Firma patří
k mnoha dalším zajímavým
zaměstnavatelům ve městě se
strojírenskou výrobou. Tato se
věnuje výrobě s vysokou přidanou hodnotou v oblasti nástrojů na obrábění kovů.

Dobré a úspěšné firmy, dobré služby, nabídka pracovních
míst. Výborná dopravní obslužnost a dopravní dostupnost města. To jsou spolu s rozšiřováním nabídky bydlení základní předpoklady, jak čelit
nepříznivému trendu, mírnému, ale pokračujícímu poklesu počtu obyvatel. Máme čerstvě k dispozici zajímavé statistiky za loňský rok. Seznámit se s nimi můžete na stránkách tohoto vydání Hulíňana.
Jsem rád, že jsme si tento
nepříznivý vývoj na radnici už
před několika lety uvědomili
a děláme díky moudrému rozhodování zastupitelstva postupné kroky, které již v blízké
budoucnosti mohou pokles
počtu obyvatel města zmírnit,
zastavit a snad jej postupně
i zvrátit. Podpora bydlení jako
základní životní potřeby je
nutná pro zabezpečení spokojeného života rodin, pro profesní rozvoj a stabilizaci zejména mladé generace. Ruku

v ruce s tím nabídka zajímavých
pracovních míst ve firmách
s výrobou zaměřenou na vysokou přidanou hodnotu, podpora rozvoje služeb, aktivita
občanů připravených postarat
se sami o sebe. Rozvíjet, udržet
a přitáhnout lidský potenciál.
To jsou příspěvky pro dobrou
budoucnost našeho města.
Podobně, jako společnosti
Pilana Karbid a osobně jejímu
majiteli Pavlovi Strakovi, se k tomuto všemu daří přispívat i řadě
dalších velkých firem ve městě,
ale i drobnějším živnostníkům,
řemeslníkům, obchodníkům i spokojeným zaměstnancům, zároveň i dalším zajímavým, schopným a ochotným lidem. Ať je
to tak a jen houšť! V tom je síla
a naděje na lepší budoucnost!
K dnešním dnům však závěrem stále patří výzva k respektování epidemiologických
nařízení, k péči o své zdraví,
k pomoci potřebným. Užívejte
zimní přírody a držte se! A věřte, že za mrakem je slunko!

Víte, že...
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

díky mírnému průběhu zimy v ČR zimuje nejméně pět bílých čápů?
na řece Moravě v Kroměříži, můžete pozorovat kachničky mandarínské?
v nánosech štěrku lze i na Kroměřížsku nalézt zbytky stromů starých více než tři tisíce let?
během loňského roku byla v okolí Kroměříže třikrát nalezena auty sražená, dnes již velmi
vzácná, sova pálená?
naše lišky si v době hnízdění vyhrabávají nory i v polích s kukuřicí?
i přes celkový vyšší úhrn srážek u nás jsou stále některé potoky a řada příkopů v polích
bez vody?
se prodloužil lidský věk, počet lidí starších šedesáti pěti let je vyšší, než počet dětí do patnácti let?
sokol stěhovavý má oči stejně velké jako dospělý člověk?
u řeky Moravy pod Kroměříží byl tuto zimu dvakrát pozorován jelen evropský?
základním prvkem každé lidské bytosti by měl být vlídný dotyk a dobré slovo?
S úctou Váš Pavel K. Šálek, Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín

Poděkování
Děkujeme restauraci
Na Cukrovaru v Hulíně
za skvěle připravenou
svatební hostinu, příjemné prostředí, obsluhu a vynikající kuchyni.
Všem vřele doporučujeme.
Houšťovi

Děkujeme, vzkazují z Centra pro seniory Holešov
Šikovné děti a paní učitelky z družiny základní školy
v Hulíně poslaly našim seniorům předvánoční zásilku drobné, vlastnoručně zhotovené dárečky, přáníčka, krásný stromeček, který nám zdobí hlavní vchod do budovy,
paní učitelka Eva Formánková napekla našim seniorům
linecké cukroví, aby jim zpříjemnila předvánoční dny.
Moc dětem a jejich paním
učitelkám děkujeme za toto
milé překvapení a za to, že
dělají radost starým lidem
tímto krásným způsobem.
Edita Horná,
instruktorka sociální péče,
Centrum pro seniory Holešov

Z dárečků měli nejen dříve narození velkou radost. Foto: E. Horná
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Hulíňan

RADA MĚSTA HULÍNA

PŘEHLED USNESENÍ
z 48. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 16. 12. 2020
1/48/RM/2020
Zápis z 10. zasedání komise pro oblast
výstavby a rozvoje města Hulína
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 10. zasedání Komise pro oblast
výstavby a rozvoje města Hulína, které
se uskutečnilo dne 30. 11. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/48/RM/2020
Záměr nájmu nebytového prostoru části
objektu v Hulíně, Nábřeží 1314 (DPS)
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu nebytového prostoru části
objektu občanské vybavenosti č. p. 1314
v Hulíně stojící na pozemku parc. č.
380/9 v k. ú. Hulín o výměře cca 10 m2
v k. ú. Hulín, za účelem využití těchto
prostor ke skladování.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/48/RM/2020
Prodej pozemku v Hulíně v areálu bývalého státního statku
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej pozemku
parc. č. 3469/97 o výměře 73 m2 (ostatní
plocha, manipulační plocha) v k. ú. Hulín
na základě žádosti pana XXXX XXXX XXXX
XXXX Hulín za cenu 29.200 Kč + DPH,
z důvodu sjednocení části areálu. Náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí uhradí kupující.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/48/RM/2020
Prodej části pozemku v Hulíně, U Stavu II
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej části pozemku
parc. č. 2141/2 o výměře cca 22 m2 v k. ú.
Hulín (výměra bude upřesněna geometrickým plánem), panu XXXX XXXX
XXXX XXXX Hulín, za cenu 350 Kč/m2
+ DPH, za účelem stavby garáže. Náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/48/RM/2020
Věcné břemeno na části pozemků v k. ú.
Hulín, ulice F. Kokeše
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene
na části pozemků parc. č. 1820 a 1840,
oba k. ú. Hulín společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6,
370 01 České Budějovice, IČ: 28085400
v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 3413-947/2020 za cenu 1.300 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: 26. 02. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
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6/48/RM/2020
Nájem části pozemku s vodní nádrží
v k. ú. Hulín - Grádo
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu části pozemku parc.
č. 15463/3 s vodní nádrží o výměře
cca 3000 m2 v k. ú. Hulín, panu XXXX
XXXX XXXX XXXX Míškovice u Holešova,
za účelem rybolovu a zájmové činnost
rybářského kroužku dětí. Cena nájmu
byla stanovena ve výši 2.500 Kč/ročně
bez DPH, na dobu neurčitou.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o nájmu
Termín: 29. 01. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/48/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu v domě Třebízského 194, Hulín (MKC)
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu
v domě č. p. 194 na ul. Třebízského v Hulíně, s paní XXXX XXXX XXXX trvale bytem XXXX XXXX XXXX, Hulín na dobu
určitou od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/48/RM/2020
Projekt RD Záhlinice
I. Rada města Hulína schvaluje
projekt novostavby rodinného domu
na pozemku parc. č. 1862/10 v k. ú. Záhlinice, který doložili pan XXXX XXXX
XXXX XXXX Kvasice a paní XXXX XXXX
XXXX XXXX Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/48/RM/2020
Smlouva o provedení veřejně prospěšné
služby - zabezpečení čistoty a pořádku
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o provedení veřejně prospěšné služby - zabezpečení čistoty a pořádku s firmou KOMBYT SERVIS, s. r. o.,
IČ: 27666441 se sídlem Kostelní 344,
768 24 Hulín na rok 2021 za cenu
90.900 Kč + platná sazba DPH měsíčně.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/48/RM/2020
Smlouva o správě veřejných pohřebišť
a smuteční síně
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o správě veřejných pohřebišť
a smuteční síně s firmou KOMBYT SERVIS, s. r. o., IČ: 27666441 se sídlem Kostelní
344, 768 24 Hulín na rok 2021 za cenu
57.200 Kč + platná sazba DPH měsíčně.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/48/RM/2020
Smlouva o správě sportovišť, koupaliště a ubytovny
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o správě sportovišť, koupaliště a
ubytovny s firmou KOMBYT SERVIS, s. r. o.,
IČ: 27666441 se sídlem Kostelní 344, 768 24
Hulín na rok 2021 za cenu 205.000 Kč +
platná sazba DPH měsíčně.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/48/RM/2020
Smlouva o provedení veřejně prospěšné služby - strojní čištění komunikací
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o provedení veřejně prospěšné
služby - strojní čištění komunikací s firmou KOMBYT SERVIS, s. r. o., IČ: 27666441
se sídlem Kostelní 344, 768 24 Hulín
na rok 2021 za cenu 863.600 Kč + platná
sazba DPH ročně.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/48/RM/2020
Smlouva o provedení veřejně prospěšné služby - ÚDRŽBA ZELENĚ
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o provedení veřejně prospěšné služby - ÚDRŽBA ZELENĚ s firmou
KOMBYT SERVIS, s. r. o., IČ: 27666441,
se sídlem Kostelní 344, Hulín na dobu
určitou od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021,
v celkové výši 6.000.000 Kč včetně DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajistit podepsání a zaevidování
smlouvy
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/48/RM/2020
Smlouva o dílo na úklid okolí kontejnerů a černých skládek
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o dílo na úklid černých skládek
a okolí kontejnerů, uzavřenou se společností KOMBYT SERVIS, s. r. o., IČ: 27666441,
se sídlem Kostelní 344, Hulín na dobu určitou od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021, v celkové výši 270.000 Kč včetně DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajištění podepsání a zaevidování
smlouvy.
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

Hulíňan
15/48/RM/2020
Ceník služeb platný od 01. 01. 2021 KOMBYT SERVIS, s. r. o.
I. Rada města Hulína schvaluje
Ceník služeb platný od 01. 01. 2021 firmy
KOMBYT SERVIS, s. r. o., IČ: 27666441 se sídlem Kostelní 344, 768 24 Hulín na rok 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zaslat firmě Kombyt servis, s. r. o.,
výpis usnesení RM.
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/48/RM/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - koncepce Smart - Hulín - chytré město
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (č. objednatele S/0107/2020) ze dne 01. 6. 2020,
týkající se zpracování koncepce Smart
- Hulín - chytré město, uzavřený se společnosti CityOne, s. r. o., IČ: 01770713,
se sídlem Královo pole 34E, Brno.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Šárce Dostálové
1.1. zajistit podepsání a zaevidování
dodatku č. 1
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/48/RM/2020
Dodatek ke smlouvě o dílo s J. D. Production, s. r. o.
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek ke smlouvě o dílo s firmou
J. D. Production, s. r. o., se sídlem Palackého nám. 293, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 25592939.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy.
Termín: 30. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/48/RM/2020
Smlouva o dílo s J. D. Production, s. r. o.
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o dílo s firmou J. D. Production,
s. r. o., se sídlem Palackého nám. 293,
686 01 Uherské Hradiště, IČ: 25592939
na dobu určitou od 01. 01. 2021 do 31. 12.
2021 za cenu 150.000 Kč a DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistiti uzavření a registraci smlouvy.
Termín: 30. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
19/48/RM/2020
Rámcová smlouva o poskytování služeb
I. Rada města Hulína schvaluje
rámcovou smlouvu o poskytování služeb s panem Zdeňkem Dvořákem, se
sídlem 768 21 Sulimov 60, IČ: 62676946
na poskytování reklamních, marketingových, PR služeb a poradenských služeb na částku 10.000 Kč měsíčně.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit podepsání a zaevidování
smlouvy
Termín: 23. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

RADA MĚSTA HULÍNA
20/48/RM/2020
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
I. Rada města Hulína schvaluje
Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Bc. Vladimíře Obdržálkové
1.1. zveřejnit Sazebník úhrad za poskytování informací na webových stránkách města Hulína.
Termín: 31. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
21/48/RM/2020
Nový Organizační řád Městského úřadu
Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění nový Organizační řád Městského
úřadu Hulín s účinností od 01. 01. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. seznámit všechny zaměstnance
Městského úřadu Hulín s tímto organizačním řádem.
Termín: 23. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
22/48/RM/2020
Stanovení počtu zaměstnanců Městského úřadu v Hulíně
I. Rada města Hulína stanoví
podle § 102 odst. 2 písm. j) zákona čís.
128/2000 Sb., v platném znění celkový
počet zaměstnanců Městského úřadu
v Hulíně na 34 pracovních míst, přičemž 2 zaměstnankyně mají souběžné
pracovní poměry (30 pracovních úvazků) s účinností od 01. 01. 2021.
Usnesení bylo: PŘIJATO
23/48/RM/2020
Odpisový plán na rok 2021 - ZŠ
I. Rada města Hulína schvaluje
odpisový plán s účinností od 01. 01. 2021
Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci, se sídlem Nábřeží 938, 768 24
Hulín IČ: 70880263, dle předloženého
návrhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 23. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
24/48/RM/2020
Dodatečné navýšení odpisového plánu
na rok 2020 - MŠ
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatečné navýšení odpisového plánu
s účinností od 01. 12. 2020 Mateřské
škole, ul. Eduarda Světlíka, se sídlem
Eduarda Světlíka 1197, 768 24 Hulín,
IČ: 70842302, dle přiloženého návrhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 23. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

25/48/RM/2020
Odpisový plán na rok 2021 - MŠ
I. Rada města Hulína schvaluje
odpisový plán s účinností od 01. 01. 2021
Mateřské škole, ul. Eduarda Světlíka, se
sídlem Eduarda Světlíka 1197, 768 24 Hulín, IČ: 70842302, dle přiloženého návrhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 23. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
26/48/RM/2020
Žádost o předchozí souhlas zřizovatele
k přijetí daru Mateřské škole, příspěvkové organizaci
I. Rada města Hulína uděluje
předchozí souhlas Mateřské skole, ul.
Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Eduarda Světlíka,
Hulín, IČ: 70842302 k přijetí daru ve výši
10.000 Kč od firmy ESO R - MARKET, spol.
s r. o., se sídlem Kostelní 461, 768 24 Hulín, IČ: 49966626 k přijetí finančního účelově neurčeného daru ve výši 10.000 Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 23. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
27/48/RM/2020
Oznámení o uzavření mateřské školy
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky MATEŘSKÉ ŠKOLY, ul.
Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové organizace se sídlem Hulín, Eduarda Světlíka 1197, okres Kroměříž, PSČ 768 24
Hulín, o uzavření mateřské školy ve dnech
28. 12. - 31. 12. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
28/48/RM/2020
Plán činnosti jednání Komise pro oblast
sportu a kultury na 1. pololetí roku 2021
I. Rada města Hulína bere na vědomí
Plán činnosti jednání Komise pro oblast
sportu a kultury na 1. pololetí roku 2021.
Usnesení bylo: PŘIJATO
29/48/RM/2020
Aktualizovaný odpisový plán na rok
2021 - MKC
I. Rada města Hulína schvaluje
aktualizovaný odpisový plán s účinností
od 01. 01. 2021 Městskému kulturnímu
centru Hulín, příspěvkové organizaci, se
sídlem Třebízského 194, 768 24 Hulín, IČ:
63458837, dle přiloženého návrhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 23. 12. 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

RADA MĚSTA HULÍNA, NAPSALI NÁM
PŘEHLED USNESENÍ
z 49. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 6. 1. 2021
1/49/RM/2021
Prodej pozemků v Hulíně, ul. Antonína
Dvořáka
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej pozemku parc.
č. 1590/2 o výměře 5 m2 a pozemku
parc. č. 1590/3 o výměře 3 m2, oba v k. ú.
Hulín, do podílového spoluvlastnictví,
tj. každý podíl ve výši id. 1/2, panu XXXX
XXXX a paní XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín, za cenu 300 Kč/m2 + DPH, za účelem
narovnání stávajícího stavu. Náklady
spojené s vkladem do katastru nemovitostí uhradí kupující.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/49/RM/2021
Veřejná zakázka malého rozsahu na
akci „Rekonstrukce chodníku podél MK
Wolkerova v Hulíně - úsek II. 1. etapa“
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na
akci „Rekonstrukce chodníku podél MK
Wolkerova v Hulíně - úsek II - 1. etapa“
vítěze, kterým se stala společnost Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.,
IČ: 26908298, se sídlem Kotojedy 56,
767 01 Kroměříž s nabídnutou cenou
1.348.726,56 Kč bez DPH, což je
1.631.959,14 Kč vč. DPH a dobou realizace 40 kalendářních dnů.
II. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce
chodníku podél MK Wolkerova v Hulíně
- úsek II. - 1. etapa“ se společností Správa a údržba silnic Kroměřížska, s. r. o.,
IČ: 26908298, se sídlem Kotojedy 56,
767 01 Kroměříž s nabídnutou cenou
1.348.726,56 Kč bez DPH, což je
1.631.959,14 Kč a dobou realizace 40
kalendářních dnů.

III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 08. 01. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/49/RM/2021
Rozpočtové opatření města Hulína č.
6/2020
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů a ustanovení
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění později vydaných předpisů rozpočtové opatření č. 6/2020 dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/49/RM/2021
Žádost o předchozí souhlas zřizovatele
k přijetí daru mateřské škole
I. Rada města Hulína uděluje
předchozí souhlas Mateřské skole, ul.
Eduarda Světlíka, Hulín, příspěvkové
organizaci, se sídlem ul. Eduarda Světlíka, Hulín, IČ: 70842302 k přijetí daru
ve výši 1.299 Kč, a to movitého majetku - bezdrátového rádia, od pana XXXX
XXXX XXXX XXXX Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 15. 01. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/49/RM/2021
Žádost o předchozí souhlas zřizovatele
k přijetí daru základní škole
I. Rada města Hulína uděluje
předchozí souhlas Základní škole Hulín,
příspěvkové organizaci, se sídlem Nábřeží 938, 768 24 Hulín, IČ: 70880263,
k přijetí daru ve výši 18.150 Kč, 1000 kusů

Nano fiber mask od firmy BATIST Medical, a. s., se sídlem Nerudova 309, 549 41
Červený Kostelec, IČ: 28813936, které
budou sloužit žákům a zaměstnancům
k ochraně před onemocněním COVID 19.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 15. 01. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/49/RM/2021
Rozpočtové opatření města Hulína č.
1/2021
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů a ustanovení
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění později vydaných předpisů rozpočtové opatření č. 1/2021 dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/49/RM/2021
Odpisový plán na rok 2021 - DECENT
I. Rada města Hulína schvaluje
odpisový plán s účinností od 01. 01.
2021 DECENTU Hulín, příspěvkové organizaci, se sídlem Eduarda Světlíka
1197, 768 24 Hulín, IČ: 47934344, dle
přiloženého návrhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitele příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 15. 01. 2021
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

Zpráva o činnosti osadního výboru pro Záhlinice a Chrášťany
Osadní výbor pro Záhlinice a Chrášťany se od října 2018 schází ve složení:
Věra Frgalová, Pavel Rozsypal, Soňa
Pálková, Imrich Csomor a Zdeňka Dutkevičová.
Setkáváme se podle předem stanoveného plánu činnosti 4 x ročně, vždy
před jednáním Zastupitelstva města
Hulína, abychom se mohli vyjadřovat
k projednávaným bodům týkající se našich místních částí. Pravidelně se jako
předsedkyně osadního výboru účastním jednání zastupitelstva, které má
k dispozici zápis z našeho jednání, a dostávám slovo, abych mohla naše doporučení blíže specifikovat. Níže uvádím
požadavky, které opakovně zahrnujeme do zápisu z jednání osadního výbo-
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ru a myslíme si, že jsou pro naše místní
části velmi důležité:
• postupná oprava hostince U Čápa
• vyčištění koryta Kurovického potoka do soutoku s Mojenou
• pořízení zásahového vozidla pro
dobrovolné hasiče v Záhlinicíh
• délka uzavírání přejezdu Hulín Chrášťany
• oprava polní cesty okolo Záruby
a ke Kamenci
• užívání tělocvičny v MŠ Záhlinice
občany místních částí a MŠ Záhlinice
Mimo možnosti užívat tělocvičnu
v MŠ Záhlinice místními spolky se nám
nepodařilo získat podporu členů zastupitelstva na řešení našich požadavků.

K dokreslení situace bych chtěla sdělit,
že jsme po dobu naší činnosti, přes dva
roky, nedostali od Rady města Hulína a
Zastupitelstva města Hulína ani jeden
úkol či žádost o vyjádření k nějaké projednávané skutečnosti.
Tímto článkem jsem chtěla obyvatelům Záhlinic a Chrášťan sdělit, že
přestože se snažíme pracovat v jejich
prospěch, tak se nám to bohužel zatím
moc nedaří.
Děkuji všem občanům místních části za pochopení a přeji jim do dalšího
roku hodně osobní i pracovní spokojenosti.
Za osadní výbor
Mgr. Zdeňka Dutkevičová

Hulíňan

NAPSALI NÁM Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY HULÍN
Pandemie koronaviru se dotkla i návštěvnosti knihovny
knihy na CD nosičích, půjčení
e-knih, které čtenáři mohou
využít především během zavření knihovny, velmi se nám
osvědčila i služba „odložení
z poličky,“ která našim uživatelům umožňuje nechat
si odložit volnou knihu, aby
nebyla půjčena, než nás čtenář navštíví. Založili jsme si
i WhatsApp, tedy bezplatnou
aplikaci, na kterou nám lidé
mohou psát o prodloužení
knih, odložení apod.
Během celého roku jsme
předělávali studovnu. Nechali jsme ji nově vymalovat,
nainstalovali jsme sem LCD
televizi a X-box pro volnoča-

sové aktivity mladých. Nachází se zde i dva sedací vaky
pro pohodlné hraní. Ke konci
roku jsme namontovali nádhernou dřevěnou policovou
větev na knihy. Rozhodli jsme
se, že se zde budou nacházet knihy z tzv. young adult
žánru. Jedná se o knihy, které
jsou určené mladým dospělým, a můžeme tento žánr
považovat za mezistupeň
mezi dětským a dospělým
oddělením. Doufáme, že se
čtenářům bude u nás i nadále líbit a postupně se vrátíme
do „normálního“ režimu.
Erika Koukalová,
vedoucí MěK Hulín

Během roku 2020 knihovna musela třikrát úplně zavřít. Foto: MK Hulín

Jako každý rok je naší povinností vytvořit statistiku
a hodnocení uplynulého roku
z pohledu knihovnických služeb. Sledované údaje za rok
2020 poznamenala pandemie koronaviru a časté uzavírání knihoven či omezení
našich služeb. Během roku
2020 knihovna musela třikrát
úplně zavřít, což se samozřejmě projevilo na výši návštěvnosti čtenářů či počtu
vypůjčených knih. V minulém roce jsme půjčili 21 145
knih, což bylo o 4 542 knih
méně, než za rok 2019.
Co se týká návštěvnosti,
tak nás i přes komplikace
uplynulého roku navštívilo
17 181 čtenářů, za což jsme
jim všem velmi vděční. Jsme
rádi, že na nás nezanevřeli
ani během omezeného provozu, proto jsme pro ně nakoupili 1 138 nových titulů.
Pandemie způsobila pokles snad všech sledovaných
údajů, o kulturních akcí a be-

sedách nemluvě. Jediné zvýšení, a to opravdu enormní,
bylo v počtu návštěvnosti
našich webových stránek a
online přihlášení do katalogu knihovny, což bylo ovšem
opět dáno vzniklou situací,
kdy si čtenáři zjišťovali informace o provozu knihovny,
nebo si online objednávali
knihy do výdejního okénka.
Za rok 2020 jsme zaznamenali celkem 76 777 návštěv
našich stránek, což byl šestinásobek návštěvnosti oproti
roku 2019. Těší nás, že se naši
čtenáři sžili s novým online
katalogem, který byl v polovině července změněn z důvodu přechodu na nový knihovní systém Tritius.
Přestože rok 2020 nebyl
lehký a museli jsme vymýšlet nejrůznější způsoby, jak
vyhovět vládním nařízením,
podařilo se nám knihovnu
zmodernizovat (např. novým
knihovním systémem). Nově
jsme začali nabízet audio-

Sedací vaky umožňují pohodlné hraní. Foto: MK Hulín
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Klidný večer změnil jeden telefonát. PILANA Karbid získala prestižní cenu

Exteriér oceněné budovy

Byl to listopadový večer,
na který Pavel Straka, majitel hulínské firmy PILANA
Karbid, hned tak nezapomene. Za velkorysý přístup
k novostavbě průmyslového
objektu dostala jeho společnost Cenu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO).
To rozhodně nečekal, nevěděl totiž, že taková soutěž
vůbec probíhá. „Dozvěděl
jsem se to až z telefonátu architektek ze studia ellement
architects, které naši firemní
budovu navrhovaly. Volaly
mi, že v televizi právě vyhlašují „Českou cenu za architekturu“ a před chvílí jsme
dostali cenu od MPO jako
jednoho z partnerů soutěže,“ vzpomínal Pavel Straka
na emotivní chvíli.
Věřím, že to musel být zážitek a pořádné překvapení.
To tedy bylo. Když jsem
pak viděl vyhlašování cen
v záznamu, nevěřil jsem vlastním očím při pohledu na ministra Karla Havlíčka, jak vyhlašuje ocenění pro naši budovu v rámci prestižní celostátní soutěže.
Připojuji se s blahopřáním
k tomuto významnému ocenění. A rád by se zeptal:
u firemních budov platí, že
mají být především funkční. Přesto, když jste stavbu
chystali, bylo pro vás důležité i kritérium vzhledu?
Máte pravdu, že v našem
případě měla naprostou prioritu funkčnost. Rozhodně
jsme nestavěli fabriku s ambicí, aby vyhrávala nějaké soutěže krásy. Jsme strojaři a tam

8

se okázalost nenosí. Vyžaduje se od nás preciznost, vysoká kvalita, účelnost, úspory nákladů, nic zbytečného
navíc. Naše firma PILANA
Karbid sice vznikla v historickém areálu PILANY a používá tuto tradiční značku, ale
náš obor celokarbidových
rotačních nástrojů je velmi
mladý – v Česku se začal
živelně rozvíjet až po roce
2000. Takže když pracujete
v oboru 21. století a dodáváte třeba robotizovaným
závodům v automobilním či
leteckém průmyslu, je na místě, aby tomu odpovídaly i
vaše prostory. V prvních letech po založení jsme se dost
rychle rozvíjeli. Kapacity pronajatých prostor nám brzy
přestaly stačit, a tak jsme
oslovili mladé architektonické studio ellement ze Zlína,
aby nám navrhli novou výrobní halu a administrativní
zázemí podle základních
principů, které vyznáváme:
jednoduchost, čistota, transparentnost, přirozené světlo
a proudění čerstvého vzduchu, zachovat co nejvíce vizuální propojení mezi lidmi,
šetrnost k přírodě. Takže kritérium vzhledu – ano, bylo
také důležité, ale dle kréda
„v jednoduchosti je krása“.
Odborníkům se zjevně budova líbí. Máte i další reakce, třeba od zaměstnanců
vaší společnosti?
Když jsme otevřeli novou
halu a o rok později se ze stísněných prostor přestěhovali
do současné budovy, museli jsme si na to chvíli zvykat.
Předtím nás bylo provizor-

ně namačkáno třeba osm
v kanceláři o dvaceti metrech čtverečních. Na dílnu
to bylo pár kroků. Najednou jsme byli od sebe dál,
dokonce třeba i v jiném patře. Dnes je nás asi 45 spolupracovníků, takže už se ve větších prostorách necítíme ztracení… Nechci hodnotit, jestli se kolegům prostory líbí,
vkus má jistě každý svůj,
ale myslím, že se nám v nových prostorách dobře pracuje. V interiéru administrativní budovy všude vidíte
základní stavební materiály
v jejich přirozené kráse: přiznaný beton, sklo, železo, dřevo. Nemám moc rád, když se
něco tváří jinak, než ve skutečnosti je. Proto u nás moc
nenajdete třeba kus plastu
s potiskem imitujícím dřevo,
výzdoba je také minimální.
Ohledně vkusu kolegů si
vzpomínám na vtipnou reakci
jednoho z nich, když byla
administrativní budova před
dokončením. Přišel za mnou
a zděšeně se ptal, jestli tam
to „bednění“ je jenom provizorně nebo to tam má zůstat
napořád. Ukazoval přitom
na stěnu oddělující obchodní kancelář od chodby, kde
se pravidelně střídá skleněná tabule s borovou překližkou, která mně osobně
přijde nádherná. Jinak myslím naši zaměstnanci oceňují
spíš ty praktické možnosti –
v budově je dost místa, takže
je možné zahrát si ve firemních
prostorách ping-pong, zacvičit
si s trenérem jógu nebo se
okysličit na kvetoucí zelené
střeše s výhledem na Hostýn.

Tento rok bude Pilana Karbid slavit 10 let od založení.
Pokud to vládní restrikce dovolí, rádi bychom někdy v létě
zorganizovali prohlídku budovy pro veřejnost. Kulaté
výročí je pěkná příležitost
pozvat místní zájemce.
Kdy vlastně byla tato výrobní a administrativní budova postavena? Jak vysoké byly náklady?
Novou výrobní halu jsme
dokončili tuším v únoru 2018
a administrativní budovu
přesně o rok později. Náklady obou propojených staveb
byly podobné: hala se zelenou střechou stála přibližně
20 milionů korun, administrativní budova včetně parkoviště s parkovou úpravou asi
22 milionů korun. Celkově se
bavíme o zastavěné ploše asi
1500 metrů čtverečních plus
dalších 500 metrů venkovních ploch.
Je zajímavostí, že právě
udělená cena není první,
kterou společnost Pilana
Karbid obdržela. Jaké jste
ještě dostali a za co?
Pokud se ptáte na ceny
pro naši budovu, tak jsme
loni v září dostali ještě čestné
uznání v soutěži „Stavba roku
Zlínského kraje“. Ale ani jedno z těch ocenění vlastně tak
úplně nevyhrála naše firma.
Česká cena za architekturu
je nejprestižnější celostátní
soutěž architektů s porotou
sestavenou ryze ze zahraničních odborníků, na tuto
soutěž podávají přihlášky architekti. Kromě naší budovy
tam bylo přihlášeno dalších

Budova nabízí funkční, a přitom velmi příjemné prostředí

Hulíňan

ROZHOVOR

Komplex firmy PILANA Karbid

190 staveb a hlavní cenu dostalo skutečně skvostné sídlo
sklářské společnosti LASVIT.
Na Stavbu roku přihlašují své
práce pro změnu stavební
firmy. Obě tyto ceny jsou
tedy hlavně oceněním skvělé
práce architektů studia ellement a stavební společnosti
Navláčil, kteří naši stavbu realizovali.
Co se týká nějakého ocenění práce společnosti Pilana Karbid, tak za zmínku
snad stojí uznání ministerstva průmyslu a obchodu,
kterého se nám dostalo
v roce 2018. Tehdy nás MPO
vyhodnotilo jako tzv. „BEST
PRACTICE“ neboli nejlepší
realizovaný projekt v České
republice za sedmileté rozpočtové období 2007-2013
v dotačním programu „Podnikání a inovace“, konkrétně
v nejsilněji obsazeném programu Rozvoj. Tento dotační titul měl za cíl zvýšit konkurenceschopnost malých a
středních podniků nákupem
moderních technologií a Evropská unie v něm během
těch sedmi let podpořila
2685 tuzemských firem. No
a po dvou letech od ukončení tohoto programu MPO
zpětně vyhodnocovalo tvrdá
data, jak se u kterého podpořeného podniku zvýšily tržby,
ziskovost, přidaná hodnota
na zaměstnance a podobné ekonomické ukazatele.
Naše firma jim přitom vyšla
na prvním místě – prý jsme

za sledované období udělali
největší progres v ukazatelích konkurenceschopnosti
ze všech příjemců dotací.
Jste hulínská firma. Jak se
vám spolupracuje s radnicí, s místními úřady?
S radnicí se nám spolupracuje dobře. Znám se s panem starostou ještě z dob,
kdy jsme spolu zpívali v místním pěveckém sboru Smetana. Myslím, že si vážíme
jeden druhého a dokážeme
si vzájemně pomoct. Když
mám nějaké náměty nebo
připomínky k záležitostem
v kompetenci města, s důvěrou se na něho obracím.
Samozřejmě jako asi každý podnikatel občas žasnu
nad tempem fungování
státní sféry, ale asi je to spíš
o tom, k čemu vychovává
náš byrokratický právní systém.

Svět se nyní potýká s pandemií koronaviru. Jak poznamenala společnost Pilana Karbid?
V současné době trpíme
spolu s našimi zákazníky.
Jsme hodně spjati s těmi, kdo

vyrábí komponenty do strojů, dopravních prostředků
apod. Prostě do samých relativně drahých investičních
položek, které bohužel teď
v krizi zrovna na odbyt nejdou. V uplynulém roce jsme
měli pokles tržeb něco přes
10 procent, což se dá přežít.
Nemuseli jsme nikoho na dílně propustit, jsme rádi, že lidi
u nás zůstávají, protože naše
práce je dost kvalifikovaná
a proces zaučování trvá v průměru dva roky. Žádného zaměstnavatele asi netěší, když
musí nechávat lidi na prostojích, ale i na to jsme museli
loni poprvé přistoupit. Je mi
opravdu líto lidí v oborech,
které tuto zvláštní krizi schytaly ještě mnohem drastičtěji. Ale každá doba může být
k něčemu dobrá: mnozí z nás
mohli konečně trochu zvolnit tempo, pečovat o vztahy
v rodinách, poznávat přírodu,
naučit se něco nového… Nebo třeba jen objevit, že spousta věcí není až tak nezbytná,
jak jsme si mysleli.
Zdeněk Dvořák

Pavel Straka na tzv. zelené střeše pokrývající výrobní halu

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR za velkorysý přístup k novostavbě průmyslového objektu - VÝROBNÍ A ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT FIRMY PILANA KARBID
V HULÍNĚ
Hodnotící zpráva poroty: Cena je udělena za výstavbu architektonicky i z hlediska
užitných vlastností zdařilého objektu pro výrobu, skladování, prodej a servis rotačních nástrojů pro CNC obrábění. Budova sestává z výrobní haly a administrativní přístavby. Potřebná komunikace zaměstnanců je zajištěna prostřednictvím otevřeného atria protínajícího
správní budovu, terasy, ochozů a transparentních stěn umožňujících průhledy. Díky čistotě architektonického řešení, přehlednosti a dostatku denního světla se docílilo příjemné
vnitřní klima, ke kterému přispívá také pochozí, budovu i její okolí ochlazující extenzivní
zelená střecha. Budova svým architektonickým výrazem a před ní provedenou parkovou
úpravou pozitivně ovlivňuje rozlehlou a poněkud neutěšenou industriální zónu na okraji Hulína, ve které je umístěna, a v neposlední řadě ukazuje následováníhodnou cestu
pro zvýšení zaměstnanosti v regionu, a to nejen v sektoru strojírenství.
Více informací lze nalézt na odkazu: https://pilanakarbid.cz/cs/aktualne
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Řádková inzerce
• Oprava praček, myček, sušiček a sporáků. ELEKTROSERVIS Marek Dolák.
Tel.: 737 366 124. PO – PÁ 8:00 až 16:00.
www.servis-dolak.g6.cz.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ LENKA.
SOH Nábřeží 1314. Tel.: 605 924 626.
• Ing. DOSTÁL – GEODET – HULÍN.
Provádí zeměměřičské práce v oblastech katastru nemovitostí a stavební geodézie. Tel.: 724 221 815.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, parapetů.
Volejte 604 301 146 – Rybenský.
• Vyplatíme až 1.500 Kč za váš autovrak, protokol o likvidaci vystavíme
na místě, odvoz zdarma. Třebětice.
Tel.: 608 749 219.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně Svět kol a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.
• Staré pivní lahve s litými nápisy, starší pivní sklenice, tácky, ohříváčky,
reklamní cedule, dokumenty a fotky
z pivovarů a hospod, a také předválečné pohlednice koupím do sbírky.
Tel.: 734 282 081.
• Intenzivní kurz (cca 1 rok) němčiny
a angličtiny pro začátečníky a mírně
pokročilé. Doučování žáků a studentů. Tel: 723 254 659.
• Nabízím doučování z němčiny žákům,
studentům středních škol s maturitou nebo zájemcům o výuku němčiny, kteří potřebují zlepšit své jazykové
znalosti, až bude opět povoleno vyučování ve školách. Možné také vyučování ON-LINE. Kontakt 606 519 960.
• Mám zájem koupit byt 2+1 nebo
3+1. Tel. 703 128 423.
• Nabízím trvalou na řasy metodou
„iCurl“ v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika „U Panenek“, Šárka Černocká,
Chrášťany. Tel.: 777 911 858.
• Hledám 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.
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• 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.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 602 521 309.
• Koupím demižóny a dřevěné sudy
od piva a vína. Tel.: 704 325 847.
• Koupím byt 2+1, 3+1 Hulín, Kroměříž. Tel.: 603 392 643.
• Prodám dřevěné policové skříně,
dále dřevěné skříňky. Cena dohodou. Tel. 732 366 757.
• 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, nejlépe
na Družbě nebo u Cukrovaru.
Tel: 608 337 653.
• Nabízím poradenství a vysvětlení Vašich životních strastí, jejich případné
řešení a porozumění příčinám vašeho zdravotního stavu. Sama jsem si
prošla těžkou životní situací, která
mi pomohla otevřít oči a začít vidět
v každém člověku jeho životní cestu.
Tel.: 774 676 654.
• Nabízím masáže celého těla i jednotlivých částí v pohodlí vašeho
domova. Součástí masáže může být
zjištění příčin zablokování jednotlivých partií na základě psychosomatiky a následné odhalení příčin, které zatuhlost vašeho těla způsobují.
Tel.: 774 676 654, 723 302 436.
• Koupím garáž v Hulíně na Družbě.
Tel.: 607 993 937.
• Koupím zahrádku v Hulíně.
Tel.: 607 993 937.
• Hledáme byt k investici (může být
3+1,2+1,1+1). Rekonstrukce se nebojíme. Tel.: 703 693 512.
• Nechceme už bydlet v paneláku,
proto hledáme RD se zahrádkou.
Rekonstrukce se nebojíme.
Tel.: 737 525 219.

• Pronajmu byt 2 + KK. Hulín – Družba.
Tel.: 605 509 730.
• Hledám jakoukoli zmínku o sestrách Boženě a Bohumile Danitových
z Hulína (ročník cca 1910).
Tel.: 605 330 142.
• Koupím byt 2+kk na staré Družbě
v Hulíně. Bez RK. Rychlé solidní jednání. Tel. 734 288 665.
• Hledám RD v Hulíně nebo s dobrou
dojezdností do Hulína. Opravy nevadí. Tel.: 733 454 087.
• Ihned koupím byt v této lokalitě a
okolí do 15 km. Balkon výhodou.
Prosím volejte 739 753 634.
• Broušení bruslí na prodejně Svět kol
a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.
Tel. 604 281 714.
• Prodám kuchyňský stůl 70x100 cm
za 300 Kč, pracovní stolek r. 77,
45x110 cm, 4 zásuvky vlevo za 300 Kč.
Tel.: 776016254.
• Koupíme byt na investici, může být
i k rekonstrukci. Za nabídky děkujeme. Tel.: 739 926 551.
• Hledáme rodinný dům v této lokalitě se zahradou. Rekonstrukce nevadí. Tel.: 703 693 512.

Hulíňan

INZERCE
Plošná inzerce
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NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN A SVČ HULÍN

Hulíňan

Lednová družinka bavila i rozvíjela
V lednovém měsíci navštěvovalo školní družiny hulínské základní školy vzhle-

dem k epidemiologické situaci a nařízení distanční výuky vyšších ročníků zhruba

Stále platí: ve školních družinách se děti nenudí. Foto: E. Formánková

Recyklace starých triček
Staré tričko může ještě
posloužit k mnoha účelům,
třeba jako hadřík. V 5. A zkusili žáci využít trička ještě jinak. Vyrobili z nich tašky. Postup byl velmi jednoduchý,
bez šití. Nejdříve ustříhnout
rukávy, tím se vytvoří uši.
Na spodní část trička nastříhat
centimetrové proužky dlou-

polovina našich chlapců a
děvčat. I přesto jsme připravovali zajímavé a přitažlivé
odpoledne.
Vždyť již název ,,Zábavné
odpoledne v ŠD“ nabízí širokou škálu výtvarného, dramatického projevu, se kterým se nejmladší představili
navzájem svým kamarádům.
Nechyběla ani drobná kouzelnická představení, pantomima nebo módní přehlídka.
Všechny nás přesvědčilo,
že zájmy dětí jsou různorodé, a je důležité každého v jeho zálibách podporovat.
Poděkováním za vystoupení
a odvahu dětí se stal potlesk
a nechyběla ani sladkost. V zájmových činnostech ŠD rozvíjíme hrou čtenářskou gramot-

nost. Projektové odpoledne
,,Moje kniha“ nasvědčilo, že i
prvňáci s druháky našli oblibu v malé družinové knihovničce. S pí vychovatelkami se
přiblížili k některým knihám a
jejich obsahům kvízy, rébusy
a hádankami. Malí čtenáři kolikrát přečetli i krátký úryvek
kapitoly. Ostatní kamarádi sledovali čtenáře a mnozí si potom vybranou knihou listovali
nebo si ji půjčili domů.
Doufáme, že se co nejdříve situace dnešních dní
začne zlepšovat, a nejen do
knihovničky, ale celé družiny zavítají opět děti v plném
počtu.
Přejeme zdraví všem…
Eva Formánková
za všechny vychovatelky

Pozvánka do SVČ

hé cca 8 cm, které pak svážete, a taška je hotová. Nejdéle
trvá svazování proužků, chce
to pořádnou trpělivost. Všichni to zvládli a tašky mohli darovat někomu na Vánoce.
Zkuste si také vyrobit svoji originální tašku.
(dh)

Práce vyžadovala soustředění a šikovnost. Foto: ZŠ Hulín

Z výsledků měli školáci velkou radost. Foto: ZŠ Hulín
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Upozornění SVČ Hulín
Jarní prázdniny se budou konat pouze v případě rozvolnění koronavirových opatření. Sledujte aktuality na našich
webových stránkách a Facebooku.
Pro zaslání přihlášek na jarní prázdniny nebo letní tábory pište na e-mail klubickohulin@atlas.cz nebo se zastavte
osobně do SVČ po telefonické domluvě na čísle 602 748 395.

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN
Nezahálíme!

Jako první základní škola
ve Zlínském kraji jsme pořídili informační panel Ámos
vision (říkáme mu Ámosek)
který je umístěn na chodbě
v přízemí hlavní budovy
školy. Děti v dnešní době vítají technické moderní věci,
proto jdeme ruku v ruce s
moderními technologiemi.
Důvěrně mu žáci říkají „obří
telefon“ a mohou se rychle
dozvědět aktuální informace
z domova i ze světa a základní informace o škole. Také si
mohou otevřít naše webové
stránky, které jsou propojené s Ámoskem. Mohou se
podívat na aktuální „mňam-

ku” ve školní jídelně a mimo
jiné si také žáci mohou zábavnou formou vyzkoušet
své znalosti z anglického
jazyka, z fyziky, matematiky,
chemie, zeměpisu a dějepisu. Pomohou jim k tomu
kvízy, malování, doplňovačky, spojovačky a další.
V panelu lze otevřít důležité dokumenty školy. Také
nechybí zábavné, informační, animované a mluvené videospoty zaměřené na bezpečnost, finanční gramotnost, etiku a aktuální dění
ve společnosti.
Škoda jen, že děti jsou teď
na distanční výuce, ale Ámosek na ně počká a nabídne
i dále svoje moderní služby.
vedení ZŠ Hulín

Instalace informačního panelu
Ámos vision. Foto: ŽS Hulín

Informační panel má svou přezdívku: Ámosek. Foto: ŽS Hulín

Učíme se v přírodě. A co bude příště?

Příroda nabízí spoustu možností ke vzdělávání. Foto: ZŠ Hulín

V době, kdy podzimní
královna předávala žezlo
královně zimní, jsme využili
jednoho krásného dne a vyrazili jsme se učit na školní
zahradu. Tam nás matematika teprve bavila. Hledali
jsme v přírodě body, rýsovali
křídou přímky a úsečky. Používali jsme k tomu i přírodní
materiály (kaštany, kamínky,
klacíky, větvičky). Bylo to zábavné a poučné.
Budeme se i nadále snažit žákům co nejvíce zpestřit
školní výuku hravým učením
ve venkovním prostředí.
Příště si zahrajeme Autobus podle Hejného metody,

dědu Lesoně a piškvorky.
To bude jedniček a rozzářených dětských očí. Už se
na to všichni těšíme.
Alena Krutilová, třídní učitelka,
Romana Zonová, asistentka
pedagoga, a žáci II. A

Upozornění:
sběr hliníku
se odkládá

Z důvodu nepřítomnosti žáků ve škole se sběr
hliníku překládá na květen. O přesném datu budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení.
(dh)

Jsou lidé, kteří chtějí pomáhat!
A takové poznání jsme měli možnost zažít i v naší škole.

Od firmy Batist Medical, a. s., zastoupené Ing. Tomášem Mertlíkem, jsme obdrželi 1000 ks nano roušek v celkové hodnotě
18 150,- Kč zdarma. Tímto firmě velice děkujeme za dar, který je v dnešní době velmi potřebný a ceněný.
I když jsou naši žáci a rodiče disciplinovaní a důslední v dodržování hygienických a epidemiologických opatření, máme
tímto zásobu roušek pro nečekané případy do dalšího období. Děkujeme.
žáci i zaměstnanci ZŠ Hulín
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Hulíňan

Máme rádi pohádky
Za dlouhých zimních večerů je ten nejpříhodnější čas
na pohádky. Již v dávných dobách si lidé rádi povídali pohádky, malí i velcí poslouchali
se zatajeným dechem a čekali,
jestli dobro zvítězí nad zlem.
Ano, v pohádkách většinou
všechno dobře dopadne.
Obliba pohádek přetrvává
i v dnešní přetechnizované
době, a to v domácím prostředí, v mateřské škole a ve škole.
V mateřské škole má pohádka zcela nezastupitelnou
roli v oblasti výchovy a vzdělání předškolních dětí. Dítě
získává nové informace hravou formou, prostřednictvím
pohádek, příběhů s dětským
hrdinou, přímo v procesu hry,
vlastním prožitkem. Dítě ani
nevnímá, že se učí. Tomu se
říká prožitkové učení. Pohádky dětem předčítáme, vyprávíme, hrajeme s maňásky či
obrázky. Společně s dětmi pak
zpíváme, recitujeme, tančíme,
dramatizujeme, kreslíme zážitky, tvoříme výrobky k danému pohádkovému tématu.
Prostřednictvím interaktivní
tabule a speciálně připravených programů s jednotlivými
pohádkami pracujeme mo-

derním způsobem. V průběhu
února chystáme pro děti pohádkový karneval, na který se
děti velmi těší.
Podle zkušených pedagogů a psychologů má však pro
dítě pro další pozitivní vývoj
nejzásadnější význam předčítání pohádek. Živé slovo,
živý člověk, který je s dítětem
v kontaktu (maminka, tatínek, babička, dědeček, paní
učitelka). V mnohých rodinách končí den pohádkou.
A to je samozřejmě dobře.
Tyto intimní chvilky slouží k
upevňování vzájemného citového pouta, příznivě působí na psychiku dítěte i dospělého a u dětí se probouzí láska
k literatuře a touha naučit se
číst – tady se budují základy
předčtenářské gramotnosti
dětí. Žádné profesionální CD
ani internet to při nejlepší
vůli nemůže dítěti dát. Četba je důležitá i pro rozvoj
jazykový – dítě pozoruje mimiku a artikulaci dospělého
při četbě a tak se učí správně artikulovat odezíráním
a nápodobou. Četbou dětem
rozšiřujeme slovní zásobu,
schopnost komunikace, obohacujeme vnitřní rozvoj, fan-

Pohádka zcela nezastupitelnou roli
v oblasti výchovy a vzdělání. Foto: MŠ Hulín
tazii a tvořivost. V neposlední mitelně zpracované texty,
řadě si dítě vytváří povědomí které u starších dětí přispívají
o morálních hodnotách, srov- k rozvoji čtení, samostatného
nává dobro a zlo, posuzuje uvažování a k zájmu o poznáa vyhodnocuje - co by se ní. Jsou dobrým doplňkem
stalo, kdyby… Vymýšlí růz- učebnic a výuky. Dítě si utváří
né konce příběhu, analyzu- estetický vkus, poznává chaje, učí se logickému úsudku, rakteristický styl jednotlivých
má možnost poučit se z pří- ilustrátorů či autorů. Předběhu. V pohádce či příběhu školáci se učí převyprávět
s dětským či zvířecím hrdi- děj pohádky vlastními slovy
nou se dítě setkává s lidovou a srovnávat rozdíly ve stejné
moudrostí, příslovími, poře- pohádce psané ve veršované
kadly a pranostikami. Dítě či prozaické podobě.
Dítě, kterému v útlém
poznává knihy, které slouží
k pobavení či poučení, získá- dětství čteme, získá lásku
vá základy práce s informace- k literatuře a každopádně
mi. Tištěné encyklopedie jako bude jeho život obohacený.
zdroj informací mají oproti Ne nadarmo se říká, že kniha
internetu spoustu výhod – je nejlepší přítel člověka.
Miluše Budínová
většinou mají pečlivě a srozu-

Vánoční čas v MŠ v Záhlinicích
Každý rok tradičně před
Vánocemi navštívíme záhlinický kostel, ve kterém si prohlédneme betlém s jesličkami. Nejinak tomu bylo i letos
22. prosince. Paní Burešová
nám povyprávěla vánoční
příběh, zazpívali jsme si společně koledy za doprovodu
kytary. Nechyběla ani koleda
„Nesem vám noviny“, kterou
doprovodila Viktorka Burešová na varhany. Prohlédli jsme
si betlém a také jsme vyšli po
schodech nahoru, abychom
si kostel a jeho výzdobu prohlédli z výšky. Byl to krásný
zážitek, který navodil příjemnou předvánoční atmosféru. Moc Burešům děkujeme,
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že nám to umožnili.
Svátek Tří králů je spojován se slavností Zjevení
Páně a církev ho na Západě
a Východě oslavuje 6. ledna.
Tři králové představují mudrce Kašpara, Melichara a
Baltazara, kteří se vypravili
do Betléma uctít právě narozeného Ježíše a přinesli mu
dary. Kašpar přinesl Ježíši zlato, které symbolizovalo královskou důstojnost. Melichar
kadidlo, které se používalo
a používá při bohoslužbách,
Baltazar přinesl myrhu - symbol Ježíšova lidství. Podle
různých výkladů představují
tři králové tři období lidského
života. První z králů je zobra-

zován jako mladík, druhý
jako muž a třetí jako stařec.
I my jsme si v naší mateřské škole připomněli svátek
Tří králů. S dětmi jsme se
naučili známou písničku „My
Tři králové jdeme k vám“ a
také básničku „Na Tři krále“.
Hráli jsme spoustu pohybových her (např. „Král sedí
na trůně“, „Tři mudrci“, „Král
chodí okolo“ atp.). Děti moc
bavilo, když jsme zkoušeli,
zda určité věci (např. svíčka,
plastelína, dřevěná hračka
aj.) plavou nebo se potopí
pod hladinu. Bohužel jsme
kvůli nynější situaci nemohli chodit jako Tři králové po
vesnici, ale snad si to příští

rok vynahradíme. Celý týden
v duchu oslavy svátku Tří králů jsme si s dětmi moc užili.
I přes všechna hygienická
nařízení se snažíme vytvářet
dětem program, který má
vzdělávací a výchovný přínos. Děláme vše pro to, aby
děti měly každý den pestrý,
zábavný i poučný, abychom
zachovali pozitivní náladu
i příjemné prostředí. Chtěli
bychom poděkovat paní ředitelce Bc. Hradilové i rodičům za vstřícnost a ochotu
domluvit se na všem potřebném. Do nového roku přejeme všem především pevné
zdraví.
E. Doleželová, S. Smělíková

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE SVČ HULÍN A KNIHOVNY HULÍN
Děti ze SVČ Hulín se zapojily do výtvarné soutěže projektu
Rozsviťme ČR 2020 a jejich úsilí se vyplatilo

Osvětová kampaň Rozsviťme ČR si klade za cíl podpořit
pacienty s roztroušenou sklerózou a zlepšit jejich možnosti a dostupnost léčby a rehabilitační péče. Každoročně
nadační fond Impuls vyhlašuje výtvarnou a literární soutěž, do které se mohou zapojit jednotlivci, třídy ze školek,
škol a zájmových útvarů. SVČ
Hulín se pod záštitou Městské knihovny v Hulíně zúčastnilo výtvarné soutěže, která
měla pohádkové téma. Děti
měly za úkol nakreslit, jak
si představují vílu Puntičku,

hlavní hrdinku nové dětské
knihy Puntička, která vyšla
ke Světovému dni roztroušené sklerózy, a její kamarády.
V rámci letního tábora děti na
Ondráši přenesly své představy o víle na výkresy. Ty si pak
převzala paní knihovnice, každou malbou označila povinnými údaji a zaslala poštou
do soutěže. Koncem ledna
2021 nám přišly dlouho očekávané výsledky. Jsme velmi
rádi, že se sedmi dětem podařilo v soutěži uspět, a až to
situace dovolí, bude jim předáno ocenění.

Odborná porota (fotograf,
výtvarnice a hudebnice)
ocenila ve výtvarné soutěži
obrázky těchto dětí:
I. stupeň ZŠ:
M. Rytířová, 8 let
D. Vacl, 7 let
M. Studená, 8 let
T. Černochová, 9 let
L. Judasová, 9 let
II. stupeň ZŠ
M. Vávrová, 15 let
K. Menšíková, 13 let

Gratulujeme všem oceněným dětem, doufáme, že se
ocenění podaří předat co nejdříve, a všem ostatním dětem
a pracovnicím SVČ Hulín děkujeme za spolupráci.
Erika Koukalová, MěK Hulín,
foto: pracovnice SVČ Hulín

Zveme vás na letní tábory se SVČ
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Do přírody - na Kelčský Javorník
Za aktuální situace je více
než žádoucí upevňovat si
zdraví v přírodě. Výšlap na nejvyšší horu Hostýnských vrchů Kelčský Javorník (865 m
n. m.) může být zajímavým
námětem na výlet do přírody spojený s atraktivním turistickým cílem.
Zatímco bájná hora Hostýn dala díky své proslulosti
jméno celému pohoří, stala
se vyhlášeným poutním místem a je každoročním cílem
stovek tisíc poutníků a turistů,
o 130 metrů vyšší Kelčský Javorník stál dlouho stranou zájmu. Změna nastala na podzim roku 2015, kdy byla veřejnosti předána do užívání
35 metrů vysoká rozhledna. Její unikátní konstrukce
ze žárově zinkované oceli a
modřínových lamel nabízí výhledy do okolí již od prvních
metrů stoupání na vyhlídkovou plošinu, stojící 30 metrů
nad zemí. A jedná se o výhledy skvostné. Při dobré
viditelnosti přehlédnete celé
Hostýnské vrchy, Moravskou

bránu, Moravskoslezské Beskydy, Vsetínské Beskydy,
Javorníky, Chřiby s hradem
Buchlovem, Bílé Karpaty, Vizovické vrchy, Drahanskou
vrchovinu, dokonce Jeseníky, Povážský Inovec či Malou
Fatru. Je to dáno polohou
Kelčského Javorníku – patří
totiž mezi nejvíce izolované
vrcholy v ČR. Nejbližší vyšší kopec (o 10 metrů vyšší Lušovka
ve Vsetínských Beskydech) se
nachází ve vzdálenosti 26 kilometrů. Sluší se dodat, že rozhledna na Kelčském Javorníku byla vybudována díky úsilí
Podhostýnského mikroregionu, byla oceněna Centrálou
cestovního ruchu jako Nejlepší počin v cestovním ruchu
Zlínského kraje v roce 2015 a
v roce 2016 získala ocenění
Stavba roku Zlínského kraje.
Na Kelčském Javorníku se
příliš nemusíte bát davů lidí. Zejména je to tím, že, na rozdíl od
Svatého Hostýna sem nejezdí
autobus a nesmí sem auta,
můžete jít pěšky, jet na horském kole či na lyžích. Na Kelč-

Kelčský Javorník, Moravská brána. Foto: CCRVM

ský Javorník vede hned několik značených turistických tras:
z Bystřice pod Hostýnem
a Chvalčova, od železniční
stanice Loukov, od železniční stanice Rajnochovice přes
Podhradní Lhotu, z Rajnochovic - Rosošného a ze sedla Tesák. Nejkratší trasy vedou z Rosošného a Tesáku (cca 4,5 km
v jednom směru).
Pro zimní období lze doporučit výstup ze sedla Tesák,
kam jezdí autobusové linky
z Holešova, Bystřice pod Hostýnem, Vsetína a Zlína. Je zde
také parkoviště pro osobní
auta, zázemí horské chaty
Tesák s restaurací (aktuálně
prodej jídla s sebou z výdejního okénka, platba jen hotově).
Z Tesáku vede směrem
ke Kelčskému Javorníku žlutě značená trasa přes vrch
Čerňava (844 m n. m.). Jelikož
aktuálně probíhá v okolí Tesáku těžba dřeva a schůdnost
značené trasy je výrazně zhoršena, doporučujeme sejít cca
200 metrů severním směrem
po silnici vedoucí do Bystřice
pod Hostýnem a zde odbočit
vpravo na lesní cestu – vede
tudy značená cyklotrasa č. 5120
do Rajnochovic. Po cca 500 metrech dorazíte na křížení lesních
cest i na žlutou turistickou
značku. Ta stoupá lesem přes
Čerňavu. O něco delší, ale
z hlediska náročnosti snazší
alternativou je volba neznačené zpevněné lesní cesty,
která vede traverzem po západním úbočí vrchu Čerňava
a po necelých 3 km turistickou trasu křižuje. Tu zvolí
v létě cyklisté, v zimě běžkaři.

V Hostýnských vrších působily během II. světové války
partyzánské skupiny. Přímo
na Čerňavě je pamětní deska
velitele partyzánů I. P. Stěpanova, o necelý kilometr dále
vede z turistické trasy krátká
odbočka k partyzánské zemljance skupiny Míša. Od této
odbočky stoupá terén na rozcestí Jehelník, kde stojí památník další válečné oběti, a sice
starosty holešovského Sokola Ladislava Jaroše. Od Jehelníku je to k rozhledně poslední kilometr chůze po zeleně
značené turistické trase.
Rozhledna je otevřena celoročně, ale zejména v zimním období, kdy může být
konstrukce pokryta zmrazky
či ledem, je potřebné zvážit
bezpečnostní rizika výstupu.
Svačinu si vezměte s sebou,
na Kelčském Javorníku není
možnost občerstvení, jedinou
infrastrukturu tvoří suché záchody. Vstup na rozhlednu je
bezplatný, nicméně Podhostýnský region ocení dobrovolný
finanční příspěvek na provoz a
údržbu rozhledny do zabezpečené „kasičky“ u vstupu na rozhlednu. Zkuste třeba spočítat
schody a za každý schod věnujte 20 haléřů, do kasičky pak
vložíte něco přes 30 Kč.
Krátká trasa z Tesáku po turistickém značení přes Čerňavu má v jednom směru délku 4,5 km, převýšení 505 m,
delší trasa s traverzem 6 km
a převýšení 352 m.
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy

Epidemie versus ekologie
Slova podobně znějící,
avšak významově na hony
vzdálená. Epidemie, nebo
chcete-li pandemie, čínského
viru zaskočila svět. A to především ten náš civilizovaný,
tzv. „západní“, orientovaný
na spotřebu, na konzum.
Vynucená stopka byla o to
citelnější, jelikož bláhově věříme, že budeme-li stále navyšovat výrobu a rychle ji spotřebovávat, budeme úměrně
k tomu bohatší, tedy i šťastnější a spokojenější. Tak je nám to
vtloukáno do hlav většinou
makroekonomických marketérů. Koronavirus, desetitisíce
předčasně zemřelých, spousta ekonomických zkrachovan-

16

ců a lidských neštěstí, to jsou –
podle některých – jen drobné
překážky na cestě k nekonečnému hospodářskému růstu.
Vždyť jen co se všichni proočkujeme, spočítáme padlé
a zapomeneme, zase všechno
„pofičí“ jako před tím.
Ale jak je známo každá mince má i rubovou stranu, někdy
kupodivu dokonce lesklejší.
V tomto případě je jí ekologie, potažmo kvalita života
na Zemi. Bohužel ekologům
(na rozdíl od mnohdy samozvaných epidemiologů) není
v tyto časy příliš nasloucháno.
Bez velkých akcentací prošel
fakt, že při loňské jarní vlně
nákazy, kdy se v rozmezí pár

dnů zredukoval pohyb lidí,
letecká i automobilová doprava se omezila na nezbytné
minimum a ulice velkoměst
se vyprázdnily, svět zpomalil
a planeta vděčně vydechla.
Během relativně krátké doby
se rapidně zlepšilo ovzduší
i nad nejvíce exponovanými
oblastmi, v pobřežních mořích díky (byť jen krátkodobé) absenci lodní dopravy
bylo možno spatřit zoofond
jinak velmi vzdálených vod
a při troše štěstí při pobytu
venku „zaslechnul“ člověk
krom hlasů přírody i TICHO.
To nám ten nesmírně složitý
ekosystém, ve kterém trávíme celý život, naznačil, že po-

řád ještě není pozdě začít se
důkladněji zabývat ochranou
vody, půdy, ovzduší a dalších
atributů nezbytných ke smysluplnému přežívání lidstva.
Zároveň ukázal, že když z té
velké hromady civilizačních
výdobytků trochu ubereme
a přidáme na menší hromádku reprezentující udržitelný
život na Zemi, můžeme si do
budoucna spoustu podobných excesů, jako je tento,
když ne ušetřit, tak alespoň
naučit lépe zvládat. Mohl by
to být jeden z mála benefitů
téhle poplašené doby.
A. Páter,
ZO ČSOP Via Hulín

Hulíňan

TIP NA VÝLET, SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Tlustá hora ve Zlíně. Spíše kopec, ale stojí za výlet
Informační tabule u stezky nabízí několik různobarevně značených tras, z nichž si
můžete vybrat dle aktuální
kondice. Třeba tu, vedoucí
k Majáku, kde možná objevíte stopy bývalého zooparku.
Anebo budete pokračovat
po turistické trase ke hradu
v Malenovicích, do centra
Zlína se vrátíte trolejbusem.
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy

Výhled z Tlusté hory. Foto: CCRVM, autor Z. Urbanovský

Nad Zlínem se vypíná nepřehlédnutelný výběžek Vizovických vrchů zdaleka viditelný díky televiznímu vysílači.
Má název Tlustá hora, ačkoliv
se 458 metry nadmořské výšky je to spíš kopec než hora. Je
to místo, které obyvatelé Zlína
vesměs dobře znají, ale je zajímavé i pro návštěvníky Zlína.
Zlín jako celek je od baťovské éry koncipován jako
město v zahradách. Přírodní
charakter města dokreslují okolní lesy, které z města
jakoby vyrůstají, zejména
směrem k jihu. Platí to i pro
Tlustou horu, která je kusem
přírody navazujícím na baťovské domky čtvrti Letná.
Tlusté hoře mnozí místní

říkají Maják. Je tomu tak od
baťovského období rozvoje
Zlína, kdy byly lesy a stezky Tlusté hory místem pro
rekreaci a odpočinek. V počátcích své kariéry na zdejší
cesty a stezky pravidelně
vybíhal nejlepší světový atlet 20. století Emil Zátopek,
jehož talent byl objeven a
rozvinut právě ve Zlíně. Na
vrcholu stávala rozhledna,
zvaná Maják, dokonce zde
od roku 1934 až do začátku
II. světové války byla nevelká
zoologická zahrada. Na místě rozhledny nyní stojí telekomunikační vysílač.
Tlustá hora také nyní plní
svou rekreační funkci. Je zde
vybudována Stezka zdraví,

kterou tvoří vycházkové trasy,
ale také sada cvičebních prvků zasazených do přírody.
Ke Stezce zdraví vede modře značená turistická trasa.
Od Zimního stadionu Luďka Čajky vede cesta do lesa
kolem zbořeného bunkru
z II. světové války.

Trasy na Tlustou horu jsou
dobře značené. Foto: CCRVM,
autor Z. Urbanovský

Opustili nás
Čechová Eva
Ing. Kovář Vladimír
Pospíšilík František
Mlčoch Miroslav
Rudofský Karel

*
*
*
*
*

1953
1941
1940
1959
1947

Vzpomínky
„V životě jsou chvíle,
se kterými se člověk nikdy nesmíří…“
Dne 31. ledna 2021 uplynulo 16 let,
co odešel od všeho, co měl rád,
můj manžel, náš tatínek, dědeček,
pradědeček, tchán a kamarád
pan FRANTIŠEK KRŠKA.
Za krásně prožité roky s Tebou děkuje
manželka Jana,
dcera Ivana a syn Igor s rodinami.
Dne 3. února 2021
jsme si připomněli
čtvrté smutné výročí,
kdy nás opustila naše maminka
paní
MARIE STROUHALOVÁ.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi,
dcery Zdena a Eva s rodinami.

Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 4. 2. 2021 jsme si připomněli
5. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan

JAN TURANEC.

S láskou stále vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Dne 11. února 2021
si připomeneme 7. výročí úmrtí
naší maminky, babičky a prababičky,
paní
MARIE HALABALOVÉ.
S láskou vzpomínají dcery a syn
s rodinami. Kdo jste ji znali,
věnujte tichou vzpomínku.
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Lukáš Vacula, nový primář gynekologicko-porodnického oddělení
Kroměřížské nemocnice, nastoupil se spoustou plánů
rod do vody. Již dnes maximálně podporujeme přirozený porod v porodnici
a máme maximální snahu
ženám co nejvíce evokovat
domácí prostředí, zajistit vysokou míru individualizace
a soukromí při porodu. Jsem
si jistý, že po rekonstrukci
porodnice nabídneme ženám komfortní prostředí
a přístup k porodu, na které
budou rády vzpomínat. Věřím, že zaujmeme i klientky
z Olomouckého a Jihomoravského kraje a počty porodů se budou navyšovat.
Tento cíl je určitě pochopitelný, kroměřížská porodnice patří s cca 650 porody
ročně mezi ty menší. Proč
by vlastně měly maminky
jezdit rodit k vám? Jaké
jsou přednosti vašeho oddělení?
Patří mezi ně právě maximální podpora přirozeného
porodu, respektování přirozených porodních mechanizmů a snaha co nejvíce
eliminovat jakékoliv neopodstatněné
medicínské
zásahy do průběhu porodu.

Dále je to rodinné prostředí
malé porodnice se vstřícným personálem, který má
čas a chuť se ženám maximálně věnovat, což ve větších zařízeních nemusí být
pravidlem. A právě k těmto
dlouhodobým přednostem
chceme co nejdříve přiřadit
i rekonstruované porodní
sály, které, jak jsem již uvedl,
komfort budoucích maminek významně zvýší.
Na oddělení, které nyní vedete, jste působil od roku
2013 v pozici zástupce primáře. Berete to jako výhodu?
Kroměřížskou nemocnici,
a obzvláště zdejší gynekologicko - porodnické oddělení, mám rád a jsem znalý
zdejších poměrů. S kolegy
zde působícími mám velmi
dobré vztahy. Proto věřím, že
dlouholeté působení na pozici zástupce primáře na tomto oddělení je pro mne výhodou a že budu pro další
rozvoj tohoto oddělení přínosem.
Zdeněk Dvořák

Lukáš Vacula je novým primářem gynekologicko-porodnické oddělení.
Foto: A. Šťouračová, Kroměřížská nemocnice

Gynekologicko-porodnické oddělení Kroměřížské
nemocnice má po 17 letech
nového primáře. Od počátku
tohoto roku jej vede Lukáš
Vacula, který ve funkci nahradil Jaroslava Přibíka. „Mám
celou řadu plánů a udělám
maximum pro jejich realizaci,” prohlásil Lukáš Vacula.
Začněme tedy těmito plány. Jaké jsou?
Nejprve chci ujistit, že chceme nadále pokračovat v kvalitní operativě s nízkou mírou
komplikací jako doposud.
To je základ, na kterém budeme stavět. Obecně chci,
aby se pod mým vedením
oddělení stala příjemným
prostředím jak pro klientky,
tak pro personál a poskytovala kvalitní servis na vysoké
medicínské i lidské úrovni.
Co se týká nových plánů, tak
rozšíříme jednodenní chirurgii a řádově stovky menších
operačních výkonů přesuneme do ambulantního provozu. Pro klientky to bude
komfortnější a nám vznikne
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více prostoru na operačních
sálech pro větší výkony.
Ambulantní péči nově doplníme o odbornou poradnu
pro močovou inkontinenci
a poruchy pánevního dna
a dále o poradnu pro chronickou pánevní bolest, endometriózu a sterilitu, tak
abychom se mohli ženám
s těmito potížemi více věnovat. Intenzivně se již nyní
věnujeme plánované rekonstrukci porodních sálů, od
které si slibujeme, že ženám
poskytne komfortní domácí
prostředí k porodu. V neposlední řadě vyvinu maximální úsilí, aby i oddělení gynekologie prošlo úpravami tak,
aby bylo pro naše klientky
uživatelsky příjemnější než
doposud.
Lze podrobnější popsat chystanou rekonstrukci porodních sálů?
V plánu je jejich rekonstrukce s vytvořením tří rodinných pokojů hotelového
typu. Včetně pokoje s vanou
splňující podmínky pro po-

Při vyšetření pacientky. Foto: A. Šťouračová, Kroměřížská nemocnice

MUDr. Lukáš Vacula
41 let. Vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Všeobecné lékařství, promoval v roce
2006. Profesní zkušenosti: 2006 - 2007 interní klinika IK IPVZ
KNTB, a. s. Zlín, sekundární lékař, 2007 - 2011 gynekologickoporodnické odd. Uherskohradišťské nemocnice, a. s.,
sekundární lékař, 2011 - 2012 EUC Klinika Zlín, gynekologické oddělení, sekundární lékař, od roku 2012 až doposud gynekologicko-porodnické oddělení Kroměřížské nemocnice, a. s., od roku 2013 zástupce primáře, od 1. ledna
2021 primář tohoto oddělení.

Hulíňan

ROZHOVOR, FEJETON

Řekli:
Petr Liškář, ředitel Kroměřížské nemocnice: „Kolegovi Jaroslavu Přibíkovi, který vedl dlouhých 17 let gynekologickoporodnické oddělení Kroměřížské nemocnice, za všechnu práci moc děkuji. Bylo jí opravdu hodně. Do dalších let mu přeji řadu
dalších profesních úspěchů.“
Jaroslav Přibík, dlouholetý primář gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice: „Přál jsem si,
aby se mým nástupcem stal Lukáš Vacula. Byl dlouhé roky mým zástupcem, jeho jmenování zajistí kontinuitu v rozvoji oddělení. Pokud si to bude nový primář přát, jsem připraven mu pomoci radou i zkušenostmi. Stále mi záleží na tom, aby se oddělení
rozvíjelo, a aby pokračovalo v kvalitní operativě s nízkou mírou komplikací jako doposud.“

Poručíme větru dešti
Poručíme větru dešti, kdy
má pršet a kdy vát, tak se
zpívalo v padesátých letech
minulého století. Všechny
vynálezy vznikaly prý v širé
Rusi nebo pak ve Svazu sovětském. Počínaje žárovkou,
říkalo se jí Jabločkovova svíčka (Edison byl zapomenut),
rádio pak vytvořil učenec
Popov, traktor, kombajn, ale
i další vymoženosti se zrodily v tvořivých hlavách na východě kontinentu. Vpřed
soudruzi spějme, Kupředu
levá, zpátky ni krok. Texty
písní té doby byly inspirativní, nabádaly ke stále vyšším
výkonům. Větších výkonů se
třeba dosahovalo také tím,
že dělníci dostali větší lopaty. Pokrok byl tak famózní,
že se jim prý v SSSR podařilo
rozdojit kozla. Ohromující,
ale opět nepravdivé. V naší
době rozvíjejícího se kapitalismu, v našich časech, je
vše podřízeno také vyšším a
vyšším výkonům. Není v tom
zas takový nebetyčný rozdíl.
Jen je to vše na vyšší technické úrovni, důmyslněji interpretováno a je u toho méně
zpěvu. Na východ i na západ.
Kdy tento nebývalý rozvoj
lidstva začal?
Jednoho dne, kdysi dávno, pračlověk Janeček dostal
nápad. Vyrobil kyj, vykopal
jámu, nastražil past a umlátil
mamuta. Lidstvo se začalo
od té doby lépe a rychleji rozvíjet. Luk, šíp a střelný prach.
Pušky medvěďobijky a další
zbraně. Kalašnikovy. A také
přechod ze střídavého na trojpolní systém hospodaření.
Hnojiva, pesticidy, klonovaná

Ilustrační foto

kukuřice a další vymoženosti.
A také více tretek, více jídla,
pití, šatstva a zábavy. Rozmnožte se a radujte se. Také
ale rozděl a panuj.
Pára, parní stroj, elektřina,
atom. Potraty, šekové knížky,
tunely a domovy důchodců.
Fotbal na vyhřívaných trávnících v zimě a hokej v létě.
Tekuté prášky a možná brzy
i kulaté čtverečky. Nic není
nemožné, nic nás nezastaví.
Akciové společnosti s neznámými vlastníky, růst růstu.
Jsme jen kousek od ovládnutí přírody, zvěře, rostlin a také
lidí. Poručíme větru dešti?
Není tomu tak dávno, kdy

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, co člověk potřeboval k životu, sbalil do uzlíčku a šel.
Třeba do Argentiny, jako můj
dědeček František, nebo mezi
Eskymáky jako Eskymo Welzl.
Lidstvo, zejména to „civilizované“, má stále málo. Má
velkolepé, vznešené a vzrušující cíle. Autoritami už nejsou vědci, spisovatelé, umělci, to je přece pohrdáníhodná
„pražská kavárna“. Celebritami se stávají kuchtíci předvádějící v médiích, jak důležité
je pro život s odpuštěním
žrádlo. Všelijací prostoduší
popíci, vyměněné manželky,
superstáři.
Více spotřeby, více pohodlí, více techniky. Učit se,
učit se, učit se, řekl kdosi.
Víte, čtenáři, co je to neskutečné ohnisko tenké rozptylky? Znáte exotermické a
endotermické reakce? Ovládáte slohové prostředky nezabarvené? Že ne? To je ale
prosím učivo základní školy.

Takže, sednout, opakovat a
za trest stokrát. A nezapomenout. Udělejte si prosím
raději na kapesníku pražský
průmyslový uzel. A chovejte
se dle moderních postupů,
že. Jste vytěžované lidské
zdroje, jak lze vyčíst v materiálech kdejakého vrchnostenského úřadu.
A další nové technologické postupy, nové zdroje,
závratné technologie. A po
práci legraci. Za lepší, tentokráte kapitalistické zítřky.
Vyšší či nejvyšší HDP. Jak
dlouho ještě, pánové političtí nejvyšší? Ale což se
takhle zastavit a což se třeba
uskrovnit? Což takhle pomoci bližnímu? Jsou bohudík
mezi námi takoví blázni. Jejich mysl se nezabývá HDP,
DPH, elektronickou evidencí
tržeb, nezajímají je špatně
nastavené procesy, komodity, ratingy, prioritní osy.
Mají jinou prioritu, a tou je
srdce a rozum.
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Tříkrálová sbírka se přesunula do online prostoru a na konkrétní místa
Poprvé po dlouhé době
nebylo možné spatřit ve
městech tři známé postavy s korunami na hlavách a
kasičkou, do které vybírají
peníze pro ty, kdo to nejvíce
potřebují. Ano, řeč je o třech
králích. Bohužel i nový rok
2021 se setkává s přísnými
protiepidemickými opatřeními, jež změnily i podobu
tradiční Tříkrálové sbírky,
která se přesunula do online prostředí a na konkrétní
místa v daném městě či obci.
Lidé mohli přispět z pohodlí
domova přes své bankovní
účty, a to i konkrétní organizaci, která u nich obvykle chodí, nebo mohli přijít
na předem určená místa
v předem určený čas a svou
dobročinnost spojit třeba
s odpolední procházkou.
V Hulíně se nacházela tři
sbírková místa – městský
úřad, náměstí a Lurdská kaple v kostele sv. Václava. U myšlenky, jak v současné době
umístit kasičky pro širokou
veřejnost a dodržet všechna
protiepidemická opatření,
stáli zástupce dobrovolné
Charity v Hulíně paní Chupí-

ková a hulínský farář otec Kopřiva. Od neděle 3. 1. do soboty 9. 1. 2021 byla možnost
v předem avizovaných časech přispět do tříkrálové
kasičky, a to za přísných hygienických opatření. Přestože akce proběhla letos úplně
jinak, vybrala se v Hulíně a
přilehlém okolí krásná částka
107 518,- Kč. Peníze poputují
tam, kde jich je nejvíce třeba.
Děkujeme všem dárcům za
podporu a štědrost i v těchto
nelehkých časech.
Erika Koukalová,
Jaroslava Chupíková.
foto: Jarmila Zakravačová
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