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Rekonstrukce Sokolovny začne na podzim. Co se chystá?
Tři sály, zateplení fasády
a střechy, nové technologie,
solární panely, kavárna s kuchyní, parkovací místa i chodníky v blízkosti budovy...
V letošním roce odstartuje
dlouho připravovaná rekonstrukce Sokolovny na ulici
Javorová, která promění nyní značně zchátralý objekt
v moderní multifunkční centrum, vhodné k pořádání kulturních a společenských akcí.

Hotovo by mělo být ve druhé
polovině roku 2022. Celkové
náklady přesáhnou 80 milionů korun, na letošní práce
hodlá radnice vynaložit částku přes 11 milionů korun.
„Jsme připraveni rekonstrukci objektu spustit. Projekt je hotový, máme představu o financování celé akce. Věřím, že rychle proběhne
stavební řízení a výběr dodavatele. Pro naše město jde

o stavbu velkého významu,“
prohlásil Roman Hoza, starosta Hulína.
Proměnu Sokolovny zahájí
bourací práce, které jsou naplánované na podzim. Na ně
navážou stavební úpravy. Projekt počítá s přístavbou i nadstavbou stávající budovy a s instalací nových vnitřních technologií. Kvůli snížení nákladů
na vytápění bude zateplena
fasáda objektu a střecha. „Na

Budova Sokolovny se zásadním způsobem promění. Foto, vizualizace: Z. Dvořák, MěÚ Hulín
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O Grétě Thunberg. O životním prostředí…
Výsadba nových květin

tuto konkrétní investici chce
radnice zajistit dotaci ze Státního fondu životního prostředí
ČR, u kterého si zažádala o částku ve výši dvanáct a půl milionu
korun,“ sdělila Jana Kouřilová
z Odboru rozvoje města a životního prostředí, která se projektem rekonstrukce Sokolovny zabývá.
V Sokolovně vzniknou celkem tři sály. Dva z nich budou samostatné, třetí bude
sloužit v případě potřeby
k rozšíření hlavního sálu.
„V objektu je navržena kavárna přes dvě podlaží, která
má společnou kuchyni. Pro různé akce tak bude občerstvení
zajištěno formou cateringu,“
doplnil Roman Hoza.
Měnit se bude také okolí
objektu. V plánu je vybudování parkoviště spojené s výsadbou stromů mezi jednotlivými místy na stání, a rekonstrukce přilehlých chodníků a komunikací.
dokončení na str. 2
str. 4
str. 14
str. 23
str. 24

Z RADNICE

Hulíňan
Nechtěla být poslední, tak je první.
Prvním občánkem Hulína roku 2020 je Sára

Mohla být posledním dítětem narozeným v Hulíně
v roce 2019, ale… Je prvním
miminkem roku 2020. Malá
Sára Burdová se stala známou hned na počátku svého
života.
„Tohle se nedá předem naplánovat. Měla jsem termín
porodu přesně na Silvestra,
obě varianty tedy byly možné.
Skončilo to prvenstvím, protože Sára přišla na svět v Kroměřížské nemocnici 5. ledna.
A byla o kilo těžší než naše první dcera,“ svěřila se maminka
Kateřina během tradičního obřadu Vítání občánků
v Obřadní síni hulínské radnice.

Zda je prvenství příznivým
znamením do života – o tom
má tatínek malé Sáry jasno.
„Vše je, jak má být. Jestli bude
dcera první ve všem, bude to
dobré. Což platí i pro naši prvorozenou holčičku,“ konstatoval Rostislav Burda, který
ve svém názoru nijak nezakrývá celoživotního nadšeného sportovce.
Jestliže některé prvorozené děti mají problémy s
přijetím nového sourozence,
u Burdů nic takového nenastalo. Starší Gabriela nedá na
svou sestřičku dopustit. Rodiče spíše musí dávat pozor,
aby Sáru „neumačkala láskou
a neupusinkovala.“

Malé Sáře celou událost připomene pamětní zápis.
Foto: Z. Dvořák

Narození každého dítěte je
pro Hulín příznivou zprávou.
Město se, stejně jako většina
jiných, potýká s dlouhodobým
poklesem počtu obyvatel, byť
v jeho případě nijak razantním.
Vítání občánků je tak jedním
ze způsobů, jak radnice dokazuje svým obyvatelům, že si
jich váží. „Je to takové poděkování, sdílení radosti a zároveň
vyjádření podpory mladým
rodinám, které u nás žijí. Snažíme se tady vytvářet pevnou
městskou komunitu, ve které
má každý své místo, ať je jakéhokoliv věku. Chceme, aby se
zde lidem dobře žilo a aby neodcházeli jinam,“ konstatoval
starosta Roman Hoza.

Mohlo by se až zdát, že
hulínský starosta je jakýmsi
patronem rodiny Burdových.
S maminkou Sáry se totiž zná
od jejich dětských let, když ji
učil na základní škole. „Vzpomenu si vždy, když se potkáme,
dnes o trochu víc,“ přiznala
Kateřina Burdová. „Byla to
moje oblíbená, vzorná žákyně,“ vybavuje si Roman Hoza.
Vzhledem k dlouholeté známosti se nabízí možnost, že by
v budoucnu třeba Sáru i oddal. „Tak to je hodně daleko,
ale pokud by k tomu skutečně
došlo, byla by to hezká rarita,“
usmál se starosta při této
představě.
(dvo)

Rodina, hosté a starosta Roman Hoza krátce po skončení obřadu.
Foto: Z. Dvořák

Pokračuje obliba českých jmen.
Evidence obyvatel - zajímavá čísla za rok 2019
Počet obyvatel Hulína v roce
2019 mírně klesl. K 31. prosinci
evidence obyvatel registrovala celkem 6 777 lidí přihlášených zde k trvalému pobytu,
o rok dříve jich bylo 6 848.
„Mírný pokles obyvatel je
trendem posledních let. Nejde
jen o problém Hulína, ale celé
řady měst a obcí. Naším zájmem je tento vývoj zastavit či
zvrátit, proto chystáme celou
řadu opatření a projektů. V letošním roce chceme dokončit
zasíťování stavebních parcel v
Záhlinicích. Dále město vykoupilo pozemky v lokalitě takzva-

ných zahrádek u TOSu, kde by
mělo vzniknout do dvou let 21
stavebních míst pro výstavbu
rodinných domů. Další etapou
bude pokračovat také revitalizace sídliště Družba, dále chceme upravovat ve městě zeleň,
na podzim plánujeme začátek
rekonstrukce Sokolovny, na řadu snad přijde i vybudování
hřišť. To vše má za cíl město
lidem zatraktivnit, vytvořit jim
kvalitní podmínky pro spokojený život a udržet je tak v jejich
rodišti,“ vyjmenoval některé
z plánů starosta Hulína Roman Hoza.

Ze statistik za loňský rok
dále vyplývá, že ve správním
obvodu matričního úřadu
Hulín bylo oddáno celkem 18
snoubeneckých párů. Zemřelo 70 spoluobčanů, z nichž
bylo 34 mužů a 36 žen. „Na
druhou stranu se narodilo 64
dětí, více bylo dívek, celkem 37,
oproti 27 chlapcům,“ doplnila
matrikářka Vladimíra Obdržálková. Dodala, že o obřad
Vítání občánků projevili v roce
2019 zájem rodiče 47 dětí.
Loňský rok potvrdil v Hulíně rostoucí oblibu typicky
českých jmen. Mezi nejčas-

tější, která rodiče dávali svým
potomkům, patřila Eliška či
Adam, dále různé podoby
jména Ema a Natálie. Některé
z dětí dostaly hned dvě křestní jména.
V roce 2019 rostl v Hulíně
počet cizinců, kteří zde měli
nahlášen některý z typů pobytu. Celkem jich zde bydlelo 97, o 13 více než v roce
2018. „Tak tomu je i v celé České republice, že počet příslušníků s cizí státní příslušností
narůstá,“ upozornila Vladimíra Obdržálková.
(dvo)

Rekonstrukce Sokolovny - dokončení článku
Sokolovna, jak vyplývá i
z jejího názvu, původně sloužila pro tělovýchovné, ale i
kulturně společenské aktivity.
Město ji získalo do svého majetku od místních sportovců.
Následně zahájilo přípravu
na rekonstrukci a chce ji vrá-
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tit funkci kulturního zařízení.
„Sportovcům budou naopak
sloužit prostory stávajícího
Kulturního klubu a další vhodná místa v jiných městských
objektech,“ řekl starosta.
Kromě Sokolovny chystá
radnice na letošní rok i dal-

ší zásadní investiční akce.
Připravené je například vybudování hřišť u koupaliště,
výstavba nové místní komunikace prodloužením ulice
Palackého, nebo zasíťování
sedmi parcel v Záhlinicích určených pro výstavbu rodin-

ných domů. Celkem hodlá
město Hulín letos uvolnit ze
svého rozpočtu na investice částku téměř 33 milionů
korun, což je o více než 10 milionů korun vyšší částka než
v roce 2019.
Zdeněk Dvořák

Hulíňan

Z RADNICE
Zamyšlení… Romana Hozy, starosty města:
Nejsme pro sebe bezejmenní, cizí, jsme jedna tlupa

Během vítání prvního občánka města Hulína se ukázalo, že se všichni, kdo jsme
se ten den v obřadní síni sešli,
navzájem známe. Osobně, přes
své kamarády, přes své děti. Co
se mě týká, dokonce jsem maminku malé Sáry učil na základní škole. A byla to výborná
žákyně. Tatínka Sáry v Hulíně
znají jako sportovce, s jedním

dědečkem jsem seděl několik
let v zastupitelstvu města, druhého znám jako otce kamaráda mého syna, babička mi nosí
poštu, druhá je autorkou mnoha hulínských účesů… (úsměv)
Proč to vlastně píši? Hulín je
se svými 6 777 obyvateli čtvrtým největším městem na Kroměřížsku. Příjemná příhoda z
vítání prvního občánka ale dokládá, že i tak máme k sobě velice blízko. Pořád se navzájem
(s trochou nadsázky) všichni
známe. I se všemi nevýhodami, které to s sebou nese… Ale
já tuto sousedskost oceňuji.
Vytváříme velkou komunitu.
Nejsme pro sebe navzájem
bezejmenní, máme spolu spo-

lečenské či osobní vazby, máme společné zážitky a zároveň
často i společné problémy, které společně řešíme. Co by za to
dala spousta lidí v Praze, v Brně, ale i ve Zlíně! Tam často ani
neví, kdo bydlí ve vedlejším
paneláku, mnoho lidí je si tam
cizích, cítí se často sami.
To, že se v Hulíně známe,
je plusem a předností našeho
města. Jednou z těch, na kterých můžeme stavět ve snaze
o to, aby se počet obyvatel
Hulína nesnižoval. Zatím je
nás rok od roku o něco méně.
Je to stejné jako ve většině jiných měst a obcí. Snažíme se
tomuto trendu čelit. Podporou
rodin, investicemi do rozvoje

zázemí pro sportovní a kulturní život, péčí o zeleň a životní prostředí v nejširším slova smyslu, vytvářením dobré pozitivní atmosféry… K tomu přispívá i každý z vás.
Už jen tím, že se k sobě přátelsky, se zájmem chováme, že se
hezky s úsměvem pozdravíme, že jsme k sobě navzájem
přátelští. Važme si toho! Je to
naše bohatství, které je potřeba udržovat a pěstovat.
Já si toho nesmírně cením.
Budu rád, když v Hulíně, až
přijde ten správný čas, založí
svou rodinu i Sára, první občánek města roku 2020. A že
tak učiní i další občánci, kteří
se na tento svět zatím jen těší.

Vše o Hulíně do mobilu či na e-mail. Zdarma od radnice
Vše o dění v Hulíně…
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.
„V našem městě se toho
děje hodně. Kdo chce mít přehled, může pro něj být Mobilní
rozhlas velmi užitečným pomocníkem. Sám na této službě oceňuji hned několik věcí,
například to, že jejím prostřednictvím lze získat dopravní informace nebo aktuality z oblastí kultury a sportu,“ prohlásil
Roman Hoza, starosta Hulína.
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.
„Mobilní rozhlas si každý může
přizpůsobit svým požadavkům
a zájmům. Kdo chce například
dostávat informace o odstávkách energií nebo změnách v
termínech svozu odpadu, zaškrtne si při registraci tuto oblast informací. Nabídka je široká
a počet skupin, které si zájemce může vybrat, není omezen,“ upřesnil Pavel Janečka
z Útvaru tajemníka hulínské
radnice, který má Mobilní rozhlas na starosti.
V současné době využívají službu Mobilní rozhlas
desítky občanů.

Mobilní rozhlas - otázky
a odpovědi
Prostřednictvím Mobilního
rozhlasu (MR) radnice rozesílá
zájemcům důležité zprávy, zajímavé pozvánky a upozornění. A to přímo do jejich mobilu
nebo na e-mail. Pro ty, kteří
zvažují připojení k této službě,
jsou níže připraveny odpovědi
na nejčastěji pokládané otázky.
Mohu se do MR zaregistrovat, i když nebydlím v Hulíně?
Registrovat se může každý, koho z nějakého důvodu
zprávy z Hulína zajímají. Třeba zde pracují nebo podnikají, mají zde nemovitost či
dítě ve škole. Nebo jen prostě
chtějí dostávat pozvánky na
zajímavé kulturní a sportovní
akce. které se Mobilním rozhlasem také rozesílají.
Jak často posíláte zprávy?
Nechci dostávat spousty
zpráv, otravuje mě to.
Při registraci si sami vybíráte, jaké kategorie zpráv
chcete dostávat - někoho
zajímá úplně vše a někdo zas
chce třeba pouze pozvánky
na kulturní akce - ty např. rozesíláme e-mailem cca 1x až
2x týdně. Nemusíte se tedy
bát, že bychom Vás zahltili.
Pro lepší představu se podívejte na historii všech zatím
rozeslaných zpráv na adrese
http://hulin.mobilnirozhlas.
cz/archiv. A navíc - kdykoliv
můžete svoji registraci upravit nebo i úplně zrušit. Což
zatím nikdo neučinil.

Musím si také stáhnout
a používat aplikaci Mobilní
rozhlas do mobilu?
Nezbytné to není, jen se
tím rozšíří možnosti při využívání Mobilního rozhlasu,
například pro zasílání výstražných informací ČHMÚ.
V aplikaci najdete úplný archiv zpráv a aktuality z města.
Je nutné zadávat při registraci i e-mailovou adresu?
Nestačí jen telefon?
Povinné to není, zadání
e-mailové adresy však každému určitě doporučujeme.
Urgentní a nejdůležitější informace z radnice jsou rozesílány přes SMS, ty méně
urgentní nebo obsáhlejší zas
posíláme e-mailem.
Nemám trvalý přístup k internetu, ale občasné / krizové informace prostřednictvím SMS by se hodily. Mám
možnost se registrovat i jinak, než přes internet?
Určitě. Na podatelně radnice a v infocentru obdržíte

na vyžádání papírovou verzi
registrace. Pokud formulář
čitelně vyplníte, zadáme Vás
do databáze a registrace je
provedena.
Poslední dobou se řeší
v médiích ochrana osobních údajů, je nějak databáze uživatelů MR ošetřena
v tomto směru?
Ano, databáze je chráněna podle příslušných článků
nařízení GDPR, kontakty se
nepředávají třetím stranám.
Přístup k databázi je chráněn
dvoustupňovým ověřením.
Navíc máte kdykoliv možnost
přístupu ke svým údajům v
databázi. Město má použití
MR registrováno u Úřadu na
ochranu osobních údajů.
Pokud máte i Vy nějaký
dotaz k Mobilnímu rozhlasu,
pošlete nám jej na rozhlas@
hulin.cz, nebo se rovnou zaregistrujte na http://hulin.
mobilnirozhlas.cz.
Pavel Janečka, Zdeněk Dvořák

Mobilní rozhlas má svou webovou stránku
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SERIÁL, Z RADNICE

Hulíňan
Malý hulínský místopis – 1. díl

Ulice v Hulíně mají svou atmosféru. Ilustrační foto: Z. Dvořák

Zpravodaj Hulíňan vám
přináší nový čtyřdílný seriál věnovaný názvům hulínských ulic a změnám,
kterými v průběhu věků
prošly. Jeho autorem je Ivo
Káňa, rodák z Hulína.
„Panta rhei“ – znáte ten
klasický výrok antického filosofa Platóna? V překladu – Vše
plyne, v širším pojetí - všechno se mění. Mění se lidé a
prostřednictvím jejich činů se
mění i svět - kontinenty, státy,
města, domy, ulice – a také jejich názvy. A právě na změny
názvů hulínských ulic a vznik
názvů místních částí jsem se
snažil podívat okem zvědavého/zvídavého Hulíňáka. Nu a
s výsledkem mého „bádání“
se nyní Vy, kteří o to máte zájem, můžete seznámit.
Popravdě řečeno, není tak
úplně jednoduché dopátrat
se údajů o výše zmíněných
změnách, protože není žádný
registr, v němž by byl vývoj
názvů ulic zaznamenán, a tak
nezbývá, než se obrátit na pamětníky a pak také na různé
staré dokumenty, z nichž lze
tyto údaje vyčíst a někdy přímo holmesovsky vydedukovat. Proto je možné, že může
existovat nějaký údaj, který
se mi nepodařilo dohledat a
který bude tím pádem v tomto článku chybět. Snad mi to
v takovém případě odpustíte
a případně nás, zvědavce, s
touto svou vědomostí nějak
seznámíte. A nyní již k samotným údajům.
Asi je vhodné začít od začátku, tedy od doby vzniku
rvní struktury výstavby domů
Hulína, která dala základ prvním ulicím. Ty byly následující: Kroměřížská (ta si pojmenování zachovala dodnes),
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Pravčická (dnes Komenského a na ni navazující Partyzánská), Hejná (dnešní ulice
Vrchlického), Malý Val (ul.
Čechova) a Velký Val (ul.
Žižkova). Kromě uvedených
konkrétních ulic byly ustanoveny také první názvy
některých částí Hulína, a to
Lískovec (dnešní Palackého
ul.), Bědachov (ul. Poděbradova), Chobot (ul. Třebízského) a konečně Žabínek (ul.
Havlíčkova). K tomu je třeba
však dodat, že uspořádání
a rozsah těchto ulic a místních částí v době jejich vzniku nebyly většinou identické
s rozsahem a umístěním ulic
dnešních. Řekněme, že ta následnost k těm dnešním je
tak nějak „z větší části“. A dále
je ještě dobré připomenout,
že jakési oficiální pojmenování ulic se datuje cca z doby
přelomu 19. a 20. století.
A nyní se již podíváme na ty
místní názvy podrobněji.
A začneme těmi nejstaršími, o kterých je zmínka v historické literatuře. Které to byly a
podle čeho dostaly své jméno?
Ulice Kroměřížská a Pravčická – je to nasnadě – ulice,
vedoucí k sousednímu městu
Kroměříž resp. vesnici Pravčice.
Ulice Hejná získala své pojmenování od toho, že se tudy
vyháněl dobytek na obecní
pastviny, které sahaly až po
kroměřížský les. Byla ohraničena tzv. Svinským potokem.
Názvy ulic Malý Val a Velký Val souvisely s tím, že vedly v blízkosti odpadu z mlýnského náhonu (mlýna, jehož
provozní budova coby sklad
tiše chátrá u letního kina).
Název místní části Lískovec měl souvislost s tím, že
tudy vedl mlýnský potok,

na jehož březích se dařilo
bujnému porostu lískových
keřů. Jejich proutí bylo díky
své houževnatosti používáno
pro zpevňování břehů splétáním jednotlivých prutů, čímž
vznikla vlastně první regulace tohoto vodního toku.
Místní část Žabínek získala svůj název díky své poloze
u Rusavy, která se při „vysoké
vodě“ rozlévala do tohoto
prostoru a díky častému podmáčení se zde rozšířila populace žab, které se samozřejmě
projevovaly svých charakteristickým kuňkáním, čímž zavdaly příčinu k pojmenování
této části Hulína.
Část Hulína Bědachov
svým názvem reprezentuje
fakt, že se v této lokalitě nacházely malé domečky těch
nejchudších obyvatel města,
kteří neměli na výstavbu větších příbytků, nicméně byli
vděční alespoň za takovéto
minimalistické bydlení.
Další částí města, jejíž
název se dochoval do současnosti, je Včelín. Již sám

název vcelku jednoznačně
napovídá, že tato lokalita má
něco společného se včelami.
To „něco“ je, že v místech
této části města (prostor až
ke "Spínačce" = trafostanice
u čerpací stanice na silnici
vedoucí do Kroměříže) se nacházely tzv. "kláty", což byly
vyvrácené vykotlané (duté)
kmeny stromů, které si vyhlédly divoké včely ke svému
hnízdění. Později zde byly
obyvateli Hulína umístěny
včelí úly, potřebné pro chov
včel a získávání známých
včelích produktů. K tomu
lze ještě doplnit informaci, že nejstarším hulínským
včelařem byl stolař ze starého cukrovaru - pan Hugo
Pokorný, který se dožil neuvěřitelných 101 let. Když již
nezvládal věnovat se aktivně této činnosti, předal svůj
chov včel učiteli Petrovi, bratrovi místního mlynáře, který
provozoval mlýn, o němž
je zmínka výše.
Pokračování příště …

Jak uhradit místní poplatek
za komunální odpad v roce 2020
Od 1. ledna 2020 platí na území města Hulína vyhláška č.
2/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů (dále jen „vyhláška“ a „poplatek“).
Poplatek pro rok 2020 je povinna uhradit fyzická osoba:
• přihlášená ve městě
• která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální
rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena
k pobytu žádná fyzická osoba.
Sazba a splatnost poplatku:
• Dle této vyhlášky zůstává pro rok 2020 výše sazby poplatku stejná jako loni, a sice 550 Kč za poplatníka a rok.
• Osoba, která dovršila v poplatkovém roce 75 let, a dítě
do 4 let věku platí sníženou sazbu 276 Kč ročně.
• Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31. března a do 31. srpna příslušného kalendářního roku, popřípadě jednorázově do 31. března
příslušného kalendářního roku.
Způsob úhrady poplatku:
• Při hrazení poplatku (nejen za komunální odpad) je preferován bezhotovostní způsob úhrady na účet města Hulína
č. 8319720217/0100, popř. 1483129339/0800. Pokud neznáte variabilní symbol, uveďte v poznámce jméno a číslo
domu, ale také Vám příslušný variabilní symbol rádi sdělíme
na telefonním čísle 573 502 734, popřípadě 573 502 730.
• Pokud si zaregistrujete svůj e-mail na adrese odpady@
hulin.cz, budete dostávat informace a veškeré údaje
k bezhotovostní platbě na zaregistrovanou e-mailovou
adresu.
• I nadále zůstává možnost platby v pokladně MěÚ (ve
dvoře, vchod A), a to jak v hotovosti, tak platební kartou.
J. Kraváčková, Odbor finanční, MěÚ Hulín

Hulíňan

ZAJÍMAVOSTI
Jaké bylo počasí v roce 2019 na stanici ČHMÚ v Holešově

Loňský rok byl svojí průměrnou teplotou vzduchu
10,78 °C druhým nejteplejším po roce 2014 za 66 let
trvání měření v Holešově.
Od pětiletého průměru
10,27 °C byl teplejší o půl

stupně Celsia a od šestašedesátiletého průměru 8,9 °C
o téměř dva stupně Celsia!
Květen byl jediným chladnějším měsícem, 2 °C pod normálem s průměrnou teplotou vzduchu 12,02 °C. Za-

znamenali jsme 55 letních a
28 tropických dnů. Přičemž
1. letní teplota vzduchu byla
naměřena 25. dubna a poslední dokonce až 24. října.
Maximální teplota vzduchu
35,0 °C byla naměřena 1. čer-

vence. Měli jsme možnost pozorovat bouřku 32 dní v roce.
Zima byla mírná se 26 dny souvislé sněhové pokrývky. Nejnižší teplota vzduchu –15,4 °C
byla naměřena 31. ledna.
Padající srážky byly úhrnem 732,5 mm vyšší než
pětiletý průměr 570,7 mm i
než šestašedesátiletý průměr 622,8 mm. Pouze měsíc
duben měl srážkový deficit
23 mm od normálu 40,4 mm.
V květnu pak spadlo 113 l
vody na m2, tedy téměř 2x
více srážek, než je pro toto
roční období obvyklé, přestože v roce 2010 spadlo dokonce 221 l vody na m2.
A na závěr pozvánka:
21. března od 9 do 14 hodin může veřejnost navštívit Meteorologickou stanici v Holešově v rámci Dne
otevřených dveří ČHMÚ a
„nahlédnout pod pokličku, jak se vaří počasí".
Petr Škop,
vedoucí MSt Holešov

Víte, že…
•
•
•
•
•
•
•
•
•

od poloviny února kvetou v přírodě sněženky?
u nás přežívá posledních 130 párů sovy pálené, které dříve hnízdily ve většině stodol a kostelních věží?
stále častěji je možno vidět v krajině nový nešvar zemědělců, zaorávání příkopů a naorávání paty cest?
pokud vytrávíme místní „škodlivé“ hlodavce, jejich uvolněný prostor vždy zaujmou hlodavci z okolí?
na jednom z potoků stékajících z Hostýnských vrchů se nalézá pravý, dva metry vysoký, bobry postavený hrad?
podle okroužkované bílé volavky pozorované u Skaštic víme, že pochází z Maďarska?
nemoc nilská horečka likviduje populace jestřábů lesních?
pravidelné užívání polévkové lžíce olivového oleje pomáhá mimo jiné i pohyblivosti kloubů v těle?
máme u nás obecně mnoho jídla, peněz, informací, volného času, a přesto si toho všeho většina z nás svými každodenními činy
neváží?
• hloupost a neznalost, smíšená s nenávistí, je to nejhorší, co může být?

INZERCE

P. K. Šálek, Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín
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PŘEHLED USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 22. 1. 2020
105/9/ZM/2020
Zpráva o plnění usnesení z 8. zasedání
Zastupitelstva města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 8. zasedání
Zastupitelstva města Hulína bez připomínek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
106/9/ZM/2020
Zpráva o činnosti Rady města Hulína
za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zprávu o činnosti Rady města Hulína
od 18. 12. 2019 do 08. 01. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
107/9/ZM/2020
Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady
a Zastupitelstva města Hulína za uplynulé období
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zprávu předsedy Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Hulína o kontrole
plnění usnesení Rady a Zastupitelstva
města Hulína za uplynulé období.
Usnesení bylo: PŘIJATO
108/9/ZM/2020
Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zápis z 7. jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Hulína, které se
uskutečnilo dne 20. 01. 2020.
II. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zápis z 8. jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města Hulína, které se
uskutečnilo dne 20. 01. 2020.
III. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
plán schůzí na 1. pololetí roku 2020 Osadního výboru pro Záhlinice a Chrášťany.
Usnesení bylo: PŘIJATO
109/9/ZM/2020
Koupě pozemku v Záhlinicích u autobusové zastávky
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích v platném znění, kupní smlouvu na koupi pozemku parc. č. 75/1 o výměře 66 m2 v k. ú. Záhlinice od vlastníka
pozemku paní XXXX XXXX XXXX XXXX
Hulín za kupní cenu ve výši 6.600 Kč.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
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110/9/ZM/2020
Prodej pozemku v Záhlinicích
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, kupní
smlouvu na prodej pozemku parc. č.
32/7 o výměře 407 m2 v k. ú. Záhlinice
za cenu 130 Kč /m2 XXXX XXXX XXXX
XXXX Hulín do společného jmění manželů, za účelem rozšíření zahrady u RD.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
111/9/ZM/2020
Prodej pozemku v Hulíně, ulice Záhlinická
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, kupní
smlouvu na prodej části pozemku parc.
č. 2655 v k. ú. Hulín o výměře 70 m2 (dle
geometrického plánu nově pozemek
parc. č. 2655/1) za cenu 150 Kč /m2
do podílového spoluvlastnictví, paní
XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín, paní
XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín a panu
XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín, za účelem rozšíření zahrady. K výše uvedené
částce se připočítává platná sazba DPH.
Náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí uhradí kupující.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 25. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
112/9/ZM/2020
Prodej části pozemku v Hulíně, ulice
Záhlinická
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, kupní smlouvu na prodej části pozemku
parc. č. 2655 v k. ú. Hulín o výměře 72 m2
paní XXXX XXXX XXXX XXXX za cenu
150 Kč/m2 + DPH za účelem rozšíření zahrady u RD. Náklady spojené s vkladem
do katastru nemovitostí uhradí kupující.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
113/9/ZM/2020
Rozpočtové opatření města Hulína č.
7/2019
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zá-

kona 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. 7/2019
dle přílohy.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zapojit rozpočtové opatření do rozpočtu města Hulína.
Termín: 30. 01.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
114/9/ZM/2020
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města Hulína ruší
ke dni 31. 01. 2020 usnesení Zastupitelstva města Hulína číslo 12/1/ZM/2018
ze dne 31. 10. 2018, kterým Zastupitelstvo města Hulína stanovilo měsíční
odměny poskytované neuvolněným
členům zastupitelstva s účinností
od 01. 11. 2018 do ukončení funkčního období stávajícího zastupitelstva.
II. Zastupitelstvo města Hulína stanoví
v souladu s § 84 odst. 2 písm. n), § 72
a násl. zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění pozdějších změn a doplňků
a nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši
odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků,ve znění pozdějších změn a doplňků měsíční odměny
poskytované neuvolněným členům zastupitelstva s účinností od 01. 02. 2020
do ukončení funkčního období stávajícího zastupitelstva takto:
Název funkce
částka
člen rady
6.515 Kč
předseda výboru zastupitelstva,
předseda komise rady
3.257 Kč
člen výboru zastupitelstva,
člen komise rady
2.714 Kč
za výkon funkce člena zastupitelstva,
který nevykonává žádnou
z výše uvedených funkcí
1.628 Kč
V případě nástupu náhradníka na
uprázdněný mandát člena zastupitelstva obce bude odměna poskytována
ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých
funkcí bude odměna poskytována ode
dne zvolení do příslušné funkce.
Do souhrnné odměny jsou zahrnuty
vždy maximálně 3 odměny za funkce s
nejvyšší odměnou schválenou zastupitelstvem obce. Do souhrnu se zahrnují
pouze odměny za výkon funkce člena
rady obce, předsedy nebo člena výboru zastupitelstva obce, předsedy nebo
člena komise rady obce. Souhrnná odměna se poskytuje jako souhrn odměn
ve výši jednotlivých odměn schválených zastupitelstvem obce.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Hulíňan
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115/9/ZM/2020
Rozhodnutí o odměnách za výkon
funkcí nečlenům zastupitelstva
I. Zastupitelstvo města Hulína ruší
ke dni 31. 01. 2020 usnesení Zastupitelstva města Hulína číslo 13/1/ZM/2018
ze dne 31. 10. 2018, kterým bylo rozhodnuto o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Hulína
s účinností od 01. 11. 2018 do konce
volebního období.
II. Zastupitelstvo města Hulína rozhoduje
v souladu s § 84 odst. 2 písm. v) zákona č. 12/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších změn a doplňků o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým
osobám, které nejsou členy Zastupitelstva města Hulína s účinností od 01. 02.
2020 do konce volebního období stávajícího zastupitelstva to takto:
1. za výkon funkce člena výboru nebo
člena komise 1.000 Kč měsíčně

2. za výkon předsedy osadního výboru
nebo předsedy komise 1.500 Kč měsíčně.
Usnesení bylo: PŘIJATO
116/9/ZM/2020
Rozpočtové opatření města Hulína č.
1/2020
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů a ustanovení § 16 zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění později vydaných
předpisů rozpočtové opatření č. 1/2020
dle přílohy.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zapojit rozpočtové opatření do rozpočtu města Hulína.
Termín: 30. 01. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
117/9/ZM/2020
Koupě pozemků v Hulíně, ulice Wolkerova

I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, kupní
smlouvu na koupi pozemku parcelní číslo 2501/9 (zahrada) o výměře 4 954 m2
od XXXX XXXX XXXX XXXX 768 24 Hulín, za kupní cenu 2.625.620 Kč.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy.
Termín: 20. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v.r.
místostarosta města Hulína
Ověřovatelé:
Robert Drcmánek v. r.
zastupitel města Hulína
Leoš Holubníček v. r.
zastupitel města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 28. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 29. 1. 2020
1/28/RM/2020
Záměr prodeje pozemku v Hulíně, ul.
A. Dvořáka
I. Rada města Hulína schvaluje ke
zveřejnění
záměr prodeje pozemku parc. č.
1575/25 v k. ú. Hulín o výměře 123 m2
v katastrálním území Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/28/RM/2020
Prodej pozemku parc. č. 1575/25 v k. ú.
Hulín
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
zrušit usnesení č. 20/2/ZM/2018 odst.
II. ze dne 12. 12. 2018 ve znění: "Zastupitelstvo města Hulína schvaluje podle
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů,
kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 1575/25 v k. ú. Hulín, a to:
1. o výměře cca 32 m2 XXXX XXXX XXXX
bytem XXXX XXXX XXXX Hulín
2. o výměře cca 30 m2 XXXX XXXX XXXX
bytem XXXX XXXX XXXX Hulín
3. o výměře cca 25 m2 XXXX XXXX XXXX
bytem XXXX XXXX XXXX Hulín
vše za cenu 100 Kč/m2 + DPH a náklady
spojené s vkladem do KN, s ohledem na
omezenou využitelnost s tím, že prodej
bude probíhat postupně při dodržení
podmínek přístupu." Do dnešního dne
nebyly uzavřeny kupní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/28/RM/2020
Věcné břemeno na pozemku Správy železnic v k. ú. Chrášťany u Hulína
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o zřízení věcného břemene se
Správou železnic, státní organizací, se

sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234 na
části pozemku parc. č. 204 v k. ú. Chrášťany u Hulína v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 1085 -143/2019
pro město Hulín za cenu 10.000 Kč + DPH
a náklady spojené s vkladem do katastru
nemovitostí. Město Hulín na dotčené nemovitosti zřídilo vodovodní řad.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/28/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu v domě č. p.
800-801 na ul. Záhlinická v Hulíně,
s paní XXXX XXXX XXXX trvale bytem
XXXX XXXX XXXX, Hulín na dobu určitou od 01. 02. 2020 do 31. 01. 2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smluv
Termín: 14. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/28/RM/2020
Dodatek č. 2 Smlouvy o nájmu nebytových prostor části budovy v Hulíně,
ulice Žižkova
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 2 smlouvy o nájmu části nebytových prostor v přízemí hlavní budovy
č. p. 174 v Hulíně, ulice Žižkova, uzavřené dne 28. 12. 2017 s nájemcem panem
Daliborem Ondrušem, IČ: 66616824, týkající se změny úhrady nájemného.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatku č. 2 nájemní smlouvy
Termín: 07. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

6/28/RM/2020
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se
Základní školou Hulín, příspěvkovou
organizací, se sídlem Nábřežní č. p. 938,
768 24 Hulín, IČ: 70880263.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 14. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/28/RM/2020
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy
s nájemcem panem XXXX XXXX XXXX
Hulín, týkající se části pozemku parc. č.
2718/1 v k. ú. Hulín o výměře cca 25 m2,
a to ke dni 30. 01. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody.
Termín: 07. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/28/RM/2020
Podnájemní smlouva
I. Rada města Hulína schvaluje
podnájemní smlouvu na byt č. 29 na ul.
Družba č. p. 1321 v Hulíně na dobu určitou 1 rok.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. seznámit žadatelku s usnesením
Rady města Hulína
Termín: 09. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
pokračování na str. 8
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Hulíňan

DOKONČENÍ PŘEHLEDU USNESENÍ
z 28. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 29. 1. 2020
9/28/RM/2020
Dohoda o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení obvyklého užívání nemovitostí
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o udělení souhlasu a jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti podle ust. § 25 odst. 9)
zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění v souvislosti s dočasnou stavbou (náhradní přenosová
soustava) uzavřenou mezi městem Hulínem jako vlastníkem pozemků parc. č.
4936, 4943, 4994, 4993, 4892 a 4947,
vše v k. ú. Hulín a spol. E.ON Distribuce, a.s., IČ: 28085400, jako provozovatelem distribuční soustavy, kdy
jednorázová náhrada ve prospěch vlastníka bude poskytnuta ve výši 3.850 Kč
za předpokladu plochy dotčeného pozemku omezeného stavbou o výměře
384,2 m2.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Dohody o udělení souhlasu a jednorázové
náhradě
Termín: 28. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/28/RM/2020
Smlouva o správě svěřeného majetku
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o správě svěřeného majetku
v celkové výši 242.420,77 Kč, uzavřenou se Sdružením měst a obcí východní Moravy, IČ: 45659168, se sídlem
tř. T. Bati 5146, 76001 Zlín v rámci projektu „Předcházení vzniku bioodpadu
ve vybraných obcích Sdružení měst
a obcí Východní Moravy II“, reg. č.
CZ.05.3.29/0.0/0.0/17_068/0005576.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajistit podepsání a zaslání smlouvy
Termín: 31. 01. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/28/RM/2020
Smlouva o připojení k distribuční soustavě na odběrné místo Záhlinice p. č.
299/10 - veřejné osvětlení
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí
č. 9001650398 na odběrné místo Záhlinice p. č. 299/10 - veřejné osvětlení
s firmou E.ON Distribuce, a. s., 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: 14. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
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12/28/RM/2020
Smlouva o připojení zařízení pro výrobu
a odběr elektřiny k distribuční soustavě sokolovna
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o připojení zařízení pro výrobu a odběr elektřiny k distribuční
soustavě z napěťové hladiny nízkého
napětí č. 9001655791 s firmou E.ON
Distribuce, a. s., 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: 14. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/28/RM/2020
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce „Základní technická vybavenost lokality RD - Záhlinice - I. etapa“.
I. Rada města Hulína schvaluje
výzvu včetně zadávací dokumentace
na zakázku malého rozsahu na stavební práce akce „Základní technická vybavenost lokality RD - Záhlinice
- I. etapa“.
II. Rada města Hulína jmenuje
na zakázku malého rozsahu na stavební práce akce „Základní technická vybavenost lokality RD - Záhlinice - I. etapa“ členy komise pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek ve
složení Mgr. Roman Hoza, Ing. Roman
Dutkevič a Ing. Richard Novák a jejich
náhradníky Janu Kouřilovou, Zdeňka
Váňu a Danu Pechalovou.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zaslat výzvu a zadávací dokumentaci 3 dodavatelům.
Termín: 07. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/28/RM/2020
Smlouva o poskytování služeb s Ing.
Milanem Seidlerem
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o poskytování služeb s Ing.
Milanem Seidlerem, IČ: 43555501, se
sídlem Nížkovice 142, 684 01 Nížkovice
na částku 55.900 Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit podpisy a zaevidování smlouvy
Termín: 07. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/28/RM/2020
Schválení finančního daru pro 1. občánka města Hulína pro rok 2020
I. Rada města Hulína schvaluje
finanční dar pro 1. občánka města Hulína narozeného v roce 2020, Sáru Burdovou, nar. XXXX XXXX, bytem Hulín,
XXXX XXXX, ve výši 5.000 Kč.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Bc. Vladimíře Obdržálkové
1.1. Zajistit předání finančního daru rodičům 1. občánka.
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/28/RM/2020
Výroční zpráva města Hulína za rok
2019 o poskytování informací podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
I. Rada města Hulína bere na vědomí
Výroční zprávu města Hulína za rok
2019 o poskytování informací podle
zákona 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Bc. Vladimíře Obdržálkové
1.1. zveřejnit výroční zprávu města Hulína za rok 2019 na úřední desce Městského úřadu Hulín a následně na webových stránkách města Hulína v sekci
povinně zveřejňované informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
Termín: 29. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/28/RM/2020
Rámcová smlouva o poskytování služeb
I. Rada města Hulína schvaluje
Rámcovou smlouvu o poskytování
služeb s firmou H2O Communication,
s. r. o., se sídlem Záchalupčí 944,
686 04 Kunovice na poskytování reklamních, marketingových, PR služeb
a poradenských služeb na částku
10.000 Kč měsíčně.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit podepsání a zaevidování
smlouvy
Termín: 07. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/28/RM/2020
Dohoda o používání frankovacího stroje
I. Rada města Hulína schvaluje
Dohodu o používání výplatního stroje
k úhradě cen za poštovní služby.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Dohody
o používání výplatního stroje k úhradě
cen za poštovní služby
Termín: 07. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

Hulíňan
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19/28/RM/2020
Dodatek k servisní smlouvě o podpoře
k softwarovým produktům
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě o dodávce
softwarových produktů a poskytování
servisních služeb společností Inisoft,
s. r. o., se sídlem Rumjancevova 693,
Liberec, IČ: 25417657.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatku ke smlouvě
Termín: 07. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

20/28/RM/2020
Sídlo spolku SDH Hulín
I. Rada města Hulína souhlasí
s tím, aby v nemovitosti ve vlastnictví
města Hulína na adrese Kostelní 988,
Hulín 768 24 bylo sídlo SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Hulín, pobočný
spolek.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. vystavit potvrzení o souhlasu vlastníka nemovitosti pro zápis do rejstříku.
Termín: 14. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

21/28/RM/2020
Oznámení o chodu školní družiny v době
pololetních a jarních prázdnin
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky Základní školy Hulín,
příspěvkové organizace o chodu školní
družiny v době pololetních prázdnin, t.j.
31. 01. 2020 a jarních prázdnin ve dnech
02. 03. - 06. 03. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 29. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 12. 2. 2020
1/29/RM/2020
Záměr nájmu části pozemku v Hulíně,
ul. nám. Míru
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr pronájmu části pozemku parc. č.
129/1 o výměře cca 9 m2 v k. ú. Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/29/RM/2020
Prodej automobilu
I. Rada města Hulína schvaluje
prodej vozidla - hasičské Avie, RZ:
KM 7356 za cenu 15.000 Kč panu XXXX
XXXX XXXX XXXX
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 02. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/29/RM/2020
Veřejná zakázka malého rozsahu na
stavební práce "Prodloužení MK ulice
Palackého, Hulín"
I. Rada města Hulína schvaluje
výzvu včetně zadávací dokumentace
na zakázku malého rozsahu na stavební práce akce „Prodloužení MK ulice Palackého, Hulín“.
II. Rada města Hulína jmenuje
na zakázku malého rozsahu na stavební
práce akce "Prodloužení MK ulice Palackého, Hulín" členy komise pro otevírání
obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Roman Hoza, Ing.
Roman Dutkevič a Ing. Richard Novák
a jejich náhradníky Janu Kouřilovou,
Zdeňka Váňu a Danu Pechalovou.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zaslat výzvu a zadávací dokumentaci 3 dodavatelům.
Termín: 28. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/29/RM/2020
Uzavření Dodatku k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu

I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Dodatku k Dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu s Ústavem archeologické památkové péče Brno, veřejnou výzkumnou
institucí, zastoupenou Mgr. Andreou
Matějíčkovou, IČ: 48511005, se sídlem
Kaloudova 1321/30, 614 00 Brno v rámci
akce „Základní technická vybavenost lokality RD - Záhlinice - I. etapa“.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Dodatek k Dohodě o provedení záchranného archeologického
výzkumu.
Termín: 28. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na zpracování
žádosti o poskytnutí podpory do Operačního Programu Životní Prostředí
2014 - 2020 projektu „Realizace prvků
ÚSES k. ú. Hulín“ s Ing. Martinou Kleperlíkovou, IČ: 07988699, se sídlem
Travinářská 1174, 756 61 Rožnov pod
Radhoštěm v rámci 140. výzvy Ministerstva životního prostředí za cenu
30.000 Kč vč. DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít se zhotovitelem Smlouvu o
dílo.
Termín: 28. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

5/29/RM/2020
Servisní smlouva multifunkčního zařízení
I. Rada města Hulína schvaluje
Servisní smlouvu se společností Ricoh
Czech Republic, s.r.o., IČ: 48117820.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Servisní
smluvy číslo 01378/18/460
Termín: 21. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/29/RM/2020
Dodatek č. 8 k Rámcové smlouvě uzavřené se společností T-Mobile Czech
Republic, a. s.
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 8 k Rámcové smlouvě č.
38967113 v platném znění, uzavřené se
společností T-Mobile Czech Republic, a. s.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1.1. zajistit podpis a registraci Dodatku
smlouvy.
Termín: 28. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

8/29/RM/2020
Veřejná zakázka malého rozsahu na
„Vypracování realizační projektové dokumentace akce 'Rekonstrukce sokolovny - Hulín' “.
I. Rada města Hulína schvaluje
výzvu včetně zadávací dokumentace
na zakázku malého rozsahu na stavební práce akce „Vypracování realizační
projektové dokumentace akce 'Rekonstrukce sokolovny - Hulín' “.
II. Rada města Hulína jmenuje
na veřejnou zakázku malého rozsahu
na „Vypracování realizační projektové
dokumentace 'Rekonstrukce sokolovny - Hulín' “ členy komise pro otevírání
obálek a posouzení a hodnocení nabídek ve složení Mgr. Roman Hoza, Ing. Jiří
Schaffer a Ing. Roman Dutkevič a jejich
náhradníky Ing. Richarda Nováka, Ing.
Zuzanu Kučeříkovou a Janu Kouřilovou.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zaslat výzvu a zadávací dokumentaci 3 dodavatelům.
Termín: 21. 02. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

7/29/RM/2020
Schválení Smlouvy o dílo na žádost
o poskytnutí podpory na akci „Realizace prvků ÚSES k. ú. Hulín“.

Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
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MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM HULÍN
Amant. Bláznivé peripetie
milostného života pobavily

Hulíňan
Plesání s MKC Hulín.
První ročník vykouzlil úsměv
Máme za sebou I. ročník
Plesání Městského kulturního centra Hulín. Krásně
vyzdobený sál a příjemnou
atmosféru plesání vytvořily kapely Event Jazz Trio a
Best of Rock, také karikaturisté časopisu Trnky Brnky.
Taneční vystoupení Š. Dunajové a F. Chmely, kteří v
premiéře předvedli své taneční vystoupení za doprovodu skvělého Event Jazz
trio, rozproudilo parket.
Dobře zásobený bar, vynika-

jící sladký koutek Polárka Hulín a bohatá tombola umocnily zážitek z celého večera.
Návštěvníci odcházeli spokojeni s úsměvem na tváři
a to byla nejlepší odměna
pro pořadatele Městské kulturní centrum Hulín. Již teď
můžeme s jistotou slíbit,
že se opět setkáme v roce
2021. Poděkování patří všem
sponzorům a drobným dárcům, kteří přispěli do bohaté
tomboly.
(jz)

Další představení ochotníků z našeho regionu. Tentokrát
se představil Divadelní spolek Břest s komedií Amant. Jednalo se o situační komedii ze současnosti, která nabízela bláznivé peripetie milostného života začínající flétnistky Kateřiny a
její matky Stáni, učitelky hudby. Smích zněl celým publikem
a diváci odcházeli vesele naladění.
(ek). Foto: L. Polišenská

Děkujeme Ti, písničko!
Do sálu MKC zavítala dvojice zpěváků M. Hanzelková
a J. Škvára, kteří provedli
přítomné diváky komponovaným pořadem Děkujeme
Ti, písničko. Pan J. Škvára se
představil jako skvělý bavič.
Společně se svoji dlouholetou kolegyní si zazpívali
písničky svého mladí. Návštěvníci koncertu společně
s dvojicí zpívali téměř všech-

ny hity, jako např. Sentimentální, Příběh naší lásky, La Paloma, Lavička v jasmínu, Tvůj
bílý šátek, Tvé vlasy kvetou,
Už je to dávno, Už kamarádi
pomalu stárnem, Škoda lásky, Česká písnička a mnoho
dalších.
Nechyběl ani dlouhotrvající potlesk a závěrečné fotografování.
(jk)

Plesání Městského kulturního centra Hulín má za sebou 1. ročník.
Foto: L. Polišenská a P. Šamánek

Z Městské knihovny Hulín: „Přeposeroutkováno.“
Představili jsme druhou nejpůjčovanější sérii naší knihovny
V únoru jsme opět navštívili dvě družinky v Kroměříži
- družinu ZŠ Zachar a Školní

klub ZŠ Slovan. Jak už z názvu
vyplývá, bylo naprosto „přeposeroutkováno.“ Do obou

Deník malého poseroutky je velkým hitem. Foto: L. Polišenská, P. Šamánek
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škol jsme jeli představit druhou nejpůjčovanější sérii
naší knihovny Deník malého poseroutky. Kromě základní dějové linky jsme si
s dětmi povykládali o tom,
zda si samy píší deník, jaké
jsou jeho výhody a že se
opravdu nejedná o aktivitu
určenou jen dívkám.
A aby to nebylo jen povídání, tak jsme se do „poseroutky“ vrhli po hlavě. Napínavá soutěž v družstvech,
tvoření hlavy Grega, předpověď vlastní budoucnosti
nebo hledání hlavních postav po místnosti. Program
byl opravdu bohatý a děti

si za velkou snahu vysloužily
sladkou odměnu.
(tým knihovnic)

Valentýnské
dílničky
Svátek zamilovaných jsme
letos oslavili s dětmi v dětském oddělení naší knihovny. Na valentýnské dílničky
přišli kromě našich čtenářů
i žáci školní družiny a děti
ze SVČ Hulín, kteří si s sebou
odnesli roztomilého medvídka, tajné psaníčko a valentýnské přání.
(tým knihovnic)

Hulíňan

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
Z mateřské školy v Hulíně:
„Únor bílý, pole sílí…,“ „Březen, za kamna vlezem“

„Únor bílý, pole sílí…,“
„Březen, za kamna vlezem.“
Tato česká pořekadla nám
leccos napovídají, ovšem,
zdalipak pro letošek platí?
Bílá zima nás letos moc
nepřekvapila. Kdo si chtěl
užít sněhu, musel za ním vyrazit na hory, a tak nám nezbylo nic jiného, než na zimu
chytře vyzrát. Paní zimu jsme
si i tak přivolali, radovali se
s ní a „jakoby“ sníh a led si
ve třídách užili ve formě „zimních olympiád,“ papírových
vloček sněhu, či pokusů s krystalizací soli, jakože ledu.

Za zimní aktivitu pokládáme již tradiční „Zimní ekologickou vycházku.“ I když ptáčci venku nebyli zřejmě letos
tak moc hladoví, vyrobili jsme
jim přírodní krmítka ze šišek,
sádla a semínek a společně s dětmi jsme je rozvěsili
po cestě Hulínem.
K velké radosti nás navštívil opět zubní preventista pan Zdeněk Forejt, na
kterého se vždycky těšíme.
Myslím, že měl ze všech dětí
radost. Samozřejmě nesměla chybět dětská zábava v
podobě „Karnevalů“ v jed-

notlivých třídách, kdy se z
dětí a paní učitelek na chvíli
staly pohádkové a jiné filmové bytosti. Zábavným způsobem jsme tak strávili celé
dopoledne.
Za doprovodu hudby se
konal i tradiční „Masopustní průvod,“ který vyvrcholil
návštěvou pana starosty na
radnici města Hulína. Nesměl chybět krátký taneček a
dobré pohoštění. Protože se
Masopust váže k tradicím a
maskám, které jsou spojené
s hasiči a požárním záchranným sborem, zapojili jsme

se letos s dětmi do soutěže
na téma „Požární ochrana
očima dětí a mládeže,“ kterou pořádá Sdružení hasičů
ČMS – OHS Zlín. Děti budou
mít za úkol výtvarným způsobem ztvárnit tuto tématiku a ti nejlepší budou oceněni. Budeme všem držet pěsti,
nechť vyhraje ten nejlepší.
A jestli vlezem za kamna, nebo rovnou do triček
a kraťasů, to se necháme
překvapit, protože letos je
matka příroda tajuplnější
než kdy jindy.
(mb)

Zima v Mateřské škole v Záhlinicích

Třída Kuřátek se vydala
na ekologickou procházku
po vesničce i do jejího okolí.
Navštívili jsme zvířátka, které
bydlí nedaleko školky. Mohli
jsme pozorovat husy a ovečky. Navštívili jsme i Záhlinické rybníky. Pozorovali jsme
tenký led, který by se pod
námi mohl snadno probořit,
a proto jsme si vysvětlili bezpečnost. Připomněli jsme si,

jak je důležité třídit odpad,
uklízet po sobě a také po našich pejscích. V zamrzlé hlíně
se nám podařilo najít stopy
pejsků, kočiček a také ptáčků.
Na konci vycházky jsme nasypali do krmítka na naší zahradě, aby ptáčci měli zobání.
Už se těšíme na další procházku a pozorování oveček,
které vypadaly, že budou mít
brzy malá jehňátka.

Na návštěvu k nám přišel
myslivec, pan Bazalka. Děti
obdivovaly jeho mysliveckou uniformu, dalekohled i
další potřeby. Také se seznámily s mysliveckými výrazy.
Mohly si prohlédnout knihy
o lesních zvířatech. Nejvíce
je zaujala kniha „Stopy zvěře“. Obdivovaly vycpaného
hranostaje i kunu, hlavy liščí a jezevčí, ale také paroží
srnců a muflonů. Dozvěděly
se, která zvířátka v okolních
lesích žijí a čím se krmí. Myslivci jim dávají do krmelce
sůl, ale také obilí a seno. Letošní zima je mírná, proto
většina zvířat najde potravu
ve volné přírodě. Děkujeme
panu Bazalkovi za poučnou
a poutavou besedu.
Předškolní děti se zúčastňují se svými rodiči 10 lekcí
edukativně stimulačních skupin, jež jsou programem,
který hravou formou podněcuje schopnosti a dovednosti potřebné pro úspěšný
start v základní škole. Snaží
se v dětech probouzet zvídavost, učí je soustředit se
na činnosti, pracovat a komunikovat v kolektivu, dodržovat pravidla atd. Děti
velmi hezky se svými rodiči

spolupracují a nenásilnou
formou rozvíjí předpoklady
pro školní práci.
Protože si velmi vážíme
práce hasičů, kteří i u nás
v Záhlinicích dělají velmi záslužnou práci, zapojili jsme
se do výtvarné soutěže. „Požární ochrana očima dětí
a mládeže“. Také nás navštívil
pan Forejt v rámci projektu
„Zdravý úsměv,“ který děti
vede pomocí zajímavých příběhů, zvířátek a dalších pomůcek k péči o zubní hygienu a učí je správně si čistit
zoubky. Teď nás čeká karneval a masopustní veselení.
E. Doleželová, P. Čubová

Školní družina: Dík za pyžamkové odpoledne
Protože zima s sebou přináší dlouhé večery, v družině
si v 1. oddělení paní vychovatelky Eva Formánková a Kateřina Nedbalová často povídají
o českých pohádkách, kterými se v mnoha domácnostech
krátí dlouhé, sychravé večery.

K pohádkám, postýlce s teploučkými peřinkami, pyžamku patří neodmyslitelně sladká pusinka, nás, rodičů.
Pro naše nejmenší prvňáčky ze školní družiny připravily
paní vychovatelky další zábavné odpoledne – tentokrát

„Pyžamkové odpoledne.“
Při předání našich dětí ve
ŠD, kdy jsme si je přebírali veselé, s rozzářenými tvářemi,
sladkostmi od „pyžamkové
víly,“ plné zážitků a radosti
jen povídaly a povídaly, jsme
se rozhodli takto poděkovat

paním vychovatelkám za přípravu akce – kde nechybělo
„probouzení,“ spousta soutěží, diskotéka, sladké odměny.
Těšíme se na další spolupráci s oddělením.
Rodiče dětí z 1. oddělení ŠD,
poslala E. Horná
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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.servis-dolak.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.
• Hledáme ke koupi rodinný
dům v Hulíně nebo okolí do
10 km. Nabídněte prosím.
Tel.: 773 481 974.
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• Mám zájem koupit byt 2+1
nebo 3+1. Tel. 703 128 423.
• Nabízím trvalou na řasy metodou „iCurl“ v akční ceně
350,- Kč. Kosmetika „U panenek“, Šárka Černocká,
Chrášťany. Tel.: 777 911 858.
• Hledám chatu nebo chalupu
na klidném místě na rekreaci,
menší pozemek. Za nabídky
děkuji. Tel.: 604 425 928.
• Sháním ke koupi dům,
za nabídky děkuji.
Tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně –
Družba, Cukrovar.
Tel.: 608 636 852.
• Hledám byt 3+1 nebo 2+1,
může být i k rekonstrukci.
Tel.: 605 341 132
• Rodina hledá dům, může
být i k rekonstrukci.
Tel.: 731 920 074.
• Prodám levně červené keramické plotovky 20 x 20
x 12 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.
• Prodám družstevní byt
2+kk v Hulíně ul. Višňovce
v původním stavu. Užitná
plocha 41,7 m². Byt má
plastová okna a balkón.
Dům je zateplen a má výtah. Cena: 1.200.000,- Kč.
Tel. 775 285 240.
• Hledám do pronájmu byt
v Hulíně 2+1. Kontakt č.
tel.: 721 827 673.
• Zajištění manželé koupí
dům. Tel: 704 902 709.

• Prodám levně: Peřináč
– horní i boční otevírání
97 x 41 x 76 - 500 Kč. Stolek pod psací stroj, 4 zásuvky 110 x 45 - 300 Kč. Psací
stroj – široký válec - 200 Kč.
Tel: 776 016 254.
• Prodám dřevěné policové
skříně, dále dřevěné skříňky. Cena dohodou.
Tel. 732 366 757.
• Máme
zájem
koupit
2+1/3+1 v Hulíně, nejlépe
s balkónem. Děkuji za nabídky. Tel.: 704 902 709.
• S manželkou hledáme dům
v lokalitě Holešov, Hulín.
Zahrada by byla ideální.
Tel.: 604 517 862.
• Pronajmu byt v KM 1+1.
Tel.: 605 509 730.
• Dva hudebníci zahrají na
oslavách, svatbách, narozeninách, setkání důchodců
v lidovém i finančním tónu.
Tel.: 728 115 702.
• Nabízím do června 2020
výuku angličtiny pro děti z
mateřské školy formou hry,
písniček, říkanek a doučování pro žáky základní školy. Tel.: 606 519 960 - možnost individuální dohody.
• Hledám paní - nejlépe
zdravotní sestru v důvodu,
aby mně pomohla pečovat o 94letou maminku po
mozkové mrtvici v Hulíně.
Tel.: 602 235 978.
• Prodám bezdrátová sluchátka pro nedoslýchané
od fy. Technisat – Stereo
Man ISI 2. Barva černá,
2x Akubaterie, nabíjecí zdroj
a stojánek. Lze připojit ke sluchátkovému výstupu televize. Nepoškozená, funkční.
Hulín, tel.: 605 984 615.
Cena: 1 800,- Kč.
• Prodám chodítko červenohnědé barvy. Brzda na obou
rukojetích, sedátko, košík
na nákup, výškově nastavitelné rukojeti. Pro přepravu
lze složit na menší. Hulín,
tel.: 605 984 615. Cena:
1 000,- Kč.
• 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.

• Prodám plynový gril i s plynovou bombou a počítač
LG Flatron po manželovi.
Tel.: 775 052 112
• Lektorka němčiny nabízí
výuku NJ pro začátečníky
i pokročilé. Výuka zábavnou formou, jasné vysvětlení gramatiky, konverzace
k aktuálním tématům, příprava na státní maturitu
a jazykové zkoušky ZERTIFIKAT DEUTSCH. Poskytnu
vlastní výukové materiály,
není nutné si kupovat žádné další učebnice ani CD.
Tel.: 736 102 473.
• Pro všechny přátele, známé, neznámé, co shánějí
moji aktuální adresu: Lukáš Kopecký, Nám. Míru 55,
507 11 Valdice. P. S.: Nezapomínám.
• Hledáme byt pro dva důchodce. Bydlení v domě už
nezvládáme.
Tel: 604 517 862.
• Koupím garáž v Hulíně a
starou motorku.
Tel.: 704 325 847.
• Koupím pilu cirkulárku, šroťák a lis na ovoce a vzduchovku. Tel.: 605 509 730.
• Koupím šroťák na obilí a harmoniku. Tel.: 704 325 847.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 605 509 730.
• Košt slivovice se uskuteční
21. 3. 2020 od 15:00 v sokolovně v Pravčicích. Vstupné
50,- Kč. Přihlášení 0,5 l vzorků na číslech 731 179 305
Josef Urban, 731 490 525
František Pospíšilík nebo
v den konání od 9:00 do
14:00 v Sokolovně. K poslechu hraje DJ František
Pospíšilík ml.
• Prodám v zahrádkářské
kolonii v Hulíně zahradu
o výměře přes 1 000 m2.
Voda, elektřina a dobrý
příjezd. Cena 600 000,- Kč.
Tel.: 734 791 118.

Hulíňan

INZERCE, NAPSALI NÁM ZE SVČ HULÍN

Povídání a malování obrázků s požární tématikou
Děti ze SVČ Hulín se zapojily do soutěže
„Požární ochrana očima dětí a mládeže.“
Vyhlašovatelem soutěže je Sdružení hasičů
Čech, Moravy a Slezka (SH ČMS).
Ještě předtím, než jsme se pustili do malování, jsme si krátce povídali

o hasičích a jejich práci. Následně se
všichni s chutí pustili do malování obrázků s požární tématikou. Námětů bylo
opravdu mnoho a dětem se jejich díla
náramně vydařila.
(svč)
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NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN

Hulíňan

Jak to vypadá, když 5. A podniká
Třída 5. A se zapojila do
projektu „Abeceda peněz“
ve spolupráci s Českou spořitelnou. Zapojením do tohoto programu mají děti
možnost naučit se přemýšlet
o podnikání, správě vlastních financí, ale i o společné
práci a zodpovědnosti.

V lednu žáky ve škole
navštívily zaměstnankyně
České spořitelny, které si
pro děti připravily zábavný
edukační program zaměřený na finanční gramotnost.
Při něm si žáci ověřili svoje vědomosti z této oblasti
a také si zasoutěžili.

Páťáci se učili takzvané finanční gramotnosti. Foto: Z. Podhorská

Než se žáci vrhli do realizace projektu, navštívili rovněž místní pobočku České
spořitelny, kde se seznámili
s prostředím banky, vyzkoušeli si počítat peníze, vybrat
peníze z bankovní karty,
vstoupit do míst, kam veřejnost obvykle nechodí,
popovídat si o ochranných
prvcích bankovek a dozvědět se spoustu nových informací. Při této návštěvě
děti také dostaly půjčku
od České spořitelny.
Všichni jsme se pak společně vrhli do vymýšlení
vlastního podnikatelského
plánu. Vytvořili jsme týmy
- marketingový, výrobní,
prodejní - a začali vyrábět
produkty, které vám rádi
představíme na prodejním
jarmarku.

Akce se bude konat 7. dubna od 14:00 do 16:30 na náměstí před Českou spořitelnou. Teď už si jen přejeme,
aby se dílo podařilo a výrobky, na kterých poctivě pracujeme, se vám líbily.
Z. Podhorská a žáci 5. A

Lyžařský zájezd. Extrémní podmínky i velká zábava
Naše třídy 7. A a 7. B se
v sobotu ráno shromáždily
u Sokolovny, aby vyrazily
na lyžařský zájezd. Jen co
přijel autobus a rodiče
nám pomohli naložit veškeré naše věci, které jsme
k lyžování potřebovali, rozloučili jsme se a vyrazili
směr Jeseníky. Cestou v autobuse jsme zpívali různé
písně a jedli řízky. To byla
mňamka. Někteří z nás dokonce nezapomněli ani na vedoucí, kteří svačinu velmi
ocenili.

Po dlouhé cestě jsme
konečně dorazili na chatu
Sport-Grill v Petříkově. Bohužel nám ze začátku pobytu
sněhové podmínky nepřály,
a tak jsme jen obhlédli okolí.
Další den jsme lyžovat vyrazili, a i když byly extrémní
podmínky, nevzdali jsme to.
Když už byl déšť tak mohutný, že by ani psa nevyhnal,
zabavili jsme se různými hrami a kvízy. Také jsme podnikli prvovýstup na vrchol Klín.
To se spolužákům před námi
nikdy nepodařilo.

V úterý se počasí naštěstí
zlomilo, a tak jsme zažili pravou zimní fujavici, díky které

Ze začátku pobytu sněhové podmínky nepřály, ale zlepšily se. Foto: K. Recová, K. Urbanová, V. Zlámalová
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během dvou dnů napadlo
20 cm sněhu. Užili jsme si lyžování na Branné a potom i
na Petříkově. Zařádili jsme si
na louce paní Zetochové, kde
se ze začátečníků stali lyžaři,
kteří zvládli i výjezd na vleku.
Po večerech se naše třídy
střídaly ve večerních hrách.
To byla zábava! Poslední večer nám vedoucí shrnuli celý
týden, každý z nás dostal
nějaký diplom, a ti nejlepší
obdrželi dokonce medaile
za výkony na svahu. Celé
jsme to završili parádním
karnevalem s diskotékou.
Když se blížil konec lyžáku, začali jsme balit a uklízet
své pokoje. Bylo nám líto, že
odjíždíme, někteří dokonce
brečeli, ale přesto jsme se trochu těšili domů. Lyžák jsme
si moc užili a hlavně, my začátečníci jsme se naučili lyžovat. 
K. Recová, K. Urbanová,
V. Zlámalová, třída 7. B

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN

493 kg tenkostěnného hliníku
a 86,6 kg objemného hliníku
Samotnému sběru předcházela příprava. Ekotýmáci
s ukázkami hliníkových obalů a plechovek prošli všechny třídy. Magnetem učili
rozeznávat hliník od železa
a také upozornili na postříbřený plast, například u obalu
od brambůrků.
Dva dny probíhal v pavilonu 1. stupně sběr. Sběračů
přišlo plno a kontejner se
nám podařilo zaplnit. Celkem
jsme letos nasbírali 493 kg tenkostěnného hliníku a 86,6 kg
objemného hliníku. Z toho
přes 85 kg jsme dostali

od Svazu tělesně postižených
a dalších obyvatel Hulína,
kteří ve škole děti už nemají.
Děkujeme moc všem,
výtěžek sběru bude použit
na další zvelebování školní zahrady. Vítězné třídy se
mohou těšit na dort, který
budou péct a zdobit žáci,
a drobnou finanční odměnu.
Nasbírat i malou taštičku
hliníku trvá docela dlouho,
proto ještě jednou děkujeme všem, kteří se do sběru
zapojili. A příští rok znovu…
D. Hozová

Sběračů přišlo plno, malých i velkých. Foto: D. Hozová

Výlet školní družiny
do bazénu v Kroměříži
Za pololetní vysvědčení
obdrželi malí školáci odměnu nejen od rodičů, ale i od
nás, vychovatelek.
Připravily jsme pro ně
výlet do Kroměříže s oblíbenou zastávkou v krytém bazéně.
Výletu se zúčastnilo téměř 50 dětí. Chlapci a děvčata se do sytosti vyplavali,
vydováděli, zasoutěžili. Nechyběly ani skoky do vody.
Po důkladném vysušení a posilnění svačinkou od maminek nechybělo ani zpestření

sladkostmi z místního bufetu.
Domů jsme se všichni vraceli sice unavení, ale s dobrou náladou a novými zážitky. Na vlakovém nádraží
byli malí plavci předáni rodičům.
Již další den se mnozí ptali, kdy podobnou akci pro
děti opět uspořádáme.
Tímto děkujeme rodičům
za projevenou důvěru a poslušné, úžasné děti.
E. Formánková
za kolektiv vychovatelek

Plavání si děti užily. Foto: E. Formánková

Praxe ve školní družině, s nápady a pochopením
Jsme studentky IV. ročníku
Střední pedagogické školy
Kroměříž a v rámci našeho
studia jsme v měsíci únoru absolvovaly praxi ve školní družině při Základní škole Hulín.
Svojí praxi jsme zde vedly
po boku nadšených vychovatelek, které nám daly prostor k tomu, abychom mohly
pracovat s dětmi dle našich
nápadů a představ. Dostalo
se nám od nich velké míry
pochopení a současně poradenského vedení, které jistě
využijeme v našem dalším
pedagogickém působení.
Během naší praxe jsme
měly možnost organizovat
a vést celodružinové akce, kterými byly například Maškarní karneval či Pohádkový kvíz,
a s nadšením jsme přivítaly
také možnost ukázkových
hodin na 1. stupni základní
školy, kde jsme byly přítomny na hodinách matematiky, českého jazyka, anglického jazyka, hudební výchovy

a vlastivědy.
Děkujeme všem, kteří se
na naší praxi podíleli, za jejich odborné vedení a přeje-

me jim mnoho dalšího elánu
a radosti v jejich krásné práci s dětmi. Dětem přejeme
spoustu dalších pohodových

dnů s těmito úžasnými vychovatelkami.
Z. Hradilová a S. Zpěváková,
studentky SPgŠ Kroměříž

Práce s dětmi vyžaduje vzdělání i praxi. Foto: Z. Hradilová a S. Zpěváková
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Hulíňan

Poděkování za sponzorský dar škole

Firma Eso R – Market spol. s r.o. Hulín, věnovala třídě 1. A. krásný sponzorský dar. Třídu zpestřila velmi kvalitní policová
sestava, kde si žáci mohou uložit své boxíky na výtvarnou a pracovní činnost, pytlíky s úbory do tělesné výchovy, pomůcky
do matematiky, českého jazyka i prvouky. Děkujeme paní Jordánové, mamince našich žáků Barborky a Petříka Jordánových,
za krásný a praktický sponzorský dar, který se jistě bude podílet na zkvalitnění estetizace školního prostředí.
A. Krutilová, třídní učitelka

Veselé bádání. Děti viděly i blechu
Veselé bádání, tak se jmenovala badatelská výuka pro
2. stupeň. Připravili ji vyučující předmětové komise přírodovědných předmětů a byla
určena pro žáky 1. až 4. tříd.
Jednotlivé třídy postupně obcházely pracovny zeměpisu,
chemie, fyziky a přírodopisu,
kde mohly vidět zajímavé
aktivity, které doprovází výuku přírodovědných předmětů na 2. stupni a mnohé
z nich si i zkusily.
V učebnách bylo k vidění
mnoho moderních pomůcek
zakoupených nejen ze sponzorských darů a evropských
projektů, ale i ze zdrojů školy.

V zeměpise si žáci mohli vyzkoušet své znalosti pomocí
her jako jsou například zeměpis v kostce a pexeso s hlavními městy. Mimo jiné viděli
interaktivní atlas a jiné nové
učební pomůcky. Při návštěvě
učebny chemie, kde žáci prošli zkouškou statečnosti, si vyzkoušeli zapálit kahan bez zápalek a čištění odpadních vod
pomocí filtrace. Zajímavou
podívanou potom byla výroba sloní pasty. Po příchodu
do učebny přírodopisu žáky
upoutala interaktivní tabule,
na které byla živá projekce
z binokulárních mikroskopů.
Děti mohly nahlédnout i do

monokulárních mikroskopů,
pod kterými byl hmyz, jako
například klíště, blecha a jiné.
K vidění byl také nový model lidského těla, ve kterém
určovaly jednotlivé orgány.
Třídily a určovaly jehličnaté
stromy, hravou formou skládaly obrázky zvířat a poznávaly dosud neznámý hmyz. V
pracovně fyziky na žáky čekal
svět skoro budoucí. Byli zde
roboti ve formě humanoidu
nebo automobilu, kteří se při
správném naprogramování
umí mimo jiné vyhnout překážkám na základě vzdálenosti nebo jejich barvy. Škola
hrou pokračovala i zde. Žáci

Školáci si vyzkoušeli řadu zajímavých přístrojů a pomůcek.
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si vyzkoušeli zapojit jednoduchý elektrický obvod, který
při správném zapojení vyhrával různé zvuky.
Žákům a vyučujícím z 1. stupně děkujeme za účast a zápal
do veselého bádání a doufáme, že si z tohoto dne odnesli kromě nových znalostí i
spoustu příjemných zážitků.
Velké díky a pochvala také
patří vybraným žákům z 9. A,
kteří byli velkou pomocí vyučujícím při prezentaci všech
přírodovědných předmětů.
J. Sokolová, D. Štěbrová,
S. Štípek, M. Martin Lendel,
Filip Potyka

Hulíňan
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Setkání s dráčkem Maxíkem
Už od října se mohou budoucí prvňáčci s odkladem
školní docházky spolu se
svými rodiči účastnit pravidelných „Setkání s dráčkem
Maxíkem.“ Každých 14 dní se
pod vedením speciální pedagožky Petry Karlíkové malí
předškoláci věnují aktivitám,
které je mají co nejlépe připravit na školní docházku.
V rámci programu je pozornost věnována rozvoji psychomotorických schopností,
grafomotoriky i sociálních
dovedností dětí, a to vše hravou formou tak, aby se školní lavice a třída nestala pro
děti strašákem. Děti si tak
mohou vyzkoušet zábavné
pokusy s překvapivými efekty, hrají hry, rozvíjejí svoji
tvořivost a za každý zvládnutý úkol přichází odměna nejen v podobě radosti z vlastního úspěchu.
Celý program bude pokračovat do poloviny dubna
a pak už se na naše předško-

láčky budeme těšit u zápisu
do první třídy. Doufáme,
že dráček Maxík přispěje
k tomu, aby pro byl začátek
školní docházky jednodušší
a příjemnější a škola místem,
kam se budou těšit.
P. Karlíková

Program pomáhá tomu, aby se
školní lavice a třída nestala pro děti
strašákem. Foto: P. Karlíková

Nezůstalo jen u povídání, děti
si vyzkoušely obvazové techniky
V únoru navštívila 4. a 5.
třídu zdravotní sestřička Tereza Škopíková z interního
oddělení Kroměřížské nemocnice, aby si s dětmi popovídala o zásadách první
pomoci, o kterých se teď žáci
učí v hodině přírodovědy.
Nezůstalo jen u povídání, děti si vyzkoušely obvazové techniky při různých
zraněních horních a dolních
končetin. Zájemci si mohli
rovněž vyzkoušet resuscitaci
zraněného na modelu. Holky
a kluci zjistili, že to není nic
jednoduchého, když tuto činnost musí vykonávat do chvíle, kdy přijede záchranka.
Povídání se zdravotní sestřičkou proběhlo v příjemné
atmosféře a všem se líbilo.
Některým se při praktických
činnostech dařilo natolik,
že si třeba v budoucnu vyberou studium zaměřené tímto
směrem.
Z. Podhorská

Znalost první pomoci
může zachránit lidský život.
Foto: Z. Podhorská

Pozvánky na školní akce
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Pyžamová párty, pekla se i pizza
V letošním roce jsme v
Klubíčku uspořádali pro děti
pyžamovou párty. Nejprve jsme si společně vyrobili
krásnou papírovou kravatu
s motivem Mickey Mouse
a pak jsme se pustili do pečení pizzy. Ta se nám velice
povedla a všichni si na ní pochutnali. Ještě před spaním

jsme si zadováděli na malé
diskotéce a pak už na nás
čekala pohádka na dobrou
noc. Ráno jsme se společně
sešli u stolu na snídani, která
byla opravdu pestrá. Každý
si z domu přinesl nějakou tu
dobrotu, o kterou se podělil
se svými kamarády.
(svč)

Vandráček v kulichu přivítal
velký počet účastníků
Ve Středisku volného času
jsme uspořádali Vandráčka
v kulichu. Počasí nám vyšlo na jedničku, a tak k nám
zavítal velký počet účastníků. Každý startující obdržel
mapu a kartičku na odpovědi. Po projití celé trasy, která
vedla parkem, kolem školy a
zpět, si všichni v cíli zaslou-

žili odměnu. Každý obdržel
nějakou tu sladkost a odznáček na památku a na zahřátí
jsme si u ohně opekli špekáčky.
Celá akce se vydařila a my
tímto chceme velice poděkovat všem zúčastněným.

(svč)

Symbolem pyžamové párty byla kravata s MickeyMousem.
Foto: SVČ Hulín

Na zahřátí si účastníci u ohně opekli špekáčky.
Foto: SVČ Hulín

Valentýnské odpoledne.
Vyráběla se přáníčka i srdíčka

Darování knihy s krátkým věnováním

Ani na Valentýna jsme nezaháleli a pustili jsme se do
výroby papírového přáníčka.
Kdo už měl vyrobeno, mohl
si ještě v keramické dílně vyrobit srdíčko z hlíny a ozdobit ho skleněnými kamínky.
Všechny výrobky se dětem
moc povedly a určitě všechny
obdarované velmi potěšily.
(svč)

Valentýn byl o tvoření a zábavě. Foto: SVČ Hulín

18

Hulíňan

14. únor je Mezinárodní
den darování knih, a tak jsme
se i my zapojili do této akce.
Děti si na tento den měly
donést do Klubíčka knihu,
kterou už mají přečtenou
nebo se jim doma jen tak
povaluje v knihovničce, a
mohly ji darovat svému kamarádovi.
Ještě předtím
však dovnitř napsaly krátké

věnování. Děti donesly knížek hned několik. Některé
jich přinesly i více a některé
věnovaly i do knihovničky
v Klubíčku.
Tímto chceme všem dětem poděkovat a věříme, že
darovanou knihou udělaly
radost nejednomu kamarádovi.
(svč)

Darovaných knih se sešla celá řada. Foto: SVČ Hulín

Hulíňan

KULTURNÍ POZVÁNKY
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Hulíňan
Vzpomínky

Dopracovaly pilné ruce,
utichlo navždy předobré srdce.
Očima drahýma se již nepodíváš,
teď klidným spánkem odpočíváš.
Dne 3. března 2020 vzpomeneme
5. smutné výročí úmrtí pana

VLASTISLAVA BARTÁKA.
Vzpomíná manželka Zdeňka,
synové Jaroslav a Vlastislav s rodinami
a dcery Ivana a Andrea s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Vydal ses cestou, jíž chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek jsi nechal dokořán.
Dík za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 27. února jsme vzpomněli
12. výročí úmrtí pana

JIŘÍHO JURKY z Hulína.
S velkou láskou a úctou stále vzpomínají
manželka Lýdia, dcery Jana, Lýdie, Lucie
a syn Jiří s rodinami.

Tolik, tolik jsi chtěl žít,
s námi všemi tady být,
vyčerpala Tě nemoc,
přišla temná noc,
odešel jsi tiše,
jako když hvězda padá,
zůstala bolest, která neuvadá.
Dne 12. 3. 2020 vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana

JAROSLAVA KREJČÍŘE.
S láskou stále vzpomíná manželka Marta,
dcery Marta a Andrea s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dny utíkají, roky přibývají,
ale vzpomínky na Tebe
stále zůstávají…
Dne 12. 2. 2020
to bylo 10 let ode dne,
kdy nás opustila naše dcera,
maminka, sestra, švagrová,
paní

LUDMILA FEREJOVÁ
Jak tiše žila, tak tiše odešla.
Skromná ve svém životě,
tichá ve svých bolestech.
Dne 2. března 2020 jsme vzpomínali
nedožité 100. narozeniny
naší maminky, babičky a prababičky
paní ANNY SOKOLOVÉ z Hulína.
Vzpomínají dcera a syn s rodinami.
Dne 9. 3. 2020 by se dožila 90 let
moje maminka a babička

roz. VAVRYSOVÁ z Hulína.
S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami.
Dotlouklo srdce drahé maminky,
odešlo na věčnost spát.
Maminko zlatá, zůstaneš s námi
ve věčných vzpomínkách.
Dne 18. března 2020 uplyne 11 let,
kdy nás opustila v 61 letech
naše drahá maminka, babička,
sestra, teta, tchýně, švagrová,
družka, kamarádka

paní

paní

IRENA HORÁČKOVÁ.

MARTA VÁVROVÁ.

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

Kdo Tě měl rád, vzpomene,
kdo Tě miloval, nikdy nezapomene.

Poděkování

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem známým, příbuzným,
přátelům za květinové dary
a účast na posledním rozloučením
s panem

ZBYŇKEM KREJČÍM.
Děkuje manželka, maminka,
děti a sestra s rodinou.
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Opustili nás

Krejčí Zbyněk,
rok narození 1963
Souralová Ludmila,
rok narození 1925
Kotásková Eliška,
rok narození 1944

Hulíňan

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřání
Říkáte si, jak ten čas letí,
životem se plavíte,
už jste spolu půl století,
zlatou svatbu slavíte.
Vaše láska ať dál vzkvétá
i po další společná léta.
Dne 21. 3. 2020 oslaví naši rodiče

RŮŽENA A JAROMÍR PETŘÍKOVI

zlatou svatbu.
Zdraví, lásku, také štěstí, přejí Vaše ratolesti.
Syn Jaromír s rodinou, dcery Romana a Jitka s rodinami.

Dne 14. 3. 2020 oslaví 80. narozeniny
naše maminka, babička a prababička
paní
MARIE ALBERTOVÁ.
K tomuto krásnému jubileu
a do dalších let přejí pevné zdraví,
štěstí a spokojenost
dcera Marie s manželem, vnuci Radim
a Lukáš s rodinami.

Přáníčko pro maminku, babičku
a prababičku, paní

HELENU ALÁNOVOU
z Hulína.
Ty dnes 87 roků máš
a my Ti přišli přát.
Kráčej zvesela dalšími roky,
ať dožiješ se nejméně stovky!
Krásné a veselé narozeniny, hodně zdravíčka a lásky
Ti přeje celá velká rodina.

Ať Ti slouží zdravíčko,
jako dosud, babičko,
Veselá mysl ať Tě provází
a ke štěstí Ti nic neschází.
Dne 1. 3. 2020 oslavila 90. narozeniny
moje manželka, naše maminka,
babička a prababička, paní
ANTONIE MORONGOVÁ.
Vše nejlepší přejí manžel, dcera Anna
a synové Jan, Pavel, Miroslav a Zdeněk s rodinami.

Zveme Vás na příměstské tábory SVČ
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FEJETON, POZVÁNKA
O Grétě Thunberg. O životním prostředí…

Nedávno jsem svojí hodné ženě koupil čokoládové
bonbony. Taková středně
velká krabice, která se blbě
otvírala. V ní byla další krabice. Ta už byla bez problémů,
akorát nevím, k čemu sloužila. Byla navíc. V ní byl sáček
umělohmotný, matně průsvitný a v něm dvanáct čokoládových bonbonů. Dříve
nám bonbony nasypaly do
papírového kornoutu a byl
šmytec. Akorát jsme netušili,
že jsme se chovali šetrně k
přírodě. To, že za nás byly ve
vesnických potůčcích ryby
a chytali jsme raky, patřilo k
běžným klukovským radostem. Husy se pásly venku,
kuřata pobíhala po dvoře,
neexistoval klecový chov.
Příkopy vedle silnic nebyly
zapleveleny, protože každá
obec měla cestáře s kosou
a hráběmi. On však netušil,
že je environmentalista.
Proto mě překvapila Švédka Gréta Thunberg. „Vaše ge-

nerace mně ukradla a zničila
dětství. Ničíte život na planetě.“ Toto bylo slyšet na půdě
OSN. Je to opravdu tak?
I mladší generace, než
jsem já, nevozila děti auty do
školy, chodily pěšky nebo jezdily autobusy. Lidé si z mnoha důvodů vyráběli mnohé
potraviny na svých zahrádkách (brambory, zeleninu,
ovoce). Nepoužívali pesticidy a sklízeli do posledního
jablíčka. Lesy byly vyčištěny, protože se topilo často
dřevem. Jen jsme nevěděli,
že se chováme ekologicky.
Ano, tehdejší, ale i dnešní
velké zemědělské podniky
kazily krajinu, likvidovaly
vodu a mnohdy týraly zvířata. Ale to se děje i nyní
za generace Grety.
Publicista P. Aron to popisuje pěkně a názorně:
Za našich časů neexistovalo povědomí o ochraně životního prostředí. Mléko se prodávalo ve skleněných láhvích,

Zveme vás do knihovny

ty se posílaly zpět do mlékáren, kde se vydesinfikovaly a
použili několikrát znovu. Neexistovalo ovšem povědomí o
životním prostředí. Když jsme
šli do obchodu, šli jsme pěšky.
Nejezdili jsme těch pár metrů
autem. Plenky jsme prali a
nevyhazovaly na jedno použití. Neexistovalo ovšem povědomí o životním prostředí.
Prádlo jsme sušili venku, ne v
sušičce. V domě byla jedna televize a jedno radio. V kuchyni
jsme všechno mísili ručně. Neměli jsme přístroje, které by to
udělaly za nás.
Když jsme něco balili, nepoužívali jsme bublinkovou
folii, ale balící papír a někdy
i noviny. Za našich časů jsme
nepotřebovali benzin, abychom nastartovali sekačku
-měli jsme ruční. Cvičili jsme
tak u těžké práce a nemuseli
chodit do posiloven a plýtvat tam energií přístrojů.

Děti trávily většinu volného času venku na hřištích,
neseděly doma u počítačů,
neměkly a neztrácely fyzickou zdatnost.
Snaha Grety je mně sympatická, ale ona i další mladí
by se měli vrátit k podobnému šetrnému způsobu
života a tím nejvíce pomoci
životnímu prostředí. Protože
svádět to na jednu nebo dvě
předešlé generace není dobře. To nevyřeší žádný třídní
mezigenerační boj. “Selhali
jste,“ volala Gréta v OSN. Neselhává i její generace dle
toho jak žije a podléhá diktátu současné moderní techniky, kdy se pomalu přestává
opravovat a jenom se montuje a vyměňuje? A jak žijí
děti a umírají často hlady ve
světě, o kterém Greta nemluví? Hlavně, že víme, co je to
ochrana životního prostředí.
To jsme my fakt nevěděli.
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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Další výsadby květin. Do záhonů i truhlíků

Tisíce nových květin letos zkrášlí ulice a veřejná
prostranství města Hulína.
Letničky, tedy jednoleté květiny, se budou od jara sázet
do záhonů i truhlíků.
„Jsem přesvědčen, že pěkné prostředí ve městě v něm
podporuje příjemnou atmosféru a dobrou náladu. To
všichni potřebujeme! Navíc
tvrdím, že prostředí kultivuje
a vychovává! Rok od roku se
prostředí ve městě formou
květinové výzdoby snažíme
vylepšovat a obyvatelé města i jeho návštěvníci si toho
všímají. Dostáváme od nich
řadu pochval. Pochválit chci
také já, a to jednak pracovníky Odboru rozvoje města
a životního prostředí, kteří
výsadbu zeleně zadávají, firmu Arboretum Otrokovice
manželů Jalůvkových, která

dodává sazenice a provádí
první výsadbu, a její skvělé
pracovníky. Velké poděkování
patří také pracovníkům naší
společnosti Kombyt Servis Hulín, jenž se během roku o zeleň
a hlavně její zalévání v Hulíně starají,“ vzkázal starosta
města Roman Hoza.
Květiny se objeví na celé
řadě míst. Sázet se budou
verbeny, afrikány a šalvěje
do záhonů před základní
školou, nebo na ostrůvky na
komunikacích. „V loňském
roce se lidem velmi líbil záhon
s vysévanými letničkami na
Holešovské ulici, proto letos
plánujeme vysadit stejné záhony také na náměstí Míru,“
sdělila Jana Kouřilová z Odboru rozvoje města a životního prostředí. Na centrálním
hulínském náměstí se kromě
záhonů objeví i květinové
truhlíky s muškáty. Ty budou
také u Kulturního klubu, a se
surfiniemi ozdobí i zábradlí
na mostech. Každoročně se
vysazuje voskovkami hrob
padlých vojáků. Nová zeleň
se bude sázet i na podzim,
a to na ploše u nové trafo-

stanice na křižovatce ulic
Hviezdoslavova a Sokolská
a na konci ulice Dukelská.
Do výsadby a údržby letniček hodlá v letošním roce
radnice investovat ze svého
rozpočtu částku cca 450 tisíc
korun. Pokusí se také získat
dotaci od státu na výsadbu
prvků takzvaného Územního
systému ekologické stability
(ÚSES), který pomůže posílit
přirozenou stabilitu krajiny
podél železniční trati Hulín
-Přerov a dálnic D1 a D55.
V případě získání dotace by

se na uvedených místech sázely dřeviny, například dub
letní, lípa malolistá, buk lesní, javor babyka nebo líska
obecná, a křoviny jako ptačí zob obecný, svída krvavá
a další. „Snažíme se alespoň
takto pečovat o krajinu a biodiverzitu kolem našeho města a kompenzovat tím její
neutěšený stav způsobený intenzivní zemědělskou výrobou. Je to naše povinnost
vůči dalším generacím,“ doplnil starosta.
Zdeněk Dvořák

Zlínský kraj zazářil v Czech-American TV
Americká kabelová televize Czech-American TV
(CATVUSA) odvysílala pořad
o Zlínském kraji. A s velkým
úspěchem! Reportáže z regionu si nenechalo ujít přes
dva a půl milionu domácností v 60 amerických městech, další desítky tisíc diváků je sledovalo přes internet.
„Na vysílání máme skvělé
ohlasy. Opravdu nás těší, že
se reportáže líbily. Máme ke
Zlínskému kraji a k České republice silný vztah,“ prohlásil John Honner, americký
televizní producent českého původu a ředitel Czech
-American TV.
Na tvorbě pořadu se znovu podílelo také Gymnázium
a Jazyková škola s právem

státní zkoušky Zlín, když připravilo reportáž o zámku ve
Vizovicích. Studenti natočili
záběry a ve spolupráci s kolegy z TV CATVUSA je zpracovali do finální verze, která
byla odvysílaná.
Kromě reportáže z vizovického zámku mohli diváci
zhlédnout také reportáže o
Mikroregionu Bílé Karpaty
a jeho unikátní přírodě, o
krojích z Uherského Brodu,
festivalu vína v Uherském
Hradišti, búdách ve Vlčnově,
městě Zlíně a dalších lákadlech Zlínského kraje. Pořad lze v následujících šesti
měsících zhlédnout i ze záznamu. Umístěn je na www.
catvusa.com, kde je potřeba kliknout v horním me-

nu na odkaz BROADCASTS,
pod kterým je umístěné vysílání s názvem Zlín Region.
Czech-American TV vznikla v roce 2003. Současný
tým, který vysílání pomáhá
utvářet, je složený z více než
čtyřiceti mediálních profesionálů. Cílem televizní stanice je rozšíření povědomí o
České republice, regionech,
památkách a kultuře. Vysílání má formu videodokumentů, které jsou doprovázeny anglickým výkladem.
Mimo reportáží o regionech
a zajímavých místech se věnují také českému folkloru,
vaření typických českých
pokrmů a kurzům českého
jazyka.
(dvo)

Nedaleký zámek ve Vizovicích
stojí za návštěvu. Foto: CCRVM
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