10/2020
VYDÁVÁ MĚSTO HULÍN

ŘÍJEN 2020

Příprava rekonstrukce Sokolovny pokročila. Projekt je hotový

Budoucí vzhled Sokolovny přibližuje i model. Foto: Z. Dvořák

Město Hulín už má k dispozici zpracovaný projekt
na rekonstrukci Sokolovny.
Může tak přikročit k zahájení soutěže na dodavatele
stavby. S jejím zahájením se
aktuálně počítá v průběhu

příštího roku.
Rekonstrukce
promění
nyní značně zchátralý objekt
v moderní multifunkční centrum, vhodné k pořádání kulturních a společenských akcí.
K dispozici budou tři sály,

nové technologie, počítá se
se zateplením fasády a střechy. Měnit se bude i okolí Sokolovny, dojde k vybudování
parkovacích míst a chodníků,
sázet se bude i nová zeleň.
Náklady na rekonstrukci

Sokolovny přesáhnou 80 milionů korun. Půjde tak o nejnákladnější projekt za poslední roky, který město Hulín
zrealizuje. Další informace lze
nalézt na str. 3 a str. 7.
(dvo)

Předpověď suchého léta se nenaplnila.
Jaké byly důsledky pro koupaliště a péči o zeleň?
Meteorologové předpovídali nejsušší léto za posledních několik století. Skvělá
zpráva pro venkovní koupaliště, špatná pro ty, kteří se
starají o zeleň. Realita byla
nakonec zcela jiná: teplo sice
bylo, ale také pršelo, a to často a intenzívně.
Jak tedy zní hodnocení
letní sezony z pohledu péče
o zeleň a koupání?
Začněme letním koupalištěm. V Hulíně je zvykem,
že otevírá sezonu k 1. červnu. Letos zahájilo provoz
pro veřejnost až 20. června,
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po uvolnění hygienických
opatření souvisejících s pandemií koronaviru. Přístupné
bylo do 6. září. Počasí umožnilo 44 koupacích dnů, během kterých navštívilo hulínské koupaliště cca 21 tisíc
lidí. Pro srovnání: loni sezona
nabídla 68 koupacích dnů,
kterých využilo cca 25 tisíc
návštěvníků.
Podle počtu lidí, kteří zavítali do areálu koupaliště,
by se tedy mohlo zdát, že letošní léto bylo slabší než minulé. „Osobně to tak ale nevidím. Naopak, jsem příjemně

překvapen počtem letošních
návštěvníků. Obával jsem
se, jak se veřejnost zachová, vzhledem k epidemiologické situaci. Můžeme si ale
říci, že koronavir nakonec neměl na návštěvnost našeho
koupaliště zásadní vliv. Méně návštěvníků přišlo hlavně
kvůli nižšímu počtu koupacích dnů, což je realita, kterou nedokážeme ovlivnit.
Takže na to, jaké byly letošní
podmínky, lze sezonu na letním koupališti hodnotit jako
úspěšnou,“ konstatoval Antonín Huťka, ředitel měst-

PŘEČTĚTE SI:
Hulín zkrášlí nová socha
Místostarosta Jiří Schaffer hodnotí
O alkoholismu
Hody v Chrášťanech

ské společnosti Kombyt Servis, která letní koupaliště
provozuje.
Na tom, že letošní sezona na letním koupališti byla
úspěšná, se s provozovatelem shoduje i radnice. „Situace nebyla jednoduchá, kvůli
koronaviru i kvůli deštivému
počasí. Naše koupaliště i přesto potvrdilo svou oblíbenost.
Jestliže do něj zavítalo kolem
21 tisíc návštěvníků, je to rozhodně dobrý výsledek,“ sdělil
Roman Hoza, starosta města Hulína.
Dokončení na str. 2
str. 3
str. 7
str. 22
str. 24
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Předpověď suchého léta se nenaplnila.
Jaké byly důsledky pro koupaliště a péči o zeleň? - dokončení ze str. 1
Přestože letošní koupací
sezona právě skončila, už se
provozovatel zamýšlí nad
tou příští. V plánu je do jejího zahájení areál v parku
Mezivodí opět o něco vylepšit. „Postupujeme takto dlouhodobě. Pro letošní rok jsme
například zrealizovali předláždění plochy pro posezení
u bufetu. Dále došlo k instalaci měřičů dopouštění vody,
což byla investice nutná ze
zákona a vyšla na asi 400 tisíc korun. Nyní máme čas na
vyhodnocení a naplánování
další investic, které určitě před
příští sezonou zrealizujeme,“
ujistil Antonín Huťka.
Zcela jiná oproti původ-

ním předpokladům byla letos i péče o zeleň. Na rozdíl
od předešlých roků, kdy bylo
vláhy málo, byla letos příroda na deště výrazně štědřejší, což se projevilo v podstatně hustější trávě, která navíc
dorůstala rychleji, než bylo
obvyklé v minulých letech.
Dodržet vypracovaný plán
sečení tak bylo pro pracovníky Kombyt Servis velmi
náročné. „Protože tráva rychle rostla, mohlo se někomu
zdát, že byla letos vyšší než
obvykle, že se méně kosilo,
ale tak tomu nebylo. Nicméně
nevíme o žádných upozorněních ze strany veřejnosti na
neposečenou trávu, což lze

vnímat jako vyjádření spokojenosti s tím, jak jsme se i letos
dokázali o zeleň postarat,“
prohlásil Antonín Huťka.
„V Hulíně máme hodně zelených ploch, navíc zde máme
spoustu květin, v záhonech
i truhlících. Není lehké se o tohle všechno starat. Myslím ale,
že v rámci možností se péče
o zeleň i letos dařila. Zaregistrovali jsme také pochvaly na
to, jak je město pěkně udržované,“ prohlásil Roman Hoza.
V souvislosti s letošními
sečemi je nutné upozornit,
že na základě odsouhlaseného plánu se v letošním roce
tráva neupravovala ve všech
lokalitách stejně intenzívně.

Byla vybrána místa, například park Mezivodí nebo
Podstávek, kde byla ponechávána záměrně delší, což
přispívalo mimo jiné k její
lepší kvalitě a důkladnější
regeneraci.
Časté deště mohou svádět
k domněnce, že město alespoň ušetřilo na nákladech za
kropení zeleně. Tak tomu ale
nebylo. „Za vodu neplatíme.
Na zálivku zeleně ji bereme
z městské studny, která je
v areálu městského sportoviště. Takže to, jestli prší nebo
ne, nemá na náklady za vodu
žádný vliv,“ upozornil ředitel
společnosti Kombyt Servis.
Zdeněk Dvořák

Do lavic v základní škole v Hulíně usedlo 47 prvňáčků
Základní škola v Hulíně
přivítala 47 prvňáčků. K jejich velkému dni a zahájení
školního vzdělávání jim blahopřáli jak učitelé a rodiče,
tak i představitelé města.
„Pro prvňáčky jsme otevřeli
dvě třídy. Je to podobné jako
v minulých letech, kdy jsme
také otevírali dvě až tři třídy,
a odpovídá to současnému
demografickému vývoji,“ konstatovala Hana Fuksová, ředitelka Základní školy Hulín.
Přivítání prvňáčků se mělo
původně uskutečnit na školní zahradě, kvůli dešti byl ale
program přesunutý do budovy školy. Starosta Roman Hoza
promluvil jak k dětem, tak
i k jejich rodičům, pro které
je zahájení školní docházky
jejich potomka také významnou událostí. „Dětem jsem
popřál, aby se jim ve škole líbilo,
aby je učení bavilo a aby si rychle zvykly na jiný režim, než měly
ve školce. Jejich rodičům jsem
popřál hodně trpělivosti a pevné nervy, určitě je budou potřebovat,“ sdělil. A vzápětí dodal:
„Všem, tedy i učitelům a dalším
zaměstnancům školy, jsem popřál, ať je právě zahájený školní
rok úspěšný a ať se brzy zbavíme všech omezení, která souvisí s pandemií koronaviru.“
Během letních prázdnin
se podařilo ve škole zrealizovat hned několik investic.
Zrenovované byly například
čtyři třídy na prvním stupni,
došlo k rozšíření interaktivního vybavení ve třídách,
podařilo se také zrekonstru-
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ovat osvětlení ve třídách
druhého stupně. „Dále jsme
zmodernizovali strojové vybavení ve školní kuchyni, zlepšili prostředí pro paní učitelky
na prvním stupni a hotové
jsou i další větší či menší opravy,“ doplnila Hana Fuksová.
V souvislosti se zahájením školního roku je v Hulíně zvykem přát vše dobré
nejen v základní škole, ale
také v dalších typech škol
a v zařízení, kde se věnují
dětem. „Zástupci města tak
dnes navštívili i mateřské školy, základní uměleckou školu
a Středisko volného času. Také
na ně nezapomínáme,“ ujistil
Roman Hoza.
(dvo)

Úspěšné zahájení školního roku přišli popřát i místostarosta Jiří
Schaffer (vlevo) a starosta Roman Hoza (vpravo). Foto: L. Polišenská

Do první třídy nastoupilo 47 prvňáčků. Foto: L. Polišenská
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Z RADNICE
Zamyšlení… Romana Hozy, starosty města:
Jak se vám líbí model rekonstruované Sokolovny?

Dostal jsem model budoucí podoby Sokolovny od projekční kanceláře vytištěný na
3D tiskárně. Jeho fotografie
jsou součástí tohoto zpravodaje, tak si může udělat každý
vlastní názor a využít fantazie
při představě barevného řešení. Líbí se? Za mě se jedná o
posun kupředu. Pokud se vše
podaří, má Sokolovna velkou

naději stát nejen plně funkční
budovou, ale také budovou
krásnou i se svým okolím.
Máme nejen model, ale
konečně také projekt, podle
kterého se bude Sokolovna
rekonstruovat. To je důležitý
krok k samotné realizaci. Ten
otravný koronavirus nás v
postupných krocích nezastavil. Současná situace je velmi komplikovaná, ale pořád
pracujeme, pořád se snažíme
posouvat věci kupředu. Sokolovna je jednou z těch stěžejních. Jedná se o zdaleka
největší investici v Hulíně za
poslední desetiletí. Přestavba
Sokolovny v moderní multifunkční centrum je dlouhodobě připravovaný ambiciózní
projekt, který dlouho a velmi
pečlivě připravujeme.
Pravdou je, a je potřeba,
aby veřejně zaznělo, že potíže způsobené koronavirem se
projevily v časovém harmono-

gramu, podle kterého rekonstrukci Sokolovny chystáme.
Ještě do konce letošního roku
jsme plánovali zahájit přípravné práce a také rozpočet
města na letošní rok počítal s
proinvestováním 11 milionů
korun. Dnes už víme, že přestavbu Sokolovny zahájíme
až v roce příštím. Administrativní příprava a průběh výběrového řízení, které je teď na
řadě, budou trvat tři až čtyři
měsíce. Mrzí nás to, komplikuje další plány a mění i průběh
financování, ale věřím, že vše
zvládneme. Koronavirus zpomalil přípravu zásadním způsobem. Dohánět však časový
propad za každou cenu by
mohl přinést zbytečná rizika.
V souvislosti se Sokolovnou
ještě rád informuji, že se nám
pro tento projekt podařilo zajistit vícezdrojové financování.
Uspěli jsme u Státního fondu
životního prostředí s žádostí

o dotaci na zateplení objektu,
výměnu výplní otvorů, výměnu tepelného zdroje, instalaci
systému větrání s využitím odpadního tepla a instalaci fotovoltaického systému. Na tohle
všechno dostaneme 14,3 milionu korun, což je významná
pomoc. Město Hulín je obecně
v žádostech o dotace úspěšné
a jsem rád, že jsme to potvrdili
i v případě Sokolovny. Další
zdroje financí stále postupně
hledáme.
Těším se, a věřím, že i většina z vás, až bude tato velká
přestavba hotová a společně
ji budeme slavnostně otevírat.
A snad bez roušek!
V době, kdy píšu tyto řádky,
padají rekordy v počtu lidí nakažených koronavirem. Buďte
stále opatrní, ohleduplní a tolerantní. Tato doba to vyžaduje víc než jindy.
Přeji vám hodně zdraví,
vám i vašim blízkým.

Hulín zkrášlí socha s názvem Ruce. Splní jedno velké přání
Socha s názvem Ruce
zkrášlí parčík před základní
uměleckou školou v Hulíně.
Bude z kamene, postavená na
nízkém podstavci ze stejného
materiálu, o rozměrech 1x2
metry. Zájmem radnice je, aby
byla veřejnosti představena
na podzim příštího roku.
Tvůrcem Rukou je akademický sochař Vojtěch Adamec starší. V parčíku v Hulíně
se objeví jejich kopie, kterou
zhotoví syn autora, Vojtěch
Adamec mladší. Instalací
sochy se splní jedno velké
přání. „Vdova po akademickém sochaři nás i jménem své
rodiny oslovila s prosbou, zda
by v našem městě, ve kterém
se Vojtěch Adamec narodil,
mohla být některá z jeho soch

umístěna. Tohle přání jsme se
rozhodli vyplnit. Volba padla
na Ruce, ostatně, ruce jsou
i symbolem poskytnuté pomoci, podpory,“ sdělil hulínský
starosta Roman Hoza a dodal „Realizace své iniciativy se
bohužel již tato úžasná dáma
nedožila. Zemřela 12. září
v požehnaných 88 letech.
Je mi to moc líto."
Ruce pro město Hulín budou vytvořeny z jemnozrnného pískovce z lokality Vyhnánov v Královéhradeckém kraji.
„Parčík před základní uměleckou školou, ve kterém bude
socha umístěna, projde ještě
před tím rekonstrukcí,“ doplnila
Jana Kouřilová z Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.

Socha Ruce nemusí být
jedinou, která se v nadcházející době v Hulíně objeví.
Radnice uvažuje i o dalších
a už probíhá debata o jejich
umístění. „Jedna z uvažova-

ných možností je střed parku
Mezivodí. Počítá s ní i studie
rekonstrukce tohoto prostoru,
kterou již máme zpracovanou,“
konstatoval Roman Hoza.
(dvo)

Ruce jsou i symbolem poskytnuté pomoci. Foto: MěÚ Hulín
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ZPRAVODAJSTVÍ
Filmy v Letním kině přilákaly téměř tisíc návštěvníků
Letošní sezona v Letním kině Hulín nabídla 19 filmů, které
dohromady zhlédlo 976 ná-

vštěvníků. Divácky nejúspěšnějším filmem byla vinařská
komedie Bobule3, kterou si

Filmy promítané pod širým nebem mají své kouzlo. Foto: MKC Hulín

nenechalo ujít 273 lidí, hodně návštěvníků přilákaly také
filmy pro rodiny. První film
se v Letním kině promítal
26. června, na poslední mohli
diváci jít v sobotu 29. srpna.
„Letošní sezóna byla bohužel do značné míry ovlivněna
současnou pandemií koronaviru. Odrazilo se to v prodaných vstupenkách, do Letního kina přišlo asi o polovinu
méně lidí, než tomu bylo loni.
Částečně to bylo způsobeno
i omezeným výběrem filmů
a menším množstvím filmových novinek. Nicméně i tak
jsme rádi, že se filmové léto
opět uskutečnilo. Filmy pod

širým nebem se v Hulíně promítají už od roku 1965 a děláme stále za podpory radnice
maximum pro to, aby tato tradice pokračovala,“ zhodnotila
právě skončenou sezonu
Jarmila Zakravačová, ředitelka Městského kulturního
centra Hulín, které provoz
Letního kina zajišťuje.
Aby se diváci cítili v Letním kině co nejkomfortněji,
mohli si u vstupu vypůjčit
deky pro přikrytí. Ke komfortu přispěla také výměna dřevěných desek u laviček v hledišti, celkový vzhled areálu
zlepšila revitalizace zeleně.
(dvo)

Značný zájem.
Mobilní rozhlas si zaregistrovalo téměř deset procent obyvatel
Město Hulín letos zaznamenává značný zájem veřejnosti o službu Mobilní rozhlas.
Od začátku roku si ji zaregistrovalo 338 občanů, kteří tak
nyní dostávají zdarma do mobilu či e-mailu aktuální informace o dění ve městě.
Celkem si již pořídilo službu Mobilní rozhlas 573 občanů Hulína, tedy téměř deset
procent všech obyvatel města. „Letošní zájem je opravdu

značný. Vysvětlujeme si jej
jak intenzívní propagací této
služby, tak i zájmem mnoha
lidí dostávat aktuální informace v souvislosti s pandemií
koronaviru. Osobně se ale domnívám, že nejvíce přispívají
k zájmu o Mobilní rozhlas lidé,
kteří už tuto službu mají, jsou s
ní spokojení a nebojí se to říci
svým sousedům a známým,“
prohlásil Pavel Janečka,
správce počítačové sítě na

hulínské radnici, který má
službu Mobilní rozhlas na
starosti.
Mobilní rozhlas je pro zájemce zdarma a registrace této
služby je jednoduchá. Provést
ji lze prostřednictvím odkazu
http://hulin.mobilnirozhlas.cz,
vyplnění zabere pouze několik minut. „Mobilní rozhlas
představuje velmi praktický
způsob, jakým lze v krátkém
čase získat aktuální informa-

ce o dění v Hulíně. Budeme určitě rádi, pokud si jej zaregistruje co nejvíce lidí. Dají nám
tak šanci předávat jim důležité zprávy, které jim mohou
pomoci třeba i v rozhodování,“ konstatoval
Roman
Hoza,
starosta
Hulína.
(dvo)

Czech-American TV chystá ve spolupráci se studenty pořady
o vaření a původních významech příjmení
Pořad o vaření typických
českých a moravských pokrmů a projekt o původních
významech českých a moravských příjmení – tyto novinky
aktuálně chystá americká kabelová televize Czech-American TV (CATVUSA). Připravovat je bude ve spolupráci s
Gymnáziem a Jazykovou školou s právem státní jazykové
zkoušky Zlín a Střední uměleckoprůmyslovou
školou
Uherské Hradiště, za podpory
Zlínského kraje.
„Gastronomie je nedílnou
součástí cestovního ruchu, krajové speciality dokáží přilákat
do regionu spoustu turistů.
A těm má Zlínský kraj i v tomto ohledu co nabídnout. Chystaný pořad navíc našim divákům ukáže, jak si jídla ze Slovácka, Valašska a Hané připravit také doma,“ vysvětlil
cíle jedné z chystaných novinek John Honner, americký
televizní producent českého
původu a ředitel Czech-American TV.
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Ke vzniku druhého pořadu
s názvem GENEALOGY, který bude věnován původním
významům českých příjmení přeloženým do angličtiny,
inspirovala Johna Honnera
osobní zkušenost. „Ve Spojených státech amerických je
mnoho lidí s českými kořeny,
kteří ale neví, jaký význam
mělo jejich příjmení v domovině předků. Ti, co mě znají, se
mě na to ptají. Vysvětloval jsem
například, že příjmení Dvorak
znělo původně Dvořák a šlo
o označení lidí, kteří se pohybovali u dvora, například panovnického. Češi to asi ví, ale ne už
Američané s českými kořeny.
A jim především chceme novým projektem význam jejich
příjmení ozřejmit,“ konstatoval
John Honner. Dodal, že projekt GENEALOGY bude umístěn na webových stránkách
televize www.catvusa.com.
Tvorba nových pořadů má
velkou podporu Zlínského
kraje, který s Czech-American
TV už 16 let spolupracuje,

což letos ocenil i udělením
Pamětního listu a oficiálním
poděkováním pracovníkům
této televize.
První díly pořadu o vaření
a projektu o příjmeních by
měly být hotové v příštím
roce. Diváci, a to i z České
republiky, se s nimi budou
moci seznámit ve vysílání
Czech-American TV a na webu www.catvusa.com.

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.
(dvo)

Gastronomie je lákavou součástí cestovního ruchu.
Ilustrační foto: CCRVM
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ZPRAVODAJSTVÍ, VÍTE, ŽE

Muzeum Františka Skopalíka zve na svatební šaty a chystá nové expozice
Ještě letos dvě nové expozice. A také zahájení příprav
na oslavy 200. výročí narození Františka Skopalíka. Velmi
živo je znovu, po pauze v souvislosti s omezeními způsobenými pandemií koronaviru, v Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích u Hulína.
Jeho program nabízí spoustu
důvodů, proč jej navštívit.
„Aktuálně nám končí výstava Nevěsta jako kvítek, k vidění
je už jen do 14. října. Zhlédnete
zde svatební šaty a kytice z 20.
století. Šaty jsou zapůjčené od
majitelek z našeho regionu,
dokonce přímo z Hulína máme
nejstarší šaty. Uvidíte také
šaty od paní Mudrákové, která
má velkou sbírku svatebních
a společenských šatů,“ prozradila Václava Navrátilová, programová pracovnice
muzea. A dodala, že výstavu
se podařilo uspořádat díky
dobré spolupráci s Národním
památkovým ústavem, Me-

todickým centrem zahradní
kultury v Kroměříži.
Ještě do konce tohoto
roku nabídne muzeum dvě
novinky. Veřejnosti představí soubor s více než šedesáti
kusy negativů, několik z nich
zaznamenává slavnost Svěcení praporu vojenských vysloužilců z 8. června 1908 v Hulíně. Na fotografiích je zachycena i manželka následníka
trůnu Františka Ferdinanda
d'Este Žofie Chotková. Druhá chystaná expozice nabídne seznámení se sbírkovými
předměty Hanáckého Skopalíkova sboru Selské jízdy.
Právě s ní František Skopalík,
významný záhlinický rodák,
převezl v květnu roku 1868
jeden ze základních kamenů
Národního divadla z místního
kamenolomu do Prahy.
V roce 2022 si muzeum
připomene výročí 200 let od
narození Františka Skopalíka, po kterém je pojmenova-

né. Přípravám bude věnovaný závěr tohoto i celý příští
rok. „Pro Záhlinice a Hulín je
tohle výročí velkou událostí.
František Skopalík byl dlouholetý starosta Záhlinic a také
poslanec Říšské rady za Rakouska-Uherska. Je mimo jiné
považován za zakladatele moderního zemědělství v mocnářství, byl iniciátorem scelování zemědělských pozemků.
Zaslouží si důstojné připomenutí,“ nepochybuje Roman Hoza, starosta města
Hulína.
Muzeum Františka Skopalíka se nachází v bývalém
Obecním domě v Záhlinicích,
naproti kostelu. Otevřeno
má vždy ve středu od 8.30
do 17.00, mimo otevírací dobu je možné muzeum navštívit po předchozí domluvě
na telefonu 603 860 128. Další
informace včetně aktualit lze
nalézt na webu www.hulin.cz.
(dvo)

Výstava Nevěsta jako kvítek nabídla atraktivní podívanou i díky spolupráci s veřejností. Foto: MFS

Víte, že…
• stromy stejného druhu kromě toho, že spolu komunikují, tak si vzájemně poskytují i živiny?
• Země denně urazí 52 milionů kilometrů vesmírem?
• každou květinou, kterou necháme v trávníku vykvést a dozrát, dáváme šanci jejímu následnému pokolení, a také příležitost
k životu mnoha dalším bytostem?
• poštolky obecné loví mimo drobné hlodavce pravidelně i ještěrky?
• Světový fond na ochranu přírody (WWF) ve své poslední zveřejněné zprávě uvádí, že populace savců, ptáků, obojživelníků,
plazů a ryb se v letech 1970 až 2016 zmenšily v průměru o 68 procent?
• po desetiletích byla v loňském roce v Hostýnských vrších poprvé zaznamenána fotopastí kriticky ohrožená kočka divoká?
• s měnícím se klimatem mohou některé přehrady zapříčinit svou plochou a sběrem vody paradoxně vysoušení krajiny?
• díky parazitologům bylo zjištěno, že v posledních deseti letech přestaly být žáby základní složkou potravy čápů bílých, což
znamená, že na našich loukách a hlavně polích se žáby téměř nevyskytují?
• po dvaceti letech pobytu vlků na Moravě bylo doloženo ve Slezských Beskydech a také v Javornících jejich rozmnožování?
• štěstí nespočívá v majetku, ale v tom, kým jsme?
S úctou Váš Pavel K. Šálek, Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín
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Projekt Senior Pas. Podpora aktivního života lidí starších 55 let
ilustrační foto

Podpora aktivního života lidí starších 55 let, to je
hlavní cíl projektu Senior
Pas. Připojit se k němu a čerpat výhody, které nabízí, je
velmi jednoduché. Stačí se

bezplatně zaregistrovat prostřednictvím webu, anebo
v kontaktních centrech.
Senior pas přináší celoroční slevy v rozsahu 5–50 %,
doplněné navíc o sezónní

a bonusové slevy. Jedná se
o systém slev na výrobky a
služby poskytované držitelům
karet Senior Pas v oblastech:
• zdravotnictví, lázeňství,
wellness
• cestování, stravování, ubytování
• vzdělání, muzea, galerie
• spotřební nákupy
Slevová síť je platná
v celé České republice. Karta je zájemcům vydávána
zdarma. Registraci je možné provést buď elektronicky prostřednictvím webu
www.seniorpasy.cz, anebo
v kontaktních centrech.

Pro Zlínský kraj jsou určena
tato kontaktní centra:
KLUB SENIORŮ KROMĚŘÍŽ,
VELEHRADSKÁ 4
Klub seniorů		
Velehradská 625/4
767 01 Kroměříž
Každou středu 9 - 12 hod.
Kontakt: 728 056 471
E-mail:
hjankova@centrum.cz
SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA
KROMĚŘÍŽE
Riegrovo náměstí 159
767 01 Kroměříž
Kontakt: 727 825 070
(zk)

Seniorská obálka. Tiskopis, který může pomoci v tísni
Rada Zlínského kraje vyslovila souhlas s distribucí
Seniorské obálky prostřednictvím webového portálu
Zlínského kraje. Tento tiskopis pro seniory a osoby
se zdravotním postižením,
kteří bydlí ve svém domácím
prostředí, má pomáhat řešit
krizové situace týkající se sociálně zdravotního pomezí.
„Seniorská obálka je výstupem projektu Implementace
politiky stárnutí na krajskou
úroveň Ministerstva práce a
sociálních věcí, do kterého je
zapojen také Zlínský kraj. Tuto
kartu pro případ naléhavé
pomoci, například při zásahu
jednotek integrovaného záchranného systému, má mít
osoba umístěnou na viditel-

INZERCE
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ném místě ve své domácnosti,“
vysvětlila Michaela Blahová
zodpovědná za oblast sociálních věcí.
Karta obsahuje důležité
informace o osobě: osobní
údaje, kontaktní údaje na osoby blízké, orientační přehled
onemocnění a medikace.
Tiskopisy seniorské obálky můžete najít na stránkách
www.kr-zlinsky.cz v sekci sociální oblast.
Co je seniorská obálka?
• Jedná se o tiskopis, který
může napomoci v situacích, kdy se osoba dostane do tísně, ohrožení
zdraví nebo života. Do
tiskopisu se vyplní základní údaje o nemocech, o
lécích, které jsou užívány,

alergiích a doplní kontakt
na nejbližší příbuzné. Je
velkým ulehčením pro přivolanou pomoc pro případ,
kdy osoba není schopna se
záchranáři sama komunikovat, například když po
úrazu ve své domácnosti
upadne do bezvědomí.
• Určená všem osobám, zejména seniorům a osobám
se zdravotním postižením.
• I.C.E. označení, které má
obálka v záhlaví, je mezinárodní zkratkou a znamená „použít v případě
nouze” (z anglických slov
In Case of Emergency).
• Vznikla jako výstup kulatého stolu Stárneme ve zdraví,
v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí,

„Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň“.
• Ve Zlínském kraji byla seniorská obálka zavedena
v roce 2019.
Tiskopis seniorské obálky:
Po vyplnění kartu umístěte na viditelném místě
ve Vašem bytě nebo domě!
Buď na dveřích lednice,
nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované
složky záchranného systému
Zlínského kraje (zdravotnická
záchranná služba, hasiči a policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat
vždy na těchto místech! Nejdůležitější je však její PRAVIDELNÁ AKTUALIZACE!!!
(zk)
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ROZHOVOR
Při druhé vlně jsme připraveni opět pomoci

Velká zkušenost, kdy se
představy liší od reality. Tak
charakterizuje první dva roky
ve funkci místostarosty Hulína Jiří Schaffer. Více o jeho
názorech a postojích, o projektech a investicích radnice
nebo o situaci vyvolané koronavirem prozradí následující
rozhovor.
Aktuální volební období
je právě v polovině, nabízí
se tedy otázka: Jaké bylo?
Jaké je vaše hodnocení?
Začal bych nejprve u sebe.
Když jsem téměř před dvěma
lety nastupoval na radnici,
měl jsem určité představy
o této práci, ale až po jisté
době jsem poznal, co všechno obnáší. Je nutné říci, že
sám člověk ve vedení města
nic nezmůže. Je možné naznačit vizi či směr, ale výsledek je vždy kolektivním dílem. Takový je můj poznatek.
Ale pojďme hodnotit. Je
dobré, že se ve vedení města můžeme opřít o kvalitní
servis ze strany zaměstnanců městského úřadu, jak po
materiální stránce, tak po
odborné a technické. Také
složení zastupitelstva města umožňuje konstruktivní
a věcnou diskuzi, po které
se shodneme na prioritách,
které jsou pro město v daném okamžiku prospěšné.
Jak už to v životě bývá, některé plány a představy se
nám povedlo realizovat, jiné
z různých důvodů, převážně
objektivních, musely být odloženy a na naplnění teprve
čekají. Pokud to ale mohu

shrnout, hodnotím uplynulé
dva roky jako pozitivní.
Už jste zmínil, že některé
plány a představy se povedlo realizovat, jiné ne.
Můžete být konkrétnější?
Akce naplánované v tomto volebním období se převážně realizovat daří. Pokud
vzpomenu investiční akce,
opět pokračujeme v opravách komunikací a chodníků,
byly dokončeny rekonstrukce
chodníků a opravy na ulicích
Ant. Dvořáka, Partyzánská,
Hviezdoslavova, Poštovní a
Dr. Stojana. Z větších investic
byla dokončena rekonstrukce ulice Tylova, nová komunikace na ulici Palackého
a v Záhlinicích u hřiště byla
vybudovaná nová komunikace včetně potřebných
inženýrských sítí pro výstavbu sedmi rodinných domů.
Pokračovalo se také v rekonstrukci veřejného osvětlení.
V letošním roce jsme v zastupitelstvu schválili Územní
plán města, což považuji po
roky dlouhém projednávání
také za úspěch.
Některé akce se z různých
důvodů nepodařilo realizovat, jmenoval bych závěrečnou etapu „Regenerace
panelového sídliště Družba
II“, a rekonstrukce chodníku
na ulicích Záhlinické a Wolkerově. Většinou se jedná
o administrativní komplikace, kdy čekáme na vypsání
dotačních titulů. Bez dotací
bychom mohli realizovat
jen část akcí. Většina těchto
záměrů se proto bude reali-

zovat příští rok, dlouhodobě
požadovaná oprava příjezdové cesty ke garážím u cukrovaru bude ale realizována
ještě v tomto roce.
Co se týká městského úřadu, postupně přecházíme na
nový informační systém radnice a byla zahájena realizace programu pro zvyšování
kvalifikace úředníků městského úřadu, na kterou jsme
získali dotaci z Operačního
programu zaměstnanost Evropské unie.

které neslo největší zátěž.
Pro Hulín tento nový fenomén znamenal omezení ve
všech směrech, nejvíce jsme
to pocítili při plnění rozpočtu města od státu, kde došlo
k výraznému poklesu. Díky
prozíravé finanční politice
při tvorbě rozpočtu na letošní rok, kdy se pracovalo
s poměrně větší rezervou,
jsou však dopady na město
minimální. Při plánování na
příští rok musíme ale počítat
s nižšími příjmy.

Jaké jsou největší projekty, na kterých s kolegy pracujete?
Především se jedná o rekonstrukci Sokolovny, která je snad největší investicí
v novodobé historii města.
Je zpracována realizační projektová dokumentace, podle
které dojde k výběru dodavatele stavby. Stavět by se
mělo příští dva roky.
Na tento záměr navazuje přesun sportovních aktivit ze Sokolovny do jiných
prostorů, které musí odpovídat danému účelu. Právě
probíhá výstavba nových
kurtů pro volejbal a tenis
v prostoru za školou, které budou využívat zázemí
koupaliště. Také se připravují prostory pro stolní tenis, judo a další sportovní
aktivity Spartaku.
Za zmínku stojí také příprava pozemků pro individuální výstavbu na ulici
Wolkerova. V minulém roce
se uskutečnil výkup pozemků, nyní je celý prostor v majetku města a zpracovává se
projektová dokumentace na
vybudování potřebné infrastruktury. V prostoru bývalých zahrádek bude vytvořeno místo pro 21 rodinných
domů.

Teď zde máme druhou vlnu
tohoto onemocnění. Bude
město pomáhat svým občanům ve stejném rozsahu
jako při první vlně?
Při první vlně mně mile
překvapila solidarita mezi
našimi občany, projevená šitím a sdílením roušek a vzájemným porozuměním.
Město ze svého titulu zřídilo takzvanou horkou linku,
kde mohli potřební požádat
o pomoc, a díky zaměstnancům úřadu a ochotným dobrovolníkům byla tato pomoc
naplněna.
Nyní přišla druhá vlna
a my jsme připraveni těm,
kteří to budou potřebovat,
opět pomoci. Po zkušenostech z první vlny víme, že
v těžkých chvílích není radno
spoléhat na nadřízené instituce, ale především si budeme muset pomoci sami.

Do dění letos značně zasáhl koronavir. Jak velká to
je komplikace pro plány
města?
Tento celosvětový problém se zákonitě musel projevit i v našem městě. Zasáhl
do všech sfér našeho života –
ekonomiky, kultury, sportu,
mezilidských vztahů, nejvíce
však postihl zdravotnictví,

Co byste chtěl vzkázat čtenářům?
Necítím se dávat nějaké
univerzální rady. Jako rodilý
Hulíňák, který zde strávil celý
život, mám prostě toto město rád.
Za uplynulé dva roky se
mi potvrdilo, že nejblíže
k sobě máme v těžších chvílích, jak tomu bylo v první
polovině tohoto roku. Doufám, že nám dobré vztahy,
vzájemná pomoc a tolerance vydrží i nadále! Protože
jedině s optimismem a dobrou vůlí zvládneme i nějaké
ty trable, a společným úsilím
dosáhneme toho, aby se
nám v našem městě žilo co
nejlépe.
Zdeněk Dvořák
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA HULÍNA

PŘEHLED USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 23. 9. 2020
143/12/ZM/2020
Zpráva o plnění usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva
města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení
z 11. zasedání Zastupitelstva
města Hulína bez připomínek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
144/12/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 01. 07. 2020
do 09. 09. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
145/12/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
146/12/ZM/2020
Vyjádření předsedů nebo
jiných pověřených členů výborů ZMH
I. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zápis z 10. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Hulína, které se uskutečnilo dne 21. 09. 2020.
II. Zastupitelstvo města Hulína bere na vědomí
zápis z 11. jednání Finančního výboru Zastupitelstva
města Hulína, které se uskutečnilo dne 21. 09. 2020.
III. Zastupitelstvo města
Hulína bere na vědomí
zápis z 6. jednání Osadního výboru pro Záhlinice
a Chrášťany, které se uskutečnilo 21. 09. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
147/12/ZM/2020
Prodej pozemku parc. č.
1862/15 v k. ú. Záhlinice
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. 1862/15 o výměře
748 m2 v katastrálním území
Záhlinice za cenu 710.600 Kč
vč. DPH, paní XXXX XXXX a
panu XXXX XXXX XXXX XXXX
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XXXX Otrokovice do společného jmění manželů, za účelem výstavby rodinného domu. 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: 18. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
148/12/ZM/2020
Prodej pozemku parc. č.
1862/13 v k. ú. Záhlinice
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. 1862/13 o výměře 779 m2
v katastrálním území Záhlinice za cenu 740.050 Kč vč.
DPH, panu XXXX XXXX XXXX
XXXX XXXX Hulín do výlučného vlastnictví, za účelem
výstavby rodinného domu.
II. Zastupitelstvo města
Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní smlouvy
Termín: 28. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
149/12/ZM/2020
Prodej části pozemku v Hulíně, ulice A. Dvořáka
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. 1575/25 v k. ú. Hulín
o výměře 32 m2 paní XXXX
XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín za cenu 100 Kč/m2 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: 18. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
150/12/ZM/2020
Směna pozemku v Záhlinicích
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění směnu pozemku
parc. č. 1970 o výměře 775 m2
v katastrálním území Záhli-

nice ve vlastnictví města Hulína, IČ: 00287229, za pozemek parc. č. 2501/6 o výměře
357 m2 v katastrálním území
Hulín, který je ve vlastnictví
ČR - Státní pozemkový úřad,
IČ: 01312774, a to z důvodu
výstavby místní komunikace
a inženýrských sítí pro novostavby rodinných domů
v Hulíně. Jedná se o úplatný
převod pozemku - směnnou
smlouvu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
151/12/ZM/2020
Bezúplatné nabytí stavby
komunikace
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
bezúplatné nabytí stavby do
vlastnictví města Hulína, tj.
tělesa pozemní komunikace
číslo III/4325, od uzlového
bodu 2531A039 po uzlový
bod 2351A143 v délce 0,228
km, ve staničení 0,000-0,228
(od konce úseku slepé ulice
Nádražní ve směru od silnice
II. třídy č. 432 po křižovatku
s MK ul. Višňovce) včetně jejich součástí a příslušenství,
nacházející se na pozemku
parc.č. 1900 - ostatní plocha
- ostatní komunikace v k. ú.
Hulín, která je ve vlastnictví
Zlínského kraje, oprávnění
k hospodaření se svěřeným
majetkem silnic II. a III. třídy
přísluší Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvkové organizaci, se sídlem ve Zlíně,
K majáku 5001, 760 01 Zlín,
IČ: 70934860, kdy pozemek
parc. č. 1900 v k. ú. Hulín je
ve vlastnictví města Hulína,
a to z důvodu vyřazení komunikace z kategorie silnic
III. třídy do kategorie místní
komunikace, jejichž vlastníkem je dle zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, obec.
Usnesení bylo: PŘIJATO
152/12/ZM/2020
Návrhy na pořízení změny
územního plánu
I. Zastupitelstvo města Hulína neschvaluje
pořízení změny územního plánu na základě podaného návrhu společnosti DUHET VVV
s. r. o., IČ: 09126333, se sídlem
Záhlinická 479, 768 24 Hulín.
II. Zastupitelstvo města Hulína neschvaluje
pořízení změny územního plánu na základě podaného návrhu společnosti PILANA Knives,
a. s., IČ: 48530115, se sídlem
Nádražní 804, 768 24 Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO

153/12/ZM/2020
Poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína
v II. kole roku 2020
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
poskytnutí individuálních
dotací z PF města Hulína
1. neziskové organizaci SK
Spartak Hulín - kopaná, z. s.,
v celkové výši 65.000 Kč
2. neziskové organizaci Sportovní klub SPARTAK Hulín,
z. s., v celkové výši 45.000 Kč
dle návrhu komise pro oblast
poskytování veřejné finanční podpory z programového
fondu města Hulína ze dne
31. 08. 2020, včetně uzavření
veřejnoprávních smluv s uvedenými organizacemi.
II. Zastupitelstvo města
Hulína ukládá
1. Ing. Haně Simerské
1.1. zajistit podepsání a registraci veřejnoprávních smluv.
Termín: 14. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
154/12/ZM/2020
Hospodaření města Hulína
za I. pololetí 2020
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o hospodaření města
Hulína za I. pololetí 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
155/12/ZM/2020
Rozpočtové opatření města
Hulína č. 4/2020
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. 4/2020 dle přílohy.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zapojení Rozpočtového
opatření č. 4 do rozpočtu
města Hulína
Termín: 30. 09. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
156/12/ZM/2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace
z rozpočtu města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí investiční dotace
ve výši 2.673.786,15 Kč z rozpočtu města Hulína číslo:
06159/2020 pro Sportov-

Hulíňan
ní klub Spartak Hulín, z. s.,
IČ: 18188541, se sídlem Javorová 439, 768 24 Hulín, dotace je poskytnuta na dofinancování akce „Revitalizace
parku Mezivodí - tenisové a
volejbalové kurty”.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajistit podpis a registraci veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 09. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
157/12/ZM/2020
Smlouva č. 3908110158 o poskytnutí dotace na úhradu
nákladů na regeneraci veřejného prostranství na sídlišti
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
Smlouvu č. 3908110158 o
poskytnutí dotace na úhradu nákladů na regeneraci
veřejného prostranství na
sídlišti na akci "Projekt regenerace panelového sídliště
Družba II - Hulín, 2. etapa závěrečná", která bude uzavřena mezi městem Hulín a
poskytovatelem dotace Státním fondem podpory investic, IČ: 70856788, se sídlem
Vinohradská 1896/46, Vinohrady, 120 00 Praha.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HULÍNA, ZPRAVODAJSTVÍ, KULTURA
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. zajistit podpis Smlouvy
č. 3908110158.
Termín: 30. 09. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
158/12/ZM/2020
Směrnice SM/16/02/20 o úhradě nákladů za pořízení změny
územního plánu
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
směrnici SM/16/02/20 o úhradě nákladů za pořízení změny
územního plánu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
159/12/ZM/2020
Souhlas se zařazením do působnosti MAS Jižní Haná
I. Zastupitelstvo města Hulína souhlasí
se zařazením území města
Hulín do územní působnosti MAS Jižní Haná na období
2021-2027.
Usnesení bylo: PŘIJATO
160/12/ZM/2020
Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 76 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění
mimořádnou odměnu Mgr.
Romanu Hozovi, starostovi
města ve výši měsíční odměny, která mu náleží za výkon

uvolněné funkce starosty
města za splnění těchto mimořádných úkolů:
• zajišťování a organizace
činností v souvislosti s krizovým řízením a nouzovým
stavem v důsledku Covid
• zajišťování a distribuce
ochranných prostředků a
materiálu od dárců a ve
spolupráci s dobrovolníky
• podíl na organizaci a jednání pracovních skupin
v rámci projektu z OPZ
- tvorba strategických dokumentů města
• podíl na zpracování a prezentaci ideové architektonické studie Starý cukrovar
a dalších objektů města
• zastupování města a činnost v orgánech v MAP II
ORP Kroměříž
• řízení orgánů MAS Jižní
Haná, podíl na zajištění
dotací z IROP a PRV
II. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 76 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění mimořádnou odměnu Ing.
Jiřímu Schafferovi, místostarostovi města ve výši měsíční
odměny, která mu náleží za
výkon uvolněné funkce místostarosty města za splnění
těchto mimořádných úkolů:
• podíl na zpracování a prezentaci ideové architekto-

nické studie Starý cukrovar
a dalších objektů města
• podíl na přípravě, návrzích
a technických řešeních při
investičních akcích (příprava nové výstavby RD,
řešení náhradních prostorů v souvislosti s uvolněním sokolovny)
• aktivita při pořizování
Územního plánu města a
Programu rozvoje města
• zastupování města v orgánech Mikroregionu Jižní
Haná
• dozorová a technická činnost při investičních akcích a opravách městského majetku
III. Zastupitelstvo města
Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zajistit výplatu mimořádných odměn ve výplatním
termínu za měsíc září 2020.
Termín: 09. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
Ověřovatelé:
Ing. Bohumil Kuchařík v. r.
zastupitel města Hulína
Radek Stratil v. r.
člen rady města

Po čtyřiadvaceti letech má „transfuzka“ Kroměřížské nemocnice novou
primářku. Eva Zdráhalová chce pokračovat ve velké péči o dárce krve
Transfuzní a hematologické oddělení Kroměřížské
nemocnice má od 1. září novou primářku. Po dlouhých
čtyřiadvaceti letech funkci
opustila Zdena Hřebačková
a odešla do důchodu. Nahradila ji Eva Zdráhalová.
„Zdena Hřebačková pracovala v nemocnici v Kroměříži
těžko uvěřitelných čtyřicet let.
Za vše, co pro ni udělala, si zaslouží velké poděkování a úctu.
Já i všichni kolegové jí přejeme
hodně klidných let v důchodu,
pevné zdraví a spoustu radosti
ze života,“ vzkázal Petr Liškář,
ředitel Kroměřížské nemocnice.
Profesní kariéra Zdeny Hřebačkové je v nemocnici v Kroměříži nejvíce spjatá s „transfuzkou“, kam nastoupila v roce
1985. Oddělení opustila, podle svých slov, s klidným svědomím. „Je stabilizované, tvoří ho
pracovitý tým, máme početnou
a stálou skupinu dárců krve.
Věřím, že i nadcházející roky
budou pro oddělení, ale i pro
celou nemocnici, úspěšné,“ prohlásila. Sama je připravena v
případě zájmu své nástupkyni
v rámci možností pomoci.

Přestože je odchod zásadní změnou, svého rozhodnutí
Zdena Hřebačková nelituje.
„Jsem přesvědčená, že pro můj
odchod do důchodu nastal ten
správný čas,“ potvrdila.
Nová primářka Eva Zdráhalová chce na práci své
předchůdkyně navázat. Nechystá proto nyní žádné zásadní změny, pouze drobné
úpravy. „Systém práce na oddělení je nastaven dobře. Paní

Zdeně Hřebačkové se podařilo
prosadit řadu poměrně zásadních rozhodnutí, jmenovala
bych například to, že u nás
odebíráme jak plnou krev, tak
i plazmu, což není v okresních
nemocnicích zase tak běžné.
Mám na co navazovat,“ je přesvědčená.
Eva Zdráhalová, která na
Transfuzním a hematologickém oddělení Kroměřížské
nemocnice pracuje od roku

2011, chce pokračovat ve velké péči o dárce krve. „Velmi
si toho vážíme, že jich máme
hodně stálých a že stále registrujeme nové. Často jde o rodinné příslušníky nebo třeba
známé našich dárců, kteří nás
doporučují. Mít stabilizovaný nebo rostoucí počet dárců
krve je pro nás zásadní. Tento
trend chceme rozhodně udržet,“ ujistila Eva Zdráhalová.
(dvo)

Zábavná talk show s Karlem Šípem
I přes zpřísňování opatření kvůli koronaviru se mohla
uskutečnit talk show s Karlem
Šípem, která byla z března
přesunuta na čtvrtek 17. září.
Ani povinnost mít během
celého představení zakrytá
ústa a nos neodradila diváky
a sál MKC se zaplnil. Hostem
Karla Šípa byl jeho kamarád Josef Alois Náhlovský
a společně svým proslulým
humorem bavili diváky téměř dvě hodiny. Jedno oko
nezůstalo suché, jelikož se

minipárty změnila v duel
dvou potencionálních prezidentských kandidátů, přišly
otázky na tělo a slzy smíchu
tak provázely celý pořad.
V závěru se dostalo i na dotazy z publika, které zabraly
tři stránky v sešitu pana Šípa.
Jsme moc rádi, že i v nelehké
době se diváci nebojí přijít
podpořit kulturu i umělce a
budeme doufat, že se budeme moci takto scházet dál.
E. Koukalová,
foto: L. Polišenská
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Máša a Medvěd se rozloučili s prázdninami
v blízkosti informačního centra a zábava pokračovala.
Počasí i dosavadní státní
opatření akci přála a my jsme
nesmírně rádi, že když už nemohl proběhnout tradiční
dětský den, mohli jsme to
dětem vynahradit alespoň

rozlučkou s prázdninami.
Děkujeme všem hulínským organizacím za pomoc, vám všem za úžasnou
náladu a dětem přejeme
šťastné vykročení do nového
školního roku.
Erika Koukalová

Konec pohodové sezóny
vyšel na jedničku

Máša a Medvěd nabídli bohatý animátorský program plný tanců,
písniček, soutěží, tvoření a mnoho jiného. Foto: L. Polišenská

Prázdniny už byly téměř
u svého konce, a přestože byly snad nejdelší, jaké
děti pamatují, nebo právě
proto bylo daleko těžší se
s nimi rozloučit. A o to, aby
to byl úžasný zážitek na závěr prázdnin, se postaraly
animované postavičky Máša
a Medvěd, které dorazily
na hulínské náměstí.
Kromě slavné dvojice byl
pro děti připraven bohatý
animátorský program plný
tanců, písniček, soutěží, tvoření a mnoho jiného. Nechyběl ani skákací hrad, vyjížďka na poníkovi nebo nějaká
ta cukrovinka. Celý program
byl laděn tak, aby si děti užily
příjemnou atmosféru a aby
se tak trochu připravily na ná-

vrat do škol a školek. Ale co
by to bylo za pořádnou rozlučku, kdyby chyběla pěnová párty?! Tak na závěr programu členové SDH Hulín
zapěnovali uzavřenou cestu

Série pohodových koncertů došla do svého konce. Během
prázdnin se hulínské náměstí proměnilo v místo setkávání
a poslechu nejrůznějších žánrů hudby. Každý si přišel určitě
na své.
Poslední pohodový koncert patřil hulínské rockové kapele
Bruce & rocks, která vystoupila ve čtvrtek 3. září na náměstí, kde se sešli skalní fanoušci této kapely a místní. Poslední
pohodový koncert probíhal za krásného počasí a naposledy
v letošním roce jsme si užili skvělou atmosféru koncertů.
Všem děkujeme za účast.
(ek, foto: L. Polišenská)

Konečně se i druháčci stali čtenáři
I přes povinnost nošení
roušek ve vnitřních prostorách jsme konečně mohli
pasovat už druháčky na čtenáře.
Jelikož konec loňského
školního roku byl pro takové
akce nepříznivý, ovšem momentální situace není také

úplně nejrůžovější, přesto
jsme počátkem září přivítali všechny tři třídy druhého
ročníku, abychom zjistili,
jak během dlouhého volna pracovali a učili se. První třída je základ pro další
vzdělání, a proto jsme se
museli přesvědčit, že to už

teď druháčci zvládají i přes
komplikace minulého školního roku. Všichni žáci museli
prokázat, že umí číst a psát,
poznají číslovky a znají tradiční české pohádky.
Byl to na začátek školního
roku trochu těžší úkol, ale
děti nám ukázaly, že se pil-

Když pasování, tak jedině s králem a královnou. Foto: MKH
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ně připravovaly i doma a vše
krásně zvládly. Proto nám
zbyla už jen milá povinnost
pasovat je na čtenáře.
Těšíme se, až za námi děti
opět přijdou a přejeme jim
spoustu úspěchů ve škole.
(ek)

Hulíňan

NAPSALI NÁM, KULTURNÍ POZVÁNKY
Akademie 3. věku zahájila po koronavirových prázdninách výuku

Celé první setkání probíhalo v pozitivní náladě. Foto: J. Zakravačová

Stejně jako děti a mladiství museli senioři v polovině
března přerušit své studium z
důvodu rozšíření koronaviru.
Přestože jsme doufali, že alespoň v červnu dojde ke slavnostnímu předání vysvědčení, situace to nedovolovala.
Nezbylo nám nic jiného, než
slavnostní zahájení nového
školního roku spojit s předáním tohoto dokumentu.
Za zpřísněných hygienických podmínek a roušek na
ústech se v září sešlo v sále

MKC Hulín skoro 50 studentů, kteří si touhu po vědění
nenechali zkazit nějakým
virem. Z vydezinfikovaných
rukou pana starosty Romana
Hozy převzali loňská vysvědčení a zapsali se do dalšího
ročníku. Celé první setkání
probíhalo v pozitivní náladě
a my budeme doufat, že se
i nadále budeme moct scházet a prožijeme další školní rok v co největším klidu
a pohodě.
Erika Koukalová

Seniorské hry 2020 v Kvasicích
V Kvasicích proběhl 5. září
11. ročník Her seniorů Mikroregionu Jižní Haná. Soutěže
se zúčastnily tradičně čtyři
města a obce - Hulín, Chropyně, Kvasice a Tlumačov.
Hry zahájil předseda Mikroregionu Jiří Schaffer za účasti
starostů zúčastněných měst
a obcí. I přes koronavirovou
situaci letošního roku se tak
senioři mohli opět setkat
a ukázat, že nadšení ke sportu jim vydrželo a jsou ve skvělé formě.

Každá obec či město mělo
zastoupení ve dvou družstvech, která se utkala v několika fyzických soubojích, ale
stranou nezůstala ani zkouška
paměti či zručnosti. Hulínská
družstva předvedla skvělé výkony a nadšení, jejich členové
měli po celou dobu úsměv
na rtech a vybojovali krásné
3. místo (Hulín I.) a 5. místo
(Hulín II.) a Gratulujeme všem
zúčastněným a přejeme hodně úspěchů v příštích hrách.
Erika Koukalová

11

Hulíňan

INZERCE
Řádková inzerce
• Oprava praček, myček, sušiček a sporáků. ELEKTROSERVIS Marek Dolák.
Tel.: 737 366 124.
PO – PÁ 8:00 až 16:00 hod.
www.servis-dolak.g6.cz.
• 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.
• 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.
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• 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.
• Lektorka němčiny doučí začátečníky i pokročilé - připravím na státní maturitu,
reparáty, zkoušku Zertifikat
Deutsch B1 atd. Poskytnu
kvalitní materiály a individuální přístup. Výuka možná
i přes skype. Platí i přes letní
prázdniny! Tel: 736 102 473.
• 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 k 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.
• 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.
• Koupím demižóny a dřevěné sudy od piva a vína.
Tel.: 704 325 847.
• Hledám k pronájmu byt
v Hulíně 2+1. Kontakt č.
tel.: 721 827 673.
• Prodám dřevěné policové
skříně, dále dřevěné skříňky. Cena dohodou.
Tel. 732 366 757.
• Mám 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.
• 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 garáž v Hulíně.
Tel.: 605 509 730.
• Dám za odvoz starší nábytek (50 let). Tel.: 739 188 875.
• Hledám byt 2+1 k pronájmu. Tel.: 721 827 673.
• Koupím garáž v Hulíně, nejlépe na Družbě nebo u Cukrovaru. Tel: 608 337 653.
• Prodám družstevní byt
2+kk v Hulíně ul. Višňovce
v původním stavu. Užitná plocha 41,7 m². Byt má
plastová okna a balkón.
Dům má výtah a je zateplen. Cena: 1.200.000,- Kč.
Tel. 775 285 240.

• Prodám 4 ks plechových
20litrových kanystrů na pohonné hmoty. Dobrý stav,
od benzínu. Cena 180 Kč
za kus. Mob. 603 481 327.
• 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.
• Prodám česnek, ručně pěstovaný a chemicky neošetřovaný. Jeden kg 150,- Kč.
Mob.: 739 009 813.
• Nechceme už bydlet v paneláku, proto hledáme RD se
zahrádkou. Rekonstrukce se
nebojíme. Tel.: 737 525 219.
• Hledáme byt k investici
(může být 3+1,2+1,1+1).
Rekonstrukce se nebojíme.
Tel.: 703 693 512.
• Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+kk v Hulíně.
Tel. č. 721 253 654.
• Hledám jakoukoli zmínku
o sestrách Boženě a Bohumile Danitových z Hulína
(ročník cca 1910).
Tel.: 605 330 142.
• Pronajmu byt 2 + kk. Hulín
– Družba. Tel.: 605 509 730.
• Prodám levně 2 pařeništní
okna. Rozměr 150x100 cm.
Tel.: 723 254 659.
• Starší čalouněný rozkládací gauč/ bočnice, úložný
prostor. Nabízím za odvoz.
Tel.: 776 132 448.
• Prodám víčka na masové konzervy samostatné - 300 kusů. 1 ks/1 Kč.
Tel: 776 016 254.

Hulíňan

INZERCE
Plošná inzerce
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Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE SVČ HULÍN, INZERCE
Nový školní rok jsme zahájili úspěšně. A zveme na kroužky
I přes to, že je současná
situace stále jako na houpačce, musíme dodržovat
veškerá hygienická opatření
i u nás v SVČ. Nový školní rok
jsme zahájili úspěšně. I když
první školní den nám počasí
moc nepřálo, navštívili nás
noví prvňáčci i pro nás už
známé tváře. Pro prvňáčky
jsme měli připravené dárečky na přivítanou. Přejeme
nejen jim, ale i všem našim
dětem úspěšný školní rok a
ať se jim u nás v SVČ líbí. 
Hned první týden v září
jsme zavítali do základní školy s prezentací zájmových
útvarů. Pro děti prvního
stupně jsme měli přichystané ukázky prací z jednotlivých kroužků.
I letos je nabídka velmi
pestrá a pro děti nabízíme
tyto kroužky: Debrujár, Keramika, Kuchtík, Logohrátky,
Dívčí klub, Fitness jumping,
Hulíňáček, atd. Stále máme
volná místa, pokud Vás z nabídky některý kroužek zaujal,
přijďte si pro přihlášku do SVČ
každý den od 6.00 – 16.00.
Těšíme se na vás!
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ZAHRADNÍ SLAVNOST se vydařila, špekáčky chutnaly. Foto: SVČ Hulín

První úspěšnou akci nového školního roku „ZAHRADNÍ
SLAVNOST“ jsme uspořádali
počátkem září. Počasí nám
přálo, a tak jsme na Zahradní slavnosti přivítali hojný
počet rodičů s dětmi. Těší
nás, že na našich akcích stále častěji potkáváme i nové

tváře. Nejdříve jsme si opekli
špekáčky na ohni a následně
jsme se přesunuli k velkému
plátnu, kde se promítala pohádka Úžasňákovi 2. Děkujeme všem zúčastněným a obzvláště dětem a rodičům, kteří vydrželi až do konce. 
Chtěli bychom pozvat

všechny děti a rodiče na sobotní keramickou dílnu, kterou pořádáme 7. listopadu
od 9.00 v SVČ. Přijďte se přihlásit a užít si dopoledne.
Pro děti je opět připraven doprovodný program v podobě
zábavného vyrábění z papíru.
(SVČ)

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZUŠ HULÍN, POZVÁNKY
Nový školní rok v ZUŠ Hulín

Výuka v hulínské Základní
umělecké škole je již od začátku měsíce září prozatím
v plném proudu.
Učitelé a žáci se hned
s velkým nadšením pustili
do společné práce, neboť
všem po delší „koronavirové“
pauze chyběl vzájemný kontakt a společné zážitky.
Ve všech třech oborech
naší školy – hudebním, literár-

ně dramatickém a výtvarném
- studuje 400 žáků, se kterými pracuje 32 pedagogů na
pracovištích v Hulíně, Pravčicích a Kostelci u Holešova.
Zájem dětí o studium
na naší škole naplňuje cílovou
kapacitu do posledního místa
a nám je velkým potěšením
vzdělávat mladou generaci
v uměleckých oblastech.
Po prázdninách jsme za-

hájili výuku v opravených
prostorách chodeb 1. patra,
kde proběhla demontáž starého obložení, byly opraveny
omítky, malby a podlaha. Dále
byly vyměněny podlahové
krytiny ve výtvarném ateliéru
a učebně orchestrální hry.
Velmi bychom touto cestou
chtěli poděkovat všem, kteří se
na rekonstrukci jakkoliv podíleli, zvláštní poděkování pa-

tří především vedení radnice
za finanční podporu, vstřícnost
a velmi dobrou spolupráci,
které si nesmírně vážíme.
Pevně věřím, že nový školní
rok zvládneme v rámci možností ve zdraví, bez omezení,
zákazů a strachu a půjdeme
společnou cestou za svými cíli
a sny.
Kamila Poláková,
ředitelka ZUŠ Hulín

Chodby 1. patra byly důkladně opraveny, foto z rekonstrukce a hotového stavu. Foto: ZUŠ Hulín
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NAPSALI NÁM Z MŠ HULÍN A MŠ ZÁHLINICE

Hulíňan

Nový školní rok v hulínské mateřince
Přípravy na nový školní
rok v naší Mateřské škole Eduarda Světlíka začaly
hned o prázdninách, kdy
nastal čas úklidu, údržby a
rekonstrukcí. V této nelehké
době jsme se věnovali hlavně pečlivé dezinfekci všech
prostor, nábytku a hraček.
Ve spolupráci s naším zřizovatelem – městem Hulín
– jsme zakoupili do školní
kuchyně v budově Družba
průmyslovou myčku nádobí.
Horkou párou se tak zlikvidují veškeré bakterie a viry.
V naší mateřské škole se maximálně každodenně snažíme, aby nedocházelo k přenosu jakéhokoliv infekčního
onemocnění a v rámci nemoci covid-19 jsme ještě
více zpřísnili pravidla hygieny, včetně důležitého prvku
mytí rukou a desinfekce rukou všech příchozích hned
u vchodu do mateřské školy. Díky provozním zaměstnancům se všechny budovy
blýskaly čistotou. Paní učitelky vyzdobily třídy, šatny,
vstup do MŠ, školní zahrady
a školní rok mohl začít. Rovněž je potřeba poděkovat
všem rodičům za vzorné
dodržování všech přísných
hygienických pravidel, stanovených Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje

se sídlem ve Zlíně. Vážíme si
důslednosti rodičů v péči o
zdraví svých dětí a ohleduplnosti k ostatním.
Úterý, 1. září se mohlo někomu zdát jako docela obyčejný den, ale pro mnohé děti
to byl den nad míru sváteční,
vždyť šly poprvé do mateřské
školy. Kdo ví, co se mnohému
malému človíčku honilo hlavou... Malinko se bojím, bude
tam se mnou maminka? Taky
se těším, jestli bude ve školce
můj kamarád, nebo kamarádka
z vedlejšího vchodu? Opravdu, ve školce bylo plno nových dětí, hodné paní učitelky
a plno hraček. Je tu docela zábava a čas utíká jako voda.
Zahájení školního roku
proběhlo bez problémů.
Nové děti se postupně zařadily do kolektivu vrstevníků.
V jednotlivých třídách proběhly nejrůznější akce a aktivity – dohodnutí spoluprací
a společných akcí s organizacemi ZŠ Nábřeží Hulín – 1.
třídy, ZUŠ, Jesle, SVČ, Školní
družina, logopedická depistáž v rámci celé MŠ, schůzka
výboru rodičů MŠ a zahajovací schůzky s rodiči.
Mateřská škola ve spolupráci s rodinou připravuje
děti nejen na školu, ale i pro
život. Dítě se učí soucitu,
sounáležitosti, soudržnosti,

soucítění. Proto je předškolní období pro život každého
dítěte tak důležité.
V letošním školním roce
jsme uvedli do praxe nově
sestavený Školní vzdělávací program pro předškolní
vzdělávání s názvem „Svět
je plný barev a tónů“. Cílem
naší snahy je spokojené, samostatné a aktivní dítě, které
se snažíme všestranně rozvíjet, aby bylo všestranně připravené se učit, vnímat své
okolí a komunikovat s ním.
K tomu vytváříme podnětné
vzdělávací prostředí obsahově bohaté tak, aby se u nás
dítě cítilo bezpečně, radostně a spokojeně. Chápeme
dítě jako neopakovatelnou,
jedinečnou osobnost, proto
plně respektujeme jeho individuality a potřeby. To vše

za dobré spolupráce s rodinou. Naší snahou je, aby se
děti naší mateřské školy naučily postojům, které spočívají
v úctě ke zdraví a praktickým
dovednostem chránícím zdraví. S podporou výchovy ke
zdraví souvisí výchova k enviromentálnímu cítění. Budeme se snažit přibližovat
dětem přírodu, vzbuzovat v
nich touhu poznávat a podpořit přirozený vztah k přírodě a nutnosti její ochrany.
Chtěla bych dětem popřát mnoho krásných zážitků doma i v mateřské škole.
Rodičům přeji hodně trpělivosti, laskavosti a důslednosti. Pedagogům hodně zdraví,
pevné nervy a spoustu příjemných zážitků s dětmi.
Miluše Budínová, MŠ Hulín

Mateřská škola v Záhlinicích zahájila školní rok
Prázdniny nám rychle
utekly a my jsme se rádi zase
vrátili mezi kamarády do
naší školky. Díky paní Staňkové školička zářila čistotou
a díky pracovníkům Kombytu byla krásně posečena
školní zahrada a ostříhán
živý plot. Za to jim moc děkujeme, protože zahradu využíváme k mnoha aktivitám,
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stejně jako malebnou okolní
přírodu kolem Záhlinických
rybníků.
V letošním školním roce
nás čeká opět spousta her
a zážitků. Nové děti si brzy
zvykly na nové prostředí, zapojily se do společných činností a začala vznikat nová
přátelství. Tak jako každý
rok se zaměříme na přípravu

předškoláků na přechod do
ZŠ. Jsou pro ně připraveny
kroužky: „Metoda dobrého
startu“, logopedie, anglický jazyk. Budeme se snažit
o všestranný rozvoj všech
dovedností a vědomostí.
Pokračovat budou i lekce
pana Forejta o zubní prevenci v rámci projektu „Zdravý
úsměv“. Také se určitě zú-

častníme akcí a výstav v Muzeu Františka Skopalíka.
Uvítáme jakékoliv nabídky na spolupráci, oceníme
vstřícnost a snahu zpestřit
a obohatit život dětí v naší
třídě „U kuřátek“. Všem přejeme hodně zdraví a pěkných
podzimních dní.
E. Doleželová,
MŠ Záhlinice

Hulíňan

ZPRAVODAJSTVÍ

Sportovní hry seniorů: velmi zajímavou disciplínou byla lukostřelba
Město Kroměříž a Sociální
služby města Kroměříže, p. o.
zorganizovaly sportovní hry
pro seniory kolektivů měst
Chropyně, Koryčany, Hulín,
Klub seniorů Kroměříž a kolektiv klientů Sociálních služeb města Kroměříže, p. o.
Sportovní hry byly zahájeny po předchozí prezenci
nástupem
všech
soutěžících, rozhodčích i organizátorů. Úvodní slovo pronesli starosta města Kroměříže pan Mgr. Jaroslav Němec
a ředitelka sociálních služeb
Kroměříže paní Mgr. Dagmar Klučková. Pro případ
první pomoci byla zajištěna
i zdravotní služba, pitný režim
i občerstvení.

Velmi zajímavou disciplínou byla lukostřelba. Sportovní luk velká většina soutěžících držela v ruce poprvé.
Zde byla nejprve provedena
velmi podrobná instruktáž a
pak možnost si tento sport
před bodováním nejprve vyzkoušet.
Po absolvování všech
disciplín provedli rozhodčí
bodové vyhodnocení. První

místo obsadili senioři z Hulína (Spolek zdravotně postižených) 178 bodů, na druhém
místě senioři z Chropyně 172
bodů a třetí byl Klub seniorů
z Kroměříže 168 bodů.
Je třeba také zmínit, že
tato soutěž pro seniory se
uskutečnila poprvé a byla
organizátory velmi dobře
připravena na hřišti základní
školy Oskol v Kroměříži.

Hlavním cílem sportovních her byla propagace pohybových aktivit pro starší
generaci a posílení zdravého
životního stylu. Soutěž se
odehrála v dobré náladě, navázali jsme přátelské kontakty a z účastníků vyzařovala
radost z pohybu. Za vše patří
pořadatelům velký dík.
Výbor Spolku
zdravotně postižených

Soutěžními disciplinami byly:
1. Střelba na floorballovou
branku 5 střel ze vzdálenosti 8 m ženy, 10 m muži
2. Rychlá chůze s nordic walking holemi na 50 m
3. Lukostřelba, 3 šípy na terč
4. Skládání kostí (papírová
maketa) na čas, 2 pokusy
5. Slalom mezi kužely na 25 m
6. Srážení plechovek 3 hody
tenisovým míčkem ze vzdálenosti 3 m
Každá disciplína byla bodována a součet bodů byl
výsledkem družstva. Aby
bylo umožněno se zúčastnit
co nejvíce seniorům, nebyl
stanoven počet členů v družstvu, takže se mohl zúčastnit
každý. Do výsledku družstva
se však započítávalo jen první pět nejlepších. U disciplín,
hodnocených na čas, byl
výsledkem družstva součet
časů, dosažených jednotlivými závodníky.

Vítězné družstvo seniorů Spolku zdravotně postižených v Hulíně ve složení Hroudná Vlasta,
Kopečný Vladimír, Dušková Vlasta, Štábl Richard, Poláková Jarmila, Druláková Hana, Brabcová Marta,
Miklíková Alena, Šmídová Šárka, Marcoňová Jarmila. Foto: VSZP

Turnaj v pétanque pro seniory. Družstvo z Hulína získalo stříbro

Členky družstva z Hulína, zleva
V. Dušková, J. Dohnalová
a A. Miklíková. Foto: VSZP

ní pohár z I. ročníku u nás,
přestože senioři v Kroměříži
hodně trénují. Snad se i u nás
v Hulíně najde kousek zpevněného povrchu, kde by naši se-

Výsledky:

Na Hanáckém náměstí se
uskutečnil II. ročník turnaje v
pétanque „O putovní pohár
místostarosty města Kroměříže“. Zápolilo osm tříčlenných
družstev na čtyřech hřištích.
Za Spolek zdravotně postižených v Hulíně soutěžily
a barvy města hájily členky
Dohnalová Jaromíra, Dušková Vlasta a Miklíková Alena.
Věkový průměr našich soutěžících byl 69 let.
Naše družstvo získalo 2. místo, v loňském roce byl putov-

1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. - 6. místo:
5. - 6. místo:
7. - 8. místo:
7. - 8. místo:

nioři mohli trénovat a hrát. Získání 2. místa bez jakéhokoliv
tréninku je obdivuhodné.
Výbor Spolku zdravotně
postižených v Hulíně

Svaz tělesně postižených 2 - Kroměříž
Spolek zdravotně postižených v Hulíně
Klub vojenských důchodců v Kroměříži
Klub českých turistů v Kroměříži
Centrum pro seniory Zachar Kroměříž
SPCCH v Kroměříži
Klub seniorů v Kroměříži
Svaz tělesně postižených 1 – Kroměříž
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NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN

Hulíňan
Geometrie venku

Opakování
geometrických tvarů v horkých zářijových dnech venku v parku
u školy bylo pro žáky páté
třídy určitě zpestřením. Zadání znělo vytvořit kružnici
o poloměru 25 cm, čtverec
o straně 25 cm a obdélník
20 cm a 30 cm z přírodních
materiálů. Toto zadání hravě zvládli úplně všichni. Podařilo se postavit z klacíků
a trávy i krychle, kvádry a

INZERCE
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jehlany. Nakonec z nich děti
udělaly domečky pro skřítky.
K jednomu domečku vedlo i
„elektrické vedení“ ze stébel.
Při hledání materiálu našly holky na trávě skokana
hnědého, kterého pak odnesly do jezírka na školní
zahradu. Tam po geometrii
následovala hodina čtení.
Každý si přečetl článek a básničku o Praze, venku na tabuli byly k tomuto textu

otázky, které zodpověděl, a
na závěr si vybarvil podle návodu tři strašidýlka.

Prostě venkovní učení je
prima.
(dh)

Hulíňan

TIP NA VÝLET
Sousední Kroměříž nabízí zážitky, na které se nezapomíná

Málokteré město může
nabídnout tak pestrou paletu vjemů, dojmů, zážitků
a emocí, jako Kroměříž. Návštěva tohoto skvostu v údolní nivě řeky Moravy by měla
být doslova povinností. A to
nejen kvůli Arcibiskupskému
zámku, Podzámecké zahradě
a Květné zahradě – historickým skvostům zapsaným
na prestižní seznam UNESCO.
Začněme charakteristikou
města, o kterém se říká, že
jsou to Hanácké Atény: Kroměříž nabízí duchovní sílu,
je od nepaměti spojena s
bohatou historií, tradicemi,
důstojností a mocí olomouckých biskupů a arcibiskupů.
Ti zde vybudovali svou letní
rezidenci. Je to místo klidné,
bez hektického spěchu, čas
zde plyne zvolna, jako před
zhruba 350 lety, kdy město
vstalo z popela třicetileté války a získalo svou podobu propojující architekturu, přírodu, umění, technickou vyspělost a lidský um. Ale současně to není město líné a ospalé, dokáže dynamicky zrychlit a poskytnout zážitky,
na které se nezapomíná.
Můžete se sem vypravit na jízdním kole, či in-line bruslích,
ale i s dětmi či přáteli.
Umění ve všech podobách
vás obklopí od okamžiku,
kdy do Kroměříže vkročíte.
Arcibiskupský zámek střeží
umělecké sbírky nedozírné ceny čítající přes 130 tisíc
položek. Jednotlivé prostory
zámku dýchají dobou a událostmi, které se zde odehrávaly. Vzpomeňme například
rok 1848, kdy zde probíhal
ústavodárný říšský sněm rakousko-uherské monarchie.
Obrazová výzdoba zámeckých sálů a zámecká
obrazárna, jistě druhá nej-

cennější v ČR, vám dopřeje
setkání se světově uznávanými mistry. Tizian Vecellio,
Lucas Cranach st., Paolo
Veronese, Jan I. Brueghel,
Luca Giordano, Anthonis van
Dyck – to jsou jen některá
jména umělců, jejichž díla
vás naplní obdivem. Vzácná
historická knihovna ukrývá a
zpřístupňuje na 90 tisíc svazků všech žánrů. Největším
klenotem je sakramentář z
druhé poloviny 9. století, ale
jsou zde také díla filosofická, vědecká či libri prohibiti
– knihy zakázané. V archivu
hudebních partitur nescházejí díla J. Haydna, W. A. Mozarta, Ludwiga van Beethovena a dalších hudebních
velikánů. Kroměříž hudbou
vždy žila a žije stále, hudební festivaly různých žánrů
jsou trvalou součástí života města, hudba se ozývá
z oken zdejší konzervatoře
nesoucí jméno P. J. Vejvanovského. Je to škola proslulá,
studoval zde například jazzový kapelník Gustav Brom.
Jedinečnost Kroměříže
spočívá mimo jiné v jejích
parcích, sadech, zahradách.
S květinami a zelení se setkáte na každém kroku. Zahradní umění je v Kroměříži
dovedeno takřka k dokonalosti. Spojuje rovinu uměleckou, filozofickou a technickou. Zatímco Podzámecká
zahrada reprezentuje bohatý krajinářský park, Květná
zahrada si zachovala svou
původní formální barokní
podobu. Na tyto tradice navazuje výstavní areál Floria.
Kroměříž je rodným městem věhlasného malíře
Maxe Švabinského. Památník, který představuje jeho
život a dílo, je stálou expozicí v Muzeu Kroměřížska

na Velkém náměstí. V areálu
bývalého františkánského kláštera, kde Švabinský prožil své
dětství, jsou k vidění originální
mozaikové lunety původně
určené k výzdobě Národního
divadla. Znáte nerozlučnou
filmovou dvojici Macha a Šebestovou z 3. B s jejich utrženým sluchátkem? Jejich příběh
přišel na svět díky scénáristovi
Jiřímu Macourkovi, který se
v Kroměříži roku 1926 narodil.
A dalším známým rodákem je
Karel Kryl, vzpomínku na něj
naleznete v expozici nedaleko
městské radnice.
Kroměříž mají v oblibě
filmaři. Slavný režisér Miloš
Forman si vybral Arcibiskupský zámek pro svůj Oscary
ověnčený snímek Amadeus. Natáčely se zde příběhy krásné Angeliky i osudy
císařovny Marie Terezie, či
příběh lásky Ludwiga van
Beethovena a řada dalších
snímků. Kroměříž je prostě
město filmové a po stopách
slavných filmů se můžete vydat s tištěným průvodcem,
který dostanete v turistickém informačním centru.
Myslíte, že historická města jsou určena jen dospělým
a děti se zde nudí? V Kroměříži tomu je jinak. Líbila se
vám filmová pohádka Peklo
s princeznou? Pokud ano,
vydejte se do míst, kde se
natáčela. Právě v Kroměříži totiž najdete tu hodnou
pohádkovou zemi krále
Leopolda. Přesvědčte se na
vlastní oči, že filmaři město
zachytili bez příkras takové,
jaké skutečně je – pohádkové. V Podzámecké zahradě,
kterou znáte z této pohádky,
také čeká ZOO koutek, na
který s láskou vzpomíná už
několik generací návštěvníků. Pobavíte se pohledem
na rozverné opičky a drobné

ptactvo, v zámecké oboře si
můžete prohlédnout daňky,
vodní ptáky apod. Pro děti
jsou velkým zážitkem setkání s volně pobíhajícími veverkami a pestrobarevnými
pávy. A zkuste třeba i projížďku Podzámeckou zahradou
na elektrickém vláčku.
Děti také milují Květnou
zahradu, hlavně kvůli přírodnímu bludišti, nejrůznějším
tajuplným zákoutím, Jahodovým kopečkům, Králičímu
kopečku, jezírkům s lekníny
a barevnými rybami, ale také
kolonádě, v níž se zvuk přenáší z jedné strany na druhou.
Nespočet dětských koutků
najdete také přímo ve městě,
například na Hanáckém náměstí či v Bezručově parku.
Legraci zažijete v zrcadlovém
bludišti. Dobrodružné a zvídavé povahy se mohou vydat
hledat Poklad biskupa Bruna, který město založil. Na
konci pátrání čeká odměna –
můžete si vlastnoručně vyrazit opravdovou minci. Návod
ke hře, a nejen ten, získáte
v Turistickém informačním
centru na Velkém náměstí.
Kroměříž je vlídná také
k milovníkům dobrého
jídla a pití. Moravská gastronomie se nabízí v řadě
restaurací, ve městě fungují
hned tři minipivovary, vyrábí
se zde proslulé sýry. Zdejší
Arcibiskupské vinné sklepy
z roku 1266 patří k nejstarším v zemi a pamatují dobu,
kdy se v okolí Kroměříže
dařilo vinné révě. Že tomu
tak opravdu bylo, dokazuje
historický znak Kroměříže,
v němž jsou zobrazeny dva vinařské nože. Legendární jsou i
místní cukrárny a kavárny.
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy

Fotografie jsou z archivu CCRVM, autor Zdeněk Urbanovský

19

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Hulíňan
Blahopřání

Dne 24. září 2020 se dožila 80 let
naše milovaná maminka,
babička i prababička
paní
VĚRA KATRŇÁKOVÁ.
Milé mamince do dalších let přejí
hodně šťastných a radostných chvil
dcera Ivona a syn Bronislav
s rodinami.
Víte, jak prudce srdce tluče,
když pohladí vás maminka?
Když vás pak sevře do náruče,
hřeje to jako kamínka.
Dne 14. září 2020
oslavila 97. narozeniny
paní MILADA ZELINKOVÁ.
Do dalších let přejeme moc zdraví, štěstí,
pohodu a hlavně radost z pravnoučků,
kteří jí dodávají energii do dalšího života.
Za celou rodinu dcera Vlaďka s rodinou
a dcera Milada s rodinou.

Láska, jakou máte, je víc než vzácná,
tak ať vás provází i další léta krásná.
Dne 24. 10. 2020 oslaví naši rodiče

LUDMILA A BOHUMIL
STRATILOVI

zlatou svatbu.
Do dalších společných let
jim přejeme mnoho zdraví!
Dcera Jarmila a synové Radek a Bohumil s rodinami.

Poděkování
Dovolte mi, abych Vám všem
co nejsrdečněji poděkovala za Vaše
vřelá slova útěchy a květinové dary,
nad odchodem mého manžela
JIŘÍHO DUTKEVIČE.
Velmi si toho vážím
a ještě jednou velký vřelý dík.
S úctou manželka Marie s rodinou.

Vzpomínky
Dne 17. října 2020 uplyne
10 dlouhých let od úmrtí
našeho manžela a tatínka
pana

DRAHOMÍRA GABRHELÍKA.
Kdo jste ho znali a měli rádi,
vzpomeňte prosím s námi.

Čas všechno mění, i pláč časem ustane.
Vzpomínka v našich srdcích
na Tebe navždy zůstane.
Dne 30. září 2020 jsme vzpomněli
páté smutné výročí úmrtí
pana MIROSLAVA MIKLA.
Stále vzpomínají manželka Jarmila,
syn Michal s rodinou
a dcera Romana s rodinou.
Děkujeme všem, co vzpomněli spolu s námi.
Kdo v srdcích žije, neumírá….
Dne 14. října 2020
vzpomeneme 10. výročí,
kdy nás navždy opustil
pan JAROSLAV PODMOL
z Hulína.
Stále vzpomínají
manželka Stanislava,
dcera Ivana s rodinou, syn Jaroslav s rodinou.
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Dne 8. října 2020
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
tatínka, dědečka, strýce
pana
JOSEFA LUKAŠÍKA.
S láskou vzpomínají
děti Elena, Josef a Ludmila
s vnoučaty.
Kdo Tě znal, vzpomene,
kdo Tě měl rád, nezapomene.
Díky za to, čím jsi nám v životě byl,
za každý den, který jsi pro nás žil.
Dne 5. 10. 2020
vzpomeneme 7. výročí úmrtí
pana JIŘÍHO POKOJE.
S láskou vzpomíná manželka Eva,
dcera Andrea a Jana s rodinami,
vnuci Zuzanka a Mareček.

Rok za rokem ubíhá, čas prý rány hojí,
vzpomínky na Tebe
však nikdy nezahojí.
Dne 16. 10. 2020 by se dožil 80 let
pan
JOSEF ROHÁČEK.
Stále vzpomíná manželka Ludmila,
dcery Ludmila a Dagmar
s rodinami.

Hulíňan
Dne 24. října 2020 vzpomeneme
5. výročí úmrtí našeho tatínka,
dědečka a pradědečka
pana
FRANTIŠKA SIMERSKÉHO.
S láskou vzpomíná
syn Miroslav s rodinou.

Dne 22. 10. 2020
vzpomeneme 6. výročí úmrtí
pana
JOSEFA SKÁCELA.
Vzpomíná manželka
a děti Monika a David.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Dne 1. listopadu 2020
vzpomeneme 6. výročí,
kdy nás navždy opustila naše
maminka, babička a prababička
paní
DRAHOMÍRA SIMERSKÁ.
S láskou vzpomíná
syn Miroslav s rodinou.
Dne 18. října 2020 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí
pana

VLADIMÍRA TOMANA
z Hulína.
S láskou stále vzpomíná manželka.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Jen ten, kdo ztratil někoho blízkého,
ví, jak každá vzpomínka na něj bolí…
Dne 29. října 2020
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní
MARIE KARALOVÉ,
rozené Segiňové.
S láskou vzpomíná manžel, synové,
vnoučata, sestry a bratři.

Kdo Tě měl rád, vzpomene,
kdo Tě miloval, nezapomene.
Dne 13. 10. 2020 by oslavila
své 85. narozeniny naše drahá
maminka, babička a prababička
paní
MARIE MIKLOŠOVÁ.
Dne 7. 7. 2020 jsme také vzpomněli
8. smutné výročí, co nás opustila.
Stále vzpomíná dcera s rodinou.

Nezemřel jsem, neboť vím,
že budu žít stále v srdcích těch,
kteří mne milovali.
Dne 26. 9. 2020 jsme vzpomněli
23. smutné výročí úmrtí
pana
VLADISLAVA ZELINKY.
Vzpomíná manželka Milada, dcery
Vlaďka a Milada s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, úsměv vítr vzal,
nám jen krásné vzpomínky
jsi zanechal…
Dne 19. září jsme vzpomněli
10. smutné výročí úmrtí
pana
FRANTIŠKA MOTALA.
S láskou a úctou vzpomínají
manželka s rodinou.

Dne 5. 10. 2020
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní
MARTY ČEŠELSKÉ.
S láskou vzpomíná
cela rodina.

Letos v září
by oslavil 100. narozeniny
pan
AUGUSTYN KUNČAR.
S láskou vzpomínají vnukové
Erik, Patrik, Martin Rohlederovi
s rodinami.

Dne 8. září 2020 jsme vzpomněli
12. smutné výročí úmrtí naší maminky, tchýně, babičky, sestry a tety
paní ANNY RUDOLFOVÉ
z Hulína.
Prosíme všechny blízké a známé naší
drahé zesnulé o tichou vzpomínku.
Děkují zeť Petr a vnučka Ája.

Opustili nás
Šturzová Emma
Jarošová Ludmila
Pálková Žofie
Hýbnerová Jana
Tomaníková Jana

*
*
*
*
*

1925
1943
1941
1940
1986
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TÉMA ALKOHOL

Hulíňan

Uvědomuji si, že vyléčený alkoholik neexistuje, jen alkoholik abstinující
ilustrační foto

Tento rozhovor s Martinem
ze společenství Anonymní
alkoholici (AA) není klasickým rozhovorem. Nejde totiž
pouze o jeho odpovědi, ale i o
sdělení dalších členů této komunity. Všichni chtějí zachovat svou anonymitu – jejich
výpovědi vám proto nabízíme
ve formě rozhovoru s mužem,
který sám původně přišel do
společenství řešit svůj problém, až nakonec začal pomáhat ostatním.
Martine, nejprve jak jste
na tom teď vy?
Už téměř dva roky abstinuji. V mém životě to znamená zásadní rozdíl. Dokud
jsem pil, měl jsem výčitky…
Dnes stíhám mnohem více
věcí, prožívám krásnější život, více mi chutná jídlo.
Zároveň si uvědomuji, že vyléčený alkoholik neexistuje,
jen alkoholik abstinující. S
tím ale jeho okolí dokáže žít,
i on sám se sebou.
O metodách léčení alkoholismu se toho zase tak moc
neví, možná nejvíce ze
staršího filmu Dobří holubi
se vracejí. Je platný i pro
dnešní dobu?
Vůbec ne, dnes jsou medicína a psychiatrie úplně

někde jinde. Žádná zelená
místnost s kovovou postelí,
žádné elektrošoky. Přístup k
pacientům je jiný, perfektní.
Záleží ale na každém, jak k
léčení přistoupí. Řada lidí z
léčení odchází, další nevydrží a k pití se vrací.
Řekl jste, že vyléčený alkoholik neexistuje, jen abstinující. Jak to chápat?
Tak, že abstinující alkoholik se už nesmí nikdy napít.
Pokud si myslí, že ano, skončí špatně. Jsme nemocní lidé
a léčba nesmí přestat. I proto
se scházíme v AA, společně v
něm hledáme důsledky svého problému, sílu to zvládnout i duševno. Řadě z nás
se to daří.
Společenství Anonymní alkoholici a jeho program
navazuje na léčebnu?
Může. V léčebně každý
pacient dostane kontakty na
společenství v blízkosti svého domova. Ale jsou mezi
námi lidé, kteří své pití zvládají jen s AA.
Jak sdružení funguje?
Vzniklo v třicátých letech
minulého století ve Spojených státech amerických.
V tehdejším Československu

se objevilo v osmdesátých
letech. Dnes má řadu poboček, v podstatě v každém
větším městě. Má dvanáct
tradic, kterými se jeho členové řídí. Nepřijímáme žádné
dary, základem je anonymita. Scházíme se na pravidelných sezeních, kde kolektivně řešíme svůj problém
s alkoholem. V České republice se uskuteční kolem padesáti takových sezení týdně. Kdo má potřebu, může
je navštěvovat ve více městech. Když třeba cítím, že mě
chtějí zase začít bolet záda,
tedy, že můžu začít zase pít,
nečekám na sezení ve Zlíně
a jedu třeba do Uherského
Hradiště.
Jak AA získávají peníze
na svou činnost?
Vybíráme peníze mezi
sebou. Kdo jich má více, dá
více, kdo méně, dá, co může.
Ve vašich dvanácti tradicích, což jsou vlastně určitá
pravidla, zmiňujete Boha.
Jakou hraje programu roli?
V našich osnovách skutečně Bůh figuruje, ale jde
o boha každého z nás, který
chrání naši střízlivost. Není
to náboženství, ale duchovno. Nejsme náboženská organizace ani sekta.
Jak vlastně probíhají sezení?
Kolektivně probíráme naše
problémy, životy, důvody,
hledáme společně řešení.
Z těch příběhů se navzájem
učíme, posilujeme se. Sám
vidím, že s malými obměnami to měli všichni stejné.
Moc se na tato setkání těším.
Ti lidé mi rozumí. Alkoholika
pochopí nejlépe ti, kteří mají
s alkoholem špatné zkušenosti.

V čem jsou stejné příběhy
účastníků sezení?
V tom, že se jim pití vymknulo, že tím trpěli nejen
oni, ale jejich děti, partneři,
rodiče. Že alkoholismus hodně stojí, propít se dají měsíčně tisíce korun. A v mnoha
příbězích zaznívá, že dotyčným jejich rodiny pomohly.
Nebo také, že alkoholismus,
což je nemoc stejně jako třeba chřipka, na rodinu přešel.
Alkohol je matoucí, úskočný.
Kdo se může stát členem
společenství Anonymních
alkoholiků?
Každý alkoholik, který
chce přestat pít. Muži i ženy.
Dokonce se nevylučuje, že
chodí i ti, co pijí. Ti buď přestanou pít, nebo chodit. Na
sezeních strpíme i lehce
podroušeného člověka, ale
nesmí dělat neplechu a nesmí se to opakovat. Kdo má
zájem své pití nebo pití někoho z rodiny řešit, může mezi
nás přijít. Nebo se podívat
na naše internetové stránky
www.anonymnialkoholici.cz.
Je tam o nás vše, včetně kontaktů.
Zdeněk Dvořák
Anonymní alkoholici je
společenství žen a mužů,
kteří spolu sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že
dovedou vyřešit svůj společný problém a pomoci
ostatním k uzdravení z alkoholizmu. Jediným požadavkem pro členství v AA
je touha přestat pít. Nemá
žádné povinné poplatky
ani vstupné, je soběstačné
díky vlastním dobrovolným příspěvkům.
(převzato z internetové adresy
www.anonymnialkoholici.cz)

Dnes nepiju, zítra se uvidí
Příběh Míry, muže, který
přišel do společenství Anonymních alkoholiků hledat
pomoc. A také ji našel:
Můj problém začal před
třiceti roky, kdy jsem ochutnal alkohol. Jsem totiž člověk, který nemá sebevědomí. Bál jsem se vystupovat
na veřejnosti, ale alkohol
mi to umožňoval. Po velice
krátké době jsem pití přestal
zvládat. Stal se ze mě kvar-
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tální alkoholik. Pil jsem, jak
se říká, velké dávky v krátkých intervalech. Ale protože celkem hodně vydržím,
dlouho se to dalo. Dovedl
jsem být střízlivý, když na to
přišlo, i několik měsíců. A to
v situaci, kdy jsem cítil, že to
mám špatné v zaměstnání,
doma, rodiče mi nadávali,
kamarádi mě přestali zvát
na akce. V těchto chvílích
jsem se zakousl a nepil jsem.

Šlo mi to, protože jsem věděl, že se za měsíc nebo třeba za dva zase napiju.
Intervaly mezi pitím se
však začaly postupně zkracovat. Po několika ambulantních léčbách jsem skončil v Kroměříži v léčebně. Byl
jsem poté rozhodnutý nepít,
bral jsem rok antabus. Jenže pořád jsem si nedovedl
vnitřně připustit, že jsem
alkoholik. Došlo na pokusy

o kontrolované pití. A jelikož
jsem kvartální alkoholik, tak
to šlo. Tři piva za měsíc s chlapama v hospodě. Všichni mě
bouchali po zádech a říkali,
vidíš to, naučili tě v Kroměříži
pít. Tehdy jsem o alkoholismu
nic nevěděl, tak jsem si myslel, že to tak je. Jenže potom
se to začalo pomaličku nabalovat, pil jsem dvakrát za měsíc, potom třikrát.
Pokračování na str. 23
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TÉMA ALKOHOL, FEJETON

Pořád to tak ale šlo v měsících, takže roky ubíhaly a
lidé kolem mě polevili v ostražitosti. Takže když jsem
se někdy „zvalil“ hodně, měli
pro mě pochopení, říkali, tak
se jednou ožral, no a co. Ale
to, že jsem se mezitím ožral
ještě třikrát doma, už nikdo
nevěděl. Moje okolí si myslelo, že vůbec nepiju, ale

já přitom byl ožralý doma,
ve sklepě.
Následovaly další léčby.
A šlo to jak přes kopírák. Bral
jsem antabus a začal se postupně rozpíjet. Když jsem
se rozhodl jít léčit, bylo to
vždy tak po pěti letech, tak
moje manželka říkala, že alespoň měli normální Vánoce.
Přišla čtvrtá léčba. Jak jsem

stárnul, bylo to horší. Nejprve jsem musel jít na „jipku“,
lépe řečeno mě tam museli
odnést. Delirium jsem neměl, spíše celkové vyčerpání.
Čtrnáct dnů jsem tam ležel,
horní tlak dvě stě, spodní
taky dvě stě, primářka mi
říkala, že čekali, zda umřu,
protože s tím nešlo nic dělat.
Přežil jsem, nastoupil léčbu,

ale bez antabusu. Věděl
jsem, že to je průšvih, že
po návratu začnu pít hned.
V té hrůze jsem zašel
k AA a to mě tak oslovilo,
že od té doby sem chodím.
Už několik let. A nepiju. Ale
vím, že jsem alkoholik. A my
z AA říkáme: dnes nepiju, zítra
se uvidí. Teď je mi však dobře.
(dvo)

Má řemeslo ještě zlaté dno?
ilustrační foto

Dříve prý platilo. že práce
člověka šlechtí a zahálka naopak jeho život maří.
Asi před rokem jsem jel
autem a nuceně zastavil u
vlakového přejezdu. Zácpa,
nedalo se jet dále. Stálo tam
totiž veliké nákladní auto s
takovou tou zvedací plošinou. Řidič, pán na plošině,
mistr, dále pak patrně bezpečnostní technik a muž s
vlaječkou, kontrolující dopravu. Celkem pět lidí. Asi
řeší nějakou důležitou závadu, domníval jsem se mylně.
Plošina se vysunula ke sloupu s osvětlením a omontérkovaný stachanovec vyměnil žárovku. Chvíli trvalo, než
se spakovali. Za starých časů
přišel chlapík se žebřem a
během chvilky provedl totéž. Jak jednoduché.

Nedávno jsem potřeboval
oplotit asi deset metrů pozemku. Čtyři sloupky a plot.
Přijelo pět odborníků. Přemýšleli, měřili, dumali. Dva
tam strnule postávali jako
sochy, vypadali jak svatí za
dědinů. Jeden z nich byl důležitý jak zemáky ve sklepě.
Patrně šéf, klídek. Práce neuteče, není zajíc. Byli z jakéhosi zlínského plotového centra. Provedli, cena odpovídala
množině pracujících (nejmenuji, mohlo by jít o hanobení
dobrého jména firmy).
Pak jsem si objednal opravu balkonu. Balkon izolovat a
posypat takovou tou kamínkovou drtí. Nabídl se jeden už
na první pohled šizuňk. Sám
jsem strčil hlavu do oprátky.
Udělal, pěkné, ale zatéká.
Ten lempl z Napajedel (jmé-

no neuvádím kvůli zákonu o
ochraně osobních údajů) přijel opět, opravil, zalepil jakési
neviditelné dírky. Ale zatéká
stále. Doklad nepřivezl, záruka žádná. Od té doby se mně
vyhýbá, telefony nezvedá.
Zmizel beze stopy.
V souvislosti s balkonem
mě napadá jiný příběh. Na
fotografii z tehdejšího Sovětského svazu bylo vidět,
jak postavili jejich mistři od
řemesla docela pěkné panelákové domy s balkony.
Ty měly však jednu chybičku, nevedly na ně ani dveře
a neměly ani okna. Sovětský
svaz náš vzor. Poznal jsem i
doma balkony, rovněž bez
funkce. V jednom z pavilonů
zlínské nemocnice jsou také
pěkné balkony. Ale uzamčené a nemohou je pacienti
používat, protože prý by
někdo z nich mohl vyskočit
a spáchat sebevraždu. Možná je to správně, asi podle
nějaké bezpečnostní normy
(nebo zase EU)? Navrhuji zavěsit záchranné sítě. Protože
chlapi večer lezou na balkony oknem. Což takhle zazdít
okna? Sestřičky tam jsou ale
šikovné, pracovité, pěkné.
(Dále nezmiňuji, mohlo by
jít o sexuální harašení.) Navíc
všude chybí WC pro třetí pohlaví. To určitě dobudujeme.
Možná v budoucnu budeme
potřebovat čtvrtý záchod
pro čtvrté pohlaví, to je pro
ty, kdo se ještě nerozhodli. A
to opravdu nemám nic proti
menšinám jakéhokoli druhu.
Mám mezi nimi kamarády.
Jeden příběh pozitivní.
Před lety jsem potřeboval

přivést k domu plyn. Hlavní
vedení bylo však na druhé
straně silnice. Bylo před Vánoci. Přístroje nazývané krtek byly již zakonzervovány.
Přišel ale drobný usměvavý
pán, přinesl ozubenou krátkou rouru, zvedák z nákladního auta a tím zvedákem tu
rouru posunoval pod silnicí
a přidával pak potrubí na
plyn. Takhle viklal skoro celý
den. Proviklal se až k hlavnímu rozvodu na druhé straně
silnice. Druhý den přišel svářeč a měl svařovat připojení.
Pravil, že je třeba podkopat
se níže, aby se mohl v jámě
postavit. Přijel jiný svářeč,
který se nechal zavěsit hlavou dolů, svařil a mohli jsme
slavit Vánoce v teple. „Prací si
i nebe koupíš,“ platilo kdysi
prvorepublikové rčení. Jak
se ale dnes proklestit všemi
těmi paragrafy, podvodnými
nabídkami, které vypadají
tak věrohodně?
Můj americký přítel Petr
Motyka, původně ze Vsetína,
mě vyvádí z omylu, že výše
uvedené negativní příběhy
jsou vlivu východního. I v
USA je podobných ptákovin
dosti. Ale my je doženeme.
Máme v tom tradici. Přece už soudruh Husák říkal:
„Dohnat a předehnat.“ Pak
zmírnil. Udržet krok. Lid na
to pravil: „Udržet stopu.“ Jak
vidno z uvedených příběhů,
nějak se mně ztrácí lidové
pořekadlo: řemeslo má zlaté
dno. Ten poslední příklad je
jakousi nadějí, že ne všichni řemeslníci jdou stejným
směrem, doufám, že těch
lepších bude přibývat.

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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FOTOGALERIE Z HODŮ V CHRÁŠŤANECH

Hulíňan

Naše hodke v Chrášťanech
Na svátek Panny Marie se v Chrášťanech konaly hody.
Hodovní mši svatou u kapličky sloužil biskup P. Josef Nuzík,
Mons., který přijel na pozvání manželů Černockých.
Ke kapličce přišel za krásného slunného počasí v doprovodu krojovaného mládí a dětí, kterým kroje připravila paní
Konečná z Chrášťan. Pana biskupa přivítal za město starosta
Roman Hoza a za farnost P. Jiří Kopřiva. Po hodovní mši se pokračovalo v posezení pod pergolou, kde bylo připraveno malé
občerstvení a rožnilo se několik druhů masa. Hodování bylo
jako vždy příjemnou akcí ve společenském životě naší vesnice.
(red)

Svatováclavské hody byly zrušeny.
Město reagovalo na nepříznivou epidemiologickou situaci
Tradiční Svatováclavské hody se letos v Hulíně neuskutečnily. Důvodem byla zhoršující se epidemiologická situace koncem září, vyvolaná
onemocněním COVID-19.
„Reagovali jsme na aktuální vývoj a ten nebyl příznivý.
Zrušit letošní hody nám doporučila i Krajská hygienická
stanice ve Zlíně. Uvědomovali

jsme si, že odvoláním této
oblíbené akce rozesmutníme
řadu lidí, ale byli jsme přesvědčeni o tom, že šlo o správné
rozhodnutí. Zdraví je nejdůležitější, nikdo z nás nechtěl,
aby koronavirem onemocněli
občané Hulína nebo návštěvníci hodů odjinud. Věřím, že
veřejnost tohle rozhodnutí
pochopila. A věřím také, že si

o to více užijeme hody v příštím roce a že půjde o akci bez
roušek,“ prohlásil Roman
Hoza, starosta Hulína.
Svatováclavské hody se
měly uskutečnit od pátku 25.
do pondělí 28. září. „Program
byl připravený, účinkující se těšili, stejně jako občané. Nicméně situace byla komplikovaná
a nikdo z nás nechtěl nikoho
zbytečně vystavit zdravotním

rizikům,“ konstatovala Jarmila Zakravačová, ředitelka
MKC Hulín, které organizaci
hodů zajišťovalo. Dodala, že
vstupenky na koncert INFLAGRANTI s kapelou a hostem
Josefem Vojtkem, který byl
součástí programu hodů, je
možné vrátit do konce října
2020 v Informačním centru
v Hulíně.
(dvo)
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