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Odkud už Hulín získal miliony korun?

Košt marmelád v Záhlinicích si získal celou řadu příznivců. Foto: MAS Jižní Haná

Rekonstrukce chodníku na
ulici Wolkerova, Dětský klubík provozovaný základní
školou, odlehčovací služba
poskytovaná DECENTem…
Město Hulín je úspěšným
členem Místní akční skupiny
Jižní Haná (MAS). A získává
jejím prostřednictvím dotace v řádech milionů korun
na různé projekty.
Co je vlastně MAS Jižní
Haná? Jde o společenství
9 měst a obcí, 11 neziskových
organizací a 13 firem a podnikatelů. Jeho smyslem je poZpravodajství:
Seriál:
Fotosoutěž:
Historie:

máhat členům, ale i dalším
subjektům působícím na území místní akční skupiny, v realizaci mnohá záměrů v rozličných oblastech, od dopravní infrastruktury přes nákup
strojů až po podporu různých akcí pro veřejnost. Jde
jak o pomoc organizační či
vzdělávací, tak především
finanční - ze zdrojů Evropské
unie se spolufinancováním
ze státního rozpočtu.
Hulín o podporu žádá – a
úspěšně. „Jeho žádosti jsou
vždy výborně připravené, se

všemi náležitostmi, které mají
mít. I proto dotace opakovaně
získává. Na druhou stranu je
patrné, že město Hulín nijak
nezneužívá faktu, že je v MAS
Jižní Haná co do počtu obyvatel největší. Dokáže s ostatními členy spolupracovat a také jim pomáhat k úspěchu,
třeba radou a zkušenostmi.
Přeje i ostatním,“ konstatovala
Vladimíra Vondráčková, ředitelka obecně prospěšné
společnosti Jižní Haná, jejíž
je MAS Jižní Haná organizační složkou.

PŘEČTĚTE SI:
Rodinné domy v Záhlinicích
Malý hulínský místopis
„ROUŠKA SLUŠÍ KAŽDÉMU“
„Poslední výstřely“ – 2. díl

„V místní akční skupině se
rozhodně nezříkáme pozice
lídra, do které nás předurčuje
velikost města. Ale chápeme ji
především jako společenství,
ve kterém si navzájem pomáháme. A funguje to dobře. S tímto cílem jsme se také
před lety aktivně pustili s tehdejším místostarostou Petrem
Polákem do oslovování ostatních obcí s nabídkou ke spolupráci, a do jejího založení,“
prohlásil Roman Hoza, starosta Hulína.
Dokončení na str. 2
str. 2
str. 4
str. 13
str. 18

Z RADNICE

Hulíňan
Odkud už Hulín získal miliony korun? - dokončení ze str. 1

Z hlediska objemu získal
Hulín prostřednictvím MAS
největší částku na rekonstrukci chodníku podél ulice
Wolkerova, šlo o 2,2 milionu korun. Dalšími příklady
úspěšného čerpání jsou odlehčovací služba, kterou poskytuje DECENT Hulín, nebo
Dětský klubík Hulín, který
provozuje Základní škola Hulín. Celková podpora obou
projektů ze strany MAS dosáhla výše 2,6 milionu korun.
Příkladem kulturní či spolkové akce, pro kterou Hu-

lín získává podporu z MAS,
může být již tradiční Košt
marmelád v Záhlinicích, který si za dobu své existence
získal řadu aktivních účastníků i hostů. Navštěvují jej
jak místní, tak lidé z okolních
měst a obcí. „Z toho máme
velkou radost, pro nás v MAS
je Košt marmelád hezkým příkladem úspěšné praxe. A už
se těšíme, jak se znovu potkáme na podzim v Záhlinicích,
všichni zájemci jsou srdečně
zváni,“ vzkázala Vladimíra
Vondráčková.

Základním cílem místních akčních skupin je zlepšování
kvality života a životního prostředí v územích, kde působí,
podle společně zpracovaných strategických záměrů a dokumentů. Jedním z nástrojů je aktivní získávání a rozdělování dotačních prostředků. V současné době je na území
České republiky okolo 180 MAS.
MAS Jižní Haná vznikla v říjnu roku 2012 a působí
na území devíti obcí: Chropyně, Skaštice, Břest, Hulín,
Tlumačov, Kvasice, Karolín, Sulimov a Bělov. Celé území MAS se nachází ve Zlínském kraji, v jehož rámci zasahuje do dvou okresů: Kroměříž a Zlín. Obce Tlumačov, Kvasice, Skaštice, Břest, Sulimov, Karolín a Bělov mají jednu část
obce, město Chropyně dvě (Chropyně a Plešovec) a město
Hulín tvoří tři části (Hulín, Záhlinice a Chrášťany). MAS Jižní Haná se tak rozkládá na 12 katastrálních územích.
Rozloha MAS Jižní Haná: 103,06 km2
Počet obyvatel v území: cca 18 900
Více informací na webových stránkách www.masjiznihana.cz

Ze členství v místní akční
skupině ale nemá prospěch
pouze město a jeho části,
mají ji také místní drobní
podnikatelé a zemědělci.
V rámci svých žádostí už získali touto cestou podporu
v souhrnné výši 2,8 milionu
korun.
Členství v MAS přesně
zapadá do dlouhodobé
strategie hulínské radnice
získávat na co nejvíce projektů finance i z jiných zdrojů
než jen z vlastního rozpočtu.

„Naší snahou je přivádět
do Hulína peníze z různých
zdrojů. Celkem se nám to daří
a umožňuje realizovat i takové projekty, které bychom
si z vlastních peněz dovolit
nemohli, nebo bychom na ně
museli dlouho šetřit. Nejde
přitom jen o MAS. Sledujeme
všechny dotační výzvy a pokud nám některá z nich skýtá možnost získat podporu
pro připravený projekt, pokusíme se o ni,“ řekl Roman
Hoza.
Zdeněk Dvořák

Chodník na ulici Wolkerova by rekonstruován díky MAS.
Foto: Z. Dvořák

V parku Mezivodí v Hulíně se objeví kurty. Pomůže dotace
V parku Mezivodí v Hulíně
budou ještě letos vybudované
kurty pro tenis, nohejbal a volejbal. Práce začnou s největší pravděpodobností ve druhé polovině roku a skončí na jeho konci.
„Nové hřiště v parku vytvoří
zázemí pro volejbalisty, nohejbalisty a tenisty náhradou
za staré a nevyhovující kurty
u sokolovny. Na místě původníc kurtů vznikne parkoviště
pro nově zrekonstruovanou

sokolovnu,“ prohlásil Roman
Hoza, starosta Hulína.
Hřiště v parku Mezivodí se
podaří postavit i díky dotaci z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 5
890 000 korun, která pokryje
70 procent nákladů. Jejím
příjemcem je Sportovní klub
Spartak Hulín, z. s. „Zbytek potřebných financí uvolní ze svého rozpočtu město,“ prohlásil
Pavel Janečka, předseda spor-

tovního klubu. Upřesnil, že příspěvek radnice bude maximálně do výše 2 600 000 korun.
Revitalizace parku bude
v několika etapách pokračovat i v následujících letech.
„V plánu je postupná oprava
a vybudování nových chodníků, oprava krytu stávající komunikace, vybudování nového veřejného osvětlení, počítá
se i s přístavbou sociálního
a technického zázemí v areálu

koupaliště, novým dětským
hřištěm, klidovou zónou
pro seniory a rozsáhlými parkovými a sadovými úpravami,“ vyjmenoval Roman Dutkevič, vedoucí Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské radnice.
I v případě těchto rozetapovaných investic bude
snahou města zajistit dotace
z dostupných zdrojů.
(dvo)

V Záhlinicích se budou stavět rodinné domy
Ve druhé polovině dubna bude s největší pravděpodobností zahájena první
etapa přípravy parcel v Záhlinicích u Hulína pro novou
rodinnou výstavbu. Projekt
počítá s položením inženýrských sítí a vybudováním
přístupové komunikace pro
celkem sedm domů.
Náklady dosáhnou výše
6,6 milionu korun včetně
DPH a ze svého rozpočtu je
uhradí město Hulín, jehož
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jsou Záhlinice součástí. „Hotovo by mělo být do konce
června,“ sdělil Roman Dutkevič, vedoucí Odboru rozvoje
města a životního prostředí. Vyjmenoval, že v rámci
projektu s názvem Základní
technická vybavenost lokality RD Záhlinice – I. etapa
vznikne komunikace, odstavné stání, splašková a dešťová
kanalizace, vodovod, plynovod a dojde také k sadovým
úpravám celého prostoru.

Příprava lokality pro rodinnou výstavbu je dalším
z konkrétních opatření radnice v Hulíně, kterými se
snaží zastavit pokles počtu
obyvatel z posledních let.
„V Záhlinicích bude postaveno sedm domů. Čtyři parcely
jsou již prodané a věříme,
že také o zbylé bude zájem.
Jistě ho zvýší i dobudovaní potřebné infrastruktury,“
prohlásil Roman Hoza, starosta Hulína.

V blízké budoucnosti by
měly vyrůst rodinné domy
také v dalších lokalitách
Hulína. Město například vykoupilo vhodné pozemky
na místě tzv. zahrádek
u TOSu. „Do dvou let by zde
mohlo vzniknout nejméně jednadvacet stavebních
míst. S vybudováním potřebné infrastruktury počítáme
v příštím roce,“ řekl Roman
Hoza.
(dvo)

Hulíňan

Z RADNICE, AKTUÁLNĚ
Zamyšlení… Romana Hozy, starosty města:
Každý den přináší nové situace, nová rozhodnutí

Máme za sebou celé týdny
života ve změněných podmínkách, života s malým neviditelným nepřítelem - koronavirem. Nejsou to lehké časy.
Mnohým zamezuje pracovat,
mění naše zvyklosti, zaběhnuté rituály, brání nám se
navštěvovat a potkávat…
Chci poděkovat všem, kteří
tato omezení chápou a do-

držují všechna opatření jako
obranu proti šíření nebezpečné nemoci, která nejvíce ohrožuje zejména seniory. Chráníte
své okolí, chráníte sebe. A vím,
že takových je vás (nás) valná
většina, v našem městě i jinde.
Děkuji také ze srdce všem, kteří
nezištně pomáhají potřebným.
Jestli tato výjimečná situace
vyvolala něco pozitivního, je
to obrovská vlna solidarity.
Pořád je v nás hodně dobrého. Vyjdeme z této krize, věřím, poučeni, a do budoucna
uděláme vše pro to, abychom
na další byli lépe připraveni.
Každý den přináší nové situace, nová rozhodnutí. Řada
jich přichází od naší vlády a
my je musíme postupně aplikovat. Přes veškerý mírný chaos, který s sebou někdy přinášejí. Ptáte se, zajímá vás řada
věcí, a to je dobře. Některé
zodpovědět umíme, některé

odpovědi neznáme, protože je
ovlivňuje vyšší moc.
Jistou vlnu nevole vzbudilo
rozhodnutí radnice neotevřít
na Velikonoce hřbitov v Hulíně.
Chápu všechny důvody a argumenty, které jste uváděli.
A znovu opakuji ty naše. Riziko,
že by na hřbitov přišlo v období
svátků velké množství lidí, a to
nejen místních, bylo velmi vysoké. Popravdě jsme o otevření
uvažovali, ale po zkušenostech
z jiných měst a obcí, kde se na
hřbitovy nahrnuly naráz stovky lidí a musely být tak znovu
uzavřeny, jsme ten náš nakonec nechali nepřístupný. V zájmu zdraví. A jistě uznáte, že to
má přednost přede vším.
Město již dříve pořídilo a nabízí všem občanům službu Mobilní rozhlas. Umožňuje posílat všem, kteří si ji zaregistrovali, důležité aktuality prostřednictvím textových zpráv,

e-mailu, mobilní aplikace nebo
hlasové zprávy. Mobilní rozhlas, který nabízíme zdarma,
se vyplatí mít, zvláště v těchto
krizových časech. Vyzývám
vás všechny, abyste možností
této služby maximálně využili. Registrace je jednoduchá
a rychlá, vše k tomu potřebné
máme uvedeno na webových
stránkách města www.hulin.cz.
Kdo se s počítačem trochu pere,
ať požádá mladé ze své rodiny nebo okruhu známých.
Ti určitě pomohou. Zprávy
o aktuální situaci i jiné potřebné informace pak budou chodit až k vám domů.
Co říci závěrem? Nad koronavirem nemáme ještě vyhráno, ale mírně vedeme. A věřím,
že vyhrajeme. Chce to čas,
trpělivost, vytrvalost a zodpovědnost, umět si vzájemně pomoci. A dosud jste dokazovali,
že to umíte! Vydržte!

Na koronavirus se mohou nechat otestovat i samoplátci,
službu spustila nemocnice v Kroměříži
Stovky odběrů vzorků u lidí
s podezřením na onemocnění
novým typem koronaviru už
provedli zdravotníci Kroměřížské nemocnice na novém
odběrovém místě. To začalo
fungovat v polovině dubna ve
venkovním areálu zdravotnického zařízení, v provozu je ve
všední dny a původně sloužilo pouze lidem, kterým testování vzhledem k probíhajícím
příznakům onemocnění COVID-19 doporučil epidemiolog nebo praktický lékař. Nyní
nabízí odběry vzorků také
pro samoplátce, ve Zlínském
kraji je pro tento typ odběrů
určena právě Kroměřížská nemocnice. Dosud tuto službu
poskytuje jen několik zařízení
v České republice.

„Registrujeme zájem lidí,
kteří se chtějí nechat otestovat na nový typ koronaviru
na vlastní žádost, a chceme
jim vyhovět. Ve Zlínském kraji tuto službu nabízíme jako
jediná nemocnice, na Moravě
jsme možná druzí nebo třetí a
v nemocnicích po celé republice se odběrová místa sloužící
i samoplátcům dají spočítat
na prstech obou rukou,“ vysvětlil Petr Liškář, ředitel
Kroměřížské nemocnice.
Odběrové místo začalo
v areálu nemocnice v Kroměříži fungovat před velikonočními svátky. Zázemí
má v obytném kontejneru
na parkovišti za nemocniční
lékárnou u výjezdové brány

Odběrové místo je v provozu každý pracovní den od 7 do 15 hodin.
Foto: Kroměřížská nemocnice

a v provozu je každý všední
den v době od 7 do 15 hodin.
Hned za čtyři pracovní dny
tam zdravotníci provedli bezmála stovku odběrů. „Naše
kapacita je ale mnohem vyšší,
a i se soukromou laboratoří
ve Zlíně, kam vzorky na testy
odesíláme, jsme se dohodli,
že prostor pro komerční testování mají. Je to pro nás příležitost efektivně využít personál
i ekonomický potenciál naší
odběrové služby,“ doplnil ředitel nemocnice.

Za odběr na vlastní žádost samoplátce v Kroměřížské nemocnici uhradí částku
ve výši 3200 korun, platbu je
přitom možné provést pouze kartou přes platební terminál. Přístup odběrového
místa pro pěší i automobily
je přes bránu do nemocnice
vjezdem z Albertovy ulice.
Samoplátci mohou odběry
absolvovat bez předchozího
objednání každý všední den
v době od 7 do 15 hodin.
(eh)

Máte vše potřebné? Radnice
se telefonicky dotazovala seniorů
Máte zajištěny základní
potřeby? Tedy nákup potravin, teplé jídlo? Máte k dispozici ochranné roušky?
Městský úřad v Hulíně uskutečnil telefonické dotazování
u 41 seniorů - žadatelů o přidělení bytu v domech s pečovatelkou službou, na které
má potřebné kontakty.
Respondenti uvedli, že nákup potravin a teplou stravu
mají zajištěny, a to díky pomoci
členů svých rodin. „Jsme rádi,
že v našem městě rodinné vztahy stále dobře fungují, že se lidé
dokáží o své blízké postarat,“
konstatovala Hana Hrabalová,
tajemnice městského úřadu.
Ochranné roušky chyběly
osmi seniorům, konkrétně
čtyřem jednotlivcům a dvě-

ma manželským párům.
Radnice jim je obratem doručila do jejich domovů. Šlo
o roušky, které pro potřeby
obyvatel města věnovala hulínská firma Panop CZ.
Veškeré potřebné informace o současné pandemii
koronaviru a opatřeních a rozhodnutích přijatých ve městě Hulíně lze nalézt na webu
www.hulin.cz.
(dvo)
Důležité kontakty
pro seniory:
Telefon pro objednávku
nákupů a vyzvednutí léků
pro nemohoucí seniory
a postižené: 731 385 028
E-mail pro tyto účely:
pomoc@hulin.cz
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SERIÁL, NAPSALI NÁM
Malý hulínský místopis – 3. díl
Zpravodaj Hulíňan vám přináší třetí díl nového seriálu
věnovaného názvům hulínských ulic a změnám, kterými
v průběhu věků prošly. Jeho autorem je Ivo Káňa, rodák
z Hulína.

Tento třetí díl místopisu
začnu poslední částí Hulína, o které jsem zjistil údaje
o historii jejího názvu. Byla
to tzv. Nová čtvrť, jejíž výstavba byla zahájena v letech 1939/40. Je ohraničena
dnešními ulicemi Zahradní,
Wolkerovou, Záhlinickou a
čtvrtí Sadová, která je vlastně jakoby pokračováním
uvedené Nové čtvrti, která
zahrnuje i dnešní ulici Krátkou. Nové čtvrti se také říkalo „U Vendelínka“, což bylo
pojmenování podle Sousoší
Kalvárie (tj. Ukřižování) se
sochou sv. Vendelína na Záhlinické ulici, které bylo původně umístěno asi o 100 m
směrem k Záhlinicím. Bylo
však přemístěno do místa
před dům č. 800/801, kde je
podnes. Je to sice ikonograficky netypické dílo, avšak
je ukázkou kvalitní barokní
sochařské práce v regionu.

Autor sochy je neznámý,
socha je z roku 1759 a je
z pískovce.
V roce 1953 došlo k administrativnímu sloučení této
lokality s po válce vzniklým
sídlištěm Žabínek (nezaměňovat s lokalitou stejného
pojmenování v ulici Havlíčkově), tvořeným nově budovanými činžovními domy
pro zaměstnance podniku
ZPS (Závody přesného strojírenství, dnešní TOS) a vznikla
tak Leninova čtvrť.
A ještě se zmíním o jedné,
ve své době známé hulínské
lokalitě - souboru hospodářských budov, nazývaných
Ekonomie. Tato, dnes by se
řeklo „zemědělská farma“, se
nacházela v prostoru mezi
hřbitovem a dnešním sídlištěm Družba, resp. mateřskými školkami. Ekonomie
byla vybudovaná současně
s tzv. „Starým cukrovarem“ a

sloužila k produkci zemědělských živočišných produktů.
Po zrušení zemědělského
provozu byl komplex využíván jako sklady a později
pomalu chátral, načež byl
zprvu částečně zbourán a po
požáru v roce 2004 následně
zlikvidován zcela.
Ještě jedna zajímavost
ohledně názvu hulínských
ulic se týká ulice Dukelské.
Neoficiálně se jí totiž říkalo
„Zezulkova“, protože tam
bydlel v domě č. 759 pro tehdejší dobu významný podnikatel Rudolf Zezulka, majitel fy Auto-Moto-Velo-Agro
Accessorium, která prodávala stroje a náhradní díly pro
techniku, uvedenou v názvu
firmy.
A protože k Hulínu patří
i nedaleké Záhlinice, je potřeba uvést ještě jednu lokalitu, která se nachází poblíž této místní části Hulína.
U tzv. Záhlinických rybníků
se totiž nacházela samota dvůr Doubravice č. p. 271
a hájovna Světlá č. p. 272.
Existence dvora Doubravice
je písemně potvrzena již v
roce 1547, kdy obec Hulínská vydala své pozemky biskupovi Janu Doubravskému
(historicky přesně Janu Skálovi z Doubravky a Hradiště
- 1486 až 1553, vlivná osobnost té doby, věhlasný učenec, autor v latině psaných
šesti „Knih o rybnících“ vydaných roku 1547) právě na
zřízení tzv. Horního rybníka
- který se tak stal základem
pro vybudování dnešních
rybníků o rozloze 123 ha.
V 18. století byly tyto vysušeny a převedeny na pastviny,
obnovilo je až v letech 1953 1982 Státní Rybářství Přerov.

Dnes jsou rybníky obhospodařovány pronajímatelem
– Rybářstvím Hulín, jehož
administrativní sídlo je právě v areálu bývalé samoty
Doubravice.
No a nyní se dostáváme
ke změnám pojmenování
některých hulínských ulic,
k nimž došlo, jak to tak bývá,
se změnou politického režimu, což bylo i v souvislosti
s druhou světovou válkou.
V tomto období muselo dojít
k dvojjazyčnému označení
veškerých ulic (tzn. německy
a česky) a to podle předepsaného vzoru německého
písma. Obec proto musela
objednat pro všechny ulice
nové orientační tabule a tyto
byly objednány u firmy Karnet a Kyselý z Prahy. Náklad
na pořízení nových tabulí činil přes 2000 korun.
Neblahou vzpomínkou na
zastupujícího říšského protektora, který byl v roce 1942
zavražděn, bylo v Hulíně dne
30. 5. 1943 „slavnostní“ přejmenování Poštovní ulice
na ulici Heydrichovu. K přejmenování této ulice došlo
na popud německého hejtmana Koblischka z okresního úřadu v Kroměříži. „Slavnosti“ byli přítomni sami
němečtí pohlaváři z Kroměříže a z občanů hulínských
jen ti, kteří byli jednak zvědavi, a dále osazenstvo místních podniků, které k tomu
bylo vlastně nakomandováno. O významu přejmenování ulice promluvil okresní
hejtman - Němec Koblischek
a ulici svému účelu pak předal tehdejší starosta Antonín
Přikryl.
Pokračování příště …

Kadaňské krmítko:
poděkování a prosba

Velké díky

V dubnovém čísle zpravodaje Hulíňan vyšel mimo jiné na
str. 2 text věnovaný zajímavému krmítku pro ptáky. Na sídlišti
Družba se objevilo díky paní Haně Macíkové. A ta také redakci
napsala po zveřejnění článku svou reakci:
„Děkuji firmě Kombyt Servis, s. r. o. Hulín, panu Antonínu
Huťkovi a zaměstnancům této firmy, za bezprostřední reakci,
ochotu, vstřícnost a pomoc, za odvoz veškerého odpadu. Velmi
si vážím vaší pomoci. Ještě jednou všem děkuji.
Zároveň bych si dovolila apelovat na občany, v dnešní době
popelnic, kontejnerů, sběrných dvorů, nevyhazujte odpadky a
nevyvážejte přebytky ze svých domácností, dvorů a zahrad do
přírody, tento nešvar nám všem bude příroda vracet.“
Hana Macíková

Chtěl bych vyjádřit velké poděkování společnosti PANOP
CZ, s. r. o., Hulín zastoupeném panem Petrem Obdržálkem
za bezplatné ušití a poskytnutí ochranných roušek. Tyto roušky byly poskytnuty hned v začátku pandemie KORONAVIRU
a v době, kdy byl roušek absolutní nedostatek. Chtěl bych
ocenit velmi rychlou reakci na nově vzniklou situaci. Ochranné roušky byly rozdány např. sociální službě DECENT, pečovatelským domům, pracovníkům naší společnosti a dalším
občanům Města Hulína. Velmi si této pomoci vážíme a jsme
rádi, že hulínská firma pomohla bezplatně městu Hulín a jejím občanům. DĚKUJEME!
Za KOMBYT SERVIS, s. r. o.
Antonín Huťka, jednatel
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AKTUÁLNĚ, VÍTE, ŽE

Poslední zima na silnicích se řadí mezi tři nejmírnější za posledních 19 let
Období zimní údržby sil„Uspořené finanční pro- končí zákonem stanovené a posypu byla o něco slabnic 2019/2020 skončilo. Silni- středky proti plánu se využí- období zimní údržby silnic ší již jen zima 2013/2014,
čáři mají za sebou zimu s mi- vají na běžnou silniční údržbu a silničáři bilancují. Uplynu- předtím byla co do výkonů
mořádně mírným průběhem a budou tak mít pro motoristy lé zimní období se zařadilo srovnatelná ještě mírná zima
počasí, malým množstvím dlouhodobější efekt,“ sdělil průběhem počasí mezi tři 2006/2007. Výkony silničářů
srážek, s menší potřebou vý- náměstek hejtmana Zlínské- nejmírnější v historii Ředi- nyní zůstaly poměrně hlujezdů sypačů. Celkové nákla- ho kraje Pavel Botek, zod- telství silnic Zlínského kraje boko pod průměrem pody dosáhly necelých 64 mi- povědný za oblast dopravy.
(od r. 2001). Podle statistiky sledních pěti let (viz tabulka
lionů korun.
Dnem 31. března vždy výjezdů sypačů, pluhování níže).
Tři nejmírnější zimy za posledních 19 let, pro srovnání loňská zima a průměrné hodnoty za předchozích pět zimních
sezon a extrémní zima 2012/2013
Období
Zima 2013/2014
Zima 2006/2007
Zima 2019/2020
Zima 2018/2019
Zima 2012/2013
Průměr 2014/15 – 2018/19
Pokud jde o uplynulou
zimní sezonu, největší výkony zimní údržby silnic byly na
krajských silnicích zaznamenány v měsíci lednu. Podle
rozdělení kraje na čtyři okresy měl největší potřebu zimních zásahů silničářů okres
Vsetín, nejméně se pluhovalo
na Zlínsku a nejméně posypových materiálů se spotřebovalo na Kroměřížsku.

Náklady
tis. Kč
48 573
59 040
63 872
110 530
142 380
90 079

Pluhování
km
26 783
134 560
35 679
181 010
362 791
138 616

„Mírné počasí v letošní
zimě se pozitivně projevilo na
stavu našich vozovek. Evidujeme mnohem méně výtluků a poruch, než je v tomto
období obvyklé. Od začátku
roku byly navíc provedeny
práce, které se většinou realizují až na jaře – výměny
dopravních značek, osazení svodidel a zábradlí, pročištění příkop a propustků,

Posyp
km
72 928
92 249
94 567
199 582
282 497
172 157

Spotřeba sůl
t
2 494
2 743
3 628
9 018
8 704
7 093

údržba silniční zeleně. Finanční objem těchto prací,
realizovaných v uplynulých
třech měsících, je 41 milionů
korun, tedy zhruba stejně,
kolik stála v tomto období i
zimní údržba,“ komentoval
letošní výsledky zimní údržby silnic ředitel ŘSZK Bronislav Malý.
Porovnání nákladů za posledních 19 zimních obdo-

Spotřeba inert
t
7 174
9 974
10 178
17 682
32 811
15 655

bí zachycuje graf na webu
www.rszk.cz. Ukazuje například, že nejnáročnější bylo
zimní období 2012/2013,
nejmírnější
zimou
pak
byla ta následující v roce
2013/2014. Finanční srovnání zimní údržby silnic je však
zkresleno inflací a postupným růstem jednotkových
cen za výkony zimní údržby.
(ŘSZK, zk)

České dráhy nasadily do provozu rakouského býka

Lokomotiva Taurus
ve službách Českých drah.
Foto: ČD/Radim Klus

České dráhy uvedly do provozu druhou elektrickou lokomotivu řady 1216. Ostrou premiérou moderní třísystémové elektrické lokomotivy 1216.902 bude vlak
EC 105 Porta Moravica na trase mezi Břeclaví a Bohumínem. Po obnovení mezistátní dopravy bude jezdit z Bohumína až do Vídně, a to společně se sesterským strojem
1216.903.
Uvedení obou lokomotiv do provozu předcházely
nezbytné úpravy pro provoz podle požadavků Čes-

kých drah. Jednalo se např.
o dosazení jiných hlav (smykadel) stejnosměrných sběračů a nastavení software
na variantu D.
Oba stroje jsou přiděleny
do Oblastního centra údržby Východ, Střediska údržby
Bohumín. Jejich standardní
denní plánovaný běh je přibližně 850 km. Lokomotivy
se v běžném provozu objeví mezi Bohumínem a Vídní v čele vlaků EC 100/101
Moravia Wien - Katowice,
EC 102/103 Polonia Wien
- Warszawa a EC 106/107
Sobieski Wien - Gdynia.
Po dobu mimořádného stavu
a uzavření hranic budou jezdit podle dočasného „koronavirového“ oběhu mezi Bohumínem a Břeclaví na spojích EC 100/101 Moravia,
EC 104/105 Porta Moravica
a EC 130/131 Báthory.
České dráhy odkoupily
dvojici lokomotiv řady 1216,
které jsou známé pod rakouskou přezdívkou Taurus
(býk), loni od společnosti
RTS, dceřiné společnosti me-

zinárodního stavební firmy
Swietelsky.
Jedná se nyní o nejrychlejší hnací vozidla ve vlastnictví českého dopravce
s maximální rychlostí 230

km/h a s nejvyšší dosaženou
rychlostí až 253 km/h. Na
českých tratích budou využívat místní maximální rychlost 160 km/h.
(vr)

Víte, že…
• na rybnících u Záhlinic byly již počátkem dubna pozorována měsíční mláďata nutrií?
• v měsíci dubnu obsadili bílí čápi v našem okrese šest
z deseti známých hnízd?
• pokud zasadíte tzv. řízky tisu červeného, nikdy vám z
nich nevyrostou stromy, pouze keře?
• první přírodní salát si můžete udělat z rozrazilu potočního, řeřišnice hořké, barborky obecné, sedmikrásky
a dalších jarních bylin?
• brhlík lesní je jeden z mála našich pěvců, který hnízdí
pouze jednou ročně?
• trvale se u nás zvyšuje populace sokolů stěhovavých, hnízdících na výškových budovách?
• černý kořen, neboli hadí mord španělský, je výborná a
zdravá kořenová zelenina?
• lze v jarním období nalézt uhynulé kusy bobra evropského, způsobené změnou jeho stravy?
• lidé vypouštějí do volné přírody nepůvodní druhy vodních želv, s kterými si po čase nevědí rady?
• nejšťastnější jsou lidé s duší dítěte?
Pavel K. Šálek, Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín

5

RADA MĚSTA HULÍNA

Hulíňan

PŘEHLED USNESENÍ
z 33. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 25. 3. 2020
1/33/RM/2020
Záměr prodeje pozemků v Hulíně, ulice
Antonína Dvořáka
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemků parc. č. 3457/4 o
výměře 229 m2, parc. č. 3459/2 o výměře 1 m2, prac. č. 3460/2 o výměře 126 m2,
parc. č. 3469/89 o výměře 61 m2, parc. č.
3469/104 o výměře 6 m2, parc. č. 3469/105
o výměře 58 m2 a parc. č. 3469/106 o výměře 54 m2, vše v k. ú. Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/33/RM/2020
Záměr nájmu části pozemku v Hulíně,
ul. Holešovská
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr pronájmu části pozemku parc. č.
382/1 o výměře cca 10,2 m2 v k. ú. Hulín.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/33/RM/2020
Zápis z 4. Komise pro oblast sportu a kultury
I. Rada města Hulína bere na vědomí
Zápis z 4. schůze Komise pro oblast
sportu a kultury ze dne 20. 01. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/33/RM/2020
Nájem části pozemku v Hulíně, ul. nám. Míru
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor,
tj. části pozemku parc. č. 129/1 o výměře cca 9 m2 v k. ú. Hulín, panu Josefovi
Horovi, DiS., IČ: 68769377, se sídlem
Spojovací 394/1, 767 01 Kroměříž, za
účelem umístění zahrádky před provozovnou pražírny kávy. Cena nájemného
byla stanovena ve výši 200 Kč/měsíčně
+ DPH, na dobu určitou od 01. 04. 2020
do 30. 09. 2020, a to v rámci provozní
doby pražírny kávy.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o nájmu nebytových prostor
Termín: 31. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/33/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína ruší
usnesení Rady města Hulína č. 4/31/
RM/2020 ze dne 11.03.2020
II. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 7 na ul. Záhlinická čp. 475, Hulín s paní XXXX XXXX
XXXX XXXX, trvale bytem XXXX XXXX
XXX, Hulín na dobu určitou od 01. 04.
2020 do 30. 06. 2020.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu bytu.
Termín: 31. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/33/RM/2020
Smlouva o dílo na zajištění podkladů
pro výběr zhotovitele v návaznosti na
schválené žádosti o dotaci z OPŽP PO5
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I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na zajištění
podkladů pro výběr zhotovitele v návaznosti na schválené žádosti o dotaci
z OPŽP PO5 v oblasti instalace centrální
VZT s rekuperací a přichlazováním do
prostor MŠ, kuchyně a prádelny + FVE na
střechu objektů MŠ Decent a MŠ Družba
s firmou Energomex s. r. o., IČ: 29042577,
se sídlem Uralská 770/6, 160 00 Praha 6
za celkovou částku 295.240 Kč vč. DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 10. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/33/RM/2020
Rozpočtové opatření města Hulína č.
2/2020
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů a ustanovení
§ 16 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve
znění později vydaných předpisů rozpočtové opatření č. 2/2020 dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/33/RM/2020
Poskytnutí dotací v rámci Programu
pro poskytování finanční podpory z
rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2020
I. Rada města Hulína schvaluje
poskytnutí účelových dotací v rámci
Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Hulína k zajištění
financování sociálních služeb pro rok
2020 poskytovatelům sociálních služeb:
1. Charita Kroměříž v celkové výši
27.258 Kč
2. Dům sociálních služeb Návojná, p. o.,
ve výši 24.752 Kč
3. Sociální služby pro osoby se zdravotním postižením, p. o., Fryšták v celkové výši 12.740 Kč
4. SENIOR Otrokovice, p. o., v celkové
výši 5.289 Kč
včetně uzavření předložených veřejnoprávních smluv s uvedenými poskytovateli.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Haně Simerské
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávních
smluv.
Termín: 30. 04. 2020
III. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
poskytnutí účelové dotace v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2020
1. Sociálním službám města Kroměříže,
p. o., v celkové výši 126.694 Kč
2. DECENT Hulín, p. o., v celkové výši
786.057 Kč
včetně uzavření předložených veřejnoprávních smluv s uvedenými poskytovateli.
Usnesení bylo: PŘIJATO

9/33/RM/2020
Poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína v I. kole roku 2020
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí veřejné finanční podpory
z Programového fondu města Hulína
formou individuální dotace neziskové organizaci Sportovní klub Spartak
Hulín, z. s., ve výši 50.000 Kč v souladu
s návrhem Komise pro oblast poskytování veřejné finanční podpory z Programového fondu města Hulína ze dne
23. 03. 2020, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Haně Simerské
1.1. zajistit podepsání veřejnoprávní
smlouvy.
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/33/RM/2020
Poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína v I. kole roku 2020
I. Rada města Hulína schvaluje
udělení veřejné finanční podpory z Programového fondu města Hulína neziskovým organizacím dle návrhu Komise
pro oblast poskytování veřejné finanční
podpory z Programového fondu města
Hulína ze dne 23. 03. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Haně Simerské
1.1. zajistit uzavření a registraci veřejnoprávních smluv.
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/33/RM/2020
Nové stanovy Mikroregionu Jižní Haná,
svazku obcí
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové stanovy Mikroregionu Jižní Haná,
svazku obcí v předloženém znění.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zaslat Bc. Kavanové výpis z usnesení.
Termín: 17. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/33/RM/2020
Potvrzení ve funkci ředitelky základní
školy na další šestileté období
I. Rada města Hulína potvrzuje, že
Mgr. Hana Fuksová pokračuje ve funkci ředitelky Základní školy Hulín, příspěvkové organizace, IČ: 70880263,
se sídlem Nábřeží 938, 768 24 na další
šestileté období, t. j. od 01. 08. 2020
do 31. 07. 2026.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. předat paní ředitelce potvrzení a
výpis z usnesení.
Termín: 31. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

Hulíňan
13/33/RM/2020
Potvrzení ve funkci ředitelky střediska
pro volný čas dětí a mládeže na další
šestileté období
I. Rada města Hulína potvrzuje, že
paní Jitka Zachariášová pokračuje ve
funkci ředitelky Střediska pro volný čas
dětí a mládeže Hulín, příspěvkové organizace, IČ: 71230955, se sídlem Nábřeží
696, 768 24 Hulín, na další šestileté období, t. j. od 01. 09. 2020 do 31. 08. 2026.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. předat paní ředitelce potvrzení a
výpis z usnesení.
Termín: 31. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/33/RM/2020
Jmenování členů Školské rady při Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci
I. Rada města Hulína jmenuje
za zřizovatele město Hulín Mgr. Romana
Hozu,starostu města, JUDr. Hanu Hrabalovou, tajemnici úřadu a Ing. Richarda
Nováka, vedoucího odboru správy majetku města na nové funkční období

RADA MĚSTA HULÍNA, ZASTUPITELSTVO MĚSTA HULÍNA
do funkce členů Školské rady při Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zaslat výpis z usnesení ředitelce základní školy Hulín, příspěvkové organizaci.
Termín: 31. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/33/RM/2020
Zápis dětí do jeslí
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení ředitelky DECENT Hulín,
příspěvkové organizace o zápisu dětí
do jeslí na školní rok 2020/2021. Zápis
proběhne 5. května 2020 v době od
14:00 do 17:00 hodin v ředitelně organizace.
II. Rada města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zveřejnit zápis dětí do jeslí na úřední desce a obvyklých místech.
Termín: 27. 03. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/33/RM/2020
Výsledek kontroly ČŠI v SVČ

I. Rada města Hulína bere na vědomí
inspekční zprávu a protokol o kontrole
České školní inspekce ve Středisku pro
volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvkové organizaci.
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/33/RM/2020
Zápis dětí do prvních tříd Základní školy Hulín - změna
I. Rada města Hulína bere na vědomí
oznámení vedení Základní školy Hulín,
příspěvkové organizace, Nábřeží 938,
768 24 Hulín, o konání zápisu dětí do
prvních tříd pro školní rok 2020/2021
v období od 07. 04. 2020 do 30. 04.
2020 bez přítomnosti dětí ve škole.
Současně bude distančně probíhat
zápis do školní družiny. Veškeré informace, postupy a potřebné dokumenty
budou zveřejněny na webových stránkách školy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 8. 4. 2020
118/10/ZM/2020
Zpráva o plnění usnesení z 9. zasedání
Zastupitelstva města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 9. zasedání
Zastupitelstva města Hulína bez připomínek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
119/10/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 29. 01. 2020 do 25. 03. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
120/10/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
121/10/ZM/2020
Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zápis z 8. jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Hulína, které se
uskutečnilo dne 06. 04. 2020.

II. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zápis z 9. jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města Hulína, které se
uskutečnilo dne 06. 04. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
122/10/ZM/2020
Rozpočtové opatření města Hulína č.
2/2020
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. 2/2020 dle přílohy.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zapojit rozpočtové opatření do rozpočtu města Hulína.
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
123/10/ZM/2020
Poskytnutí dotací v rámci Programu
pro poskytování finanční podpory z
rozpočtu města Hulína k zajištění financování sociálních služeb pro rok 2020
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů poskytnutí účelové dotace v rámci Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu
města Hulína k zajištění financování
sociálních služeb pro rok 2020
1. Sociálním službám města Kroměříže,
p. o., v celkové výši 126.694 Kč
2. DECENT Hulín, p. o., v celkové výši
786.057 Kč

II. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
závazný ukazatel - příspěvek na provoz
na rok 2020 pro DECENT Hulín, příspěvkovou organizaci, Ed.Světlíka 1197, 768
24 Hulín, IČ: 479 34 344 dle předložené
žádosti.
Zřizovatel přistupuje pro níže uvedené
služby k Pověření k poskytování služeb
obecného hospodářského zájmu, které
je v souladu s Akčním plánem rozvoje
sociální služeb ve Zlínském kraji pro rok
2020, v platném znění, který je prováděcím dokumentem střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2020 - 2022, v
platném znění a s Podmínkami pro stanovení finanční podpory k zajištění dostupnosti sociálních služeb ve Zlínském
kraji schválenými Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 25. 06. 2018, č. usnesení 0380/Z13/18.
Pověření se vztahuje k těmto registrovaným službám:
Název sociální služby:
Pečovatelská služba ambulantní a terénní
Identifikátor

1987287

Částka

786.057 Kč

Celkem

786.057 Kč

III. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Haně Simerské
1.1. zajistit podepsání, registraci a zveřejnění smlouvy se Sociálními službami
města Kroměříže, p. o.
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
dokončení na str. 8

7

Hulíňan

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HULÍNA, AKTUÁLNĚ

DOKONČENÍ PŘEHLEDU USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 8. 4. 2020
124/10/ZM/2020
Poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína v I. kole roku 2020
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 85 písm. c) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění později vydaných předpisů poskytnutí veřejné finanční podpory z Programového
fondu města Hulína formou individuální dotace neziskové organizaci Sportovní klub Spartak Hulín, z. s., ve výši
50.000 Kč v souladu s návrhem Komise
pro oblast poskytování veřejné finanční
podpory z Programového fondu města
Hulína ze dne 23. 03. 2020, včetně uzavření veřejnoprávní smlouvy.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Haně Simerské
1.1. zajistit podepsání, registraci a zveřejnění veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 30. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
125/10/ZM/2020
Nové stanovy Mikroregionu Jižní Haná,
svazku obcí

I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
později vydaných předpisů nové stanovy Mikroregionu Jižní Haná, svazku
obcí v předloženém znění.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. JUDr. Haně Hrabalové
1.1. zaslat Bc. Kavanové výpis z usnesení.
Termín: 17. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
126/10/ZM/2020
Souhlas se závazkem k financování
akce „Revitalizace parku Mezivodí - tenisové a volejbalové kurty“
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. y)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění později vydaných předpisů poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu města Hulína na financování akce
„Revitalizace parku Mezivodí - tenisové a volejbalové kurty“ pro Sportovní
klub Spartak Hulín, z. s., IČ 18188541,

se sídlem Javorová 439, 768 24 Hulín
do celkového finančního objemu stavby v rámci podané dotace na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
ČR, výzvy 133D531 Podpora materiálně technické základny sportu 2017
až 2024.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. předat usnesení Zastupitelstva
města Hulína Sportovnímu klubu Spartak Hulín, z. s., jako přílohu pro vydání
rozhodnutí.
Termín: 24. 04. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
Ověřovatelé:
Radek Stratil v. r.,
člen rady města
Ing. Bc. Jaromír Žůrek, MBA v. r.
zastupitel města Hulína

Počet nahlášených svateb nepřibývá. Ale také se obřady neruší
I v době koronavirové pandemie neztrácí matrika městského úřadu v Hulíně kontakt s
páry, které si na letošní rok naplánovaly svatbu. Kvůli zákazu obřadů a následným omezením si někteří snoubenci
přehlásili termíny na podzim,
další si vybrané termíny podrželi a čekají, zda jim situace
umožní říci si své Ano.
„Koncem dubna jsme měli

svatbu, první od začátku vládou nařízených omezení. Obřad byl velice hezký. Samozřejmě jsme dodrželi všechna ochranná nařízení včetně toho, že
se události v obřadní síni radnice účastnilo do deseti osob,“
sdělila Vladimíra Obdržálková, vedoucí Odboru vnitřních věcí a matrikářka.
Další svatby by se měly v Hulíně uskutečnit za dodržení na-

řízených omezení v květnu a
v červnu. „A všichni společně věříme, že v červenci si už snoubenci budou moci uspořádat obřad
podle svých představ a svatby se
vrátí do normálu. A snad nejen
ty,“ konstatoval Roman Hoza,
starosta Hulína, který ve městě
každoročně oddá nejvíce párů.
Pandemie koronaviru se
promítá do zájmu o termíny svateb, od jejího vypuk-

INZERCE
DĚKUJEME
všem dobrovolníkům,
kteří nám v době
pandemie koronaviru
pomáhají s roznosem
zpravodaje Hulíňan.
Redakce zpravodaje
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nutí žádný nový nepřibyl.
„Se snoubenci ale konzultujeme možnosti,“ uvedla Vladimíra Obdržálková.
V loňském roce bylo
ve správním obvodě matričního úřadu Hulín oddáno celkem 18 snoubeneckých párů.
Letos si své Ano řekly zatím
jen tři páry, a to i kvůli situaci
způsobené koronavirem.
(dvo)

Hulíňan

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Hulíňan

Poděkování

Vzpomínka

Chtěla bych poděkovat paní

Dne 10. května 2020
vzpomeneme 10 let od úmrtí
pana
ANDREJE KUĽHY.
S láskou stále vzpomínají
manželka a dcera.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

LIDUŠCE OŠLEJŠKOVÉ
za její dlouholetou práci
domovnice v domě
Sadová č. 935 a 936.
Byla obětavá, starostlivá.
Byl to skvělý člověk, vykonávala
to sama. Zajistila vše. I přes operaci kolenou sedla na kolo a už jela.
Člověk nemůže soudit druhého,
bude soudit Bůh. Není člověk ten,
aby se zavděčil lidem všem.
Sousedka Chytilová Lud., Sadová 936

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 14. května 2020
vzpomeneme 2. výročí úmrtí
pana

VLADISLAVA OBDRŽÁLKA.

Blahopřání

S láskou vzpomíná manželka,
dcera a syn s rodinami.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Dne 17. 4. 2020 oslavila 82 let
paní
JURANA DLABAJOVÁ.
Vše nejlepší, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti
do dalších let přejí
dcery a syn s rodinami.

Dne 10. května 2020
oslaví krásné životní jubileum 90 let
paní
ANEŽKA ELIÁŠOVÁ.
Do dalších let hlavně hodně zdraví,
štěstí, pohodu a radost z vnoučat
a pravnoučat Ti přejí dcera Eva
a synové Břetislav a Petr s rodinami.
Maminka je to nejdražší,
co nám život dal…
Dne 15. 5. 2020 oslaví
krásné životní jubileum 70 let paní

LUDMILA STRATILOVÁ

z Hulína.
Za Tvoji lásku, starostlivost, pracovitost
a čas věnovaný nám všem Ti děkují
a hodně zdraví a štěstí do dalších let přejí
manžel Bohumil, dcera Jarmila
a synové Radek a Bohumil s rodinami.

Opustili nás
Jež Vítězslav
Podešva Zdeněk
Janoušková Marie
Široká Františka
Lačíková Jana
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*1953
*1928
*1932
*1921
*1944

Co osud vzal, to nevrací,
i když nám srdce krvácí.
Ta rána stále bolí,
zapomenout nám nedovolí.
Dne 17. 5. 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil
pan MIROSLAV SKŘÍČEK.
S láskou vzpomíná rodina a všichni blízcí.
Dne 23. 5. 2020
uplyne rok ode dne,
kdy nás navždy opustil náš tatínek
pan MIROSLAV VLČEK.
S láskou stále vzpomínají
syn a dcera s rodinami.
Život je jen cesta, na které ztrácíme ty,
které nejvíce milujeme.
Žádný čas není tak dlouhý,
aby nám dal zapomenout.
Dne 3. 4. 2020 by se dožil 100 let
pan JAROSLAV ŠKOPÍK.
A dne 5. 5. 2020 by se dožila 90 let
paní TEREZIE ŠKOPÍKOVÁ.
Kdo jste je znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají dcera Danuše a Iveta,
synové Miroslav a Jaroslav.
Tvůj hlas i úsměv s sebou vítr vzal a jen
vzpomínku na Tebe nám tu zanechal.
Odešel jsi náhle, nikdo to nečekal,
osud to tak chtěl, jen to moc uspěchal.
Dne 7. května 2020
by se dožil 70. narozenin
pan VÁCLAV TETERA.
Stále vzpomínají dcera Alena, syn David,
vnoučata Barbora, Nikola a David.

Hulíňan

INZERCE
Řádková inzerce

• Vyzkoušejte metodu MESOTERAPIE – viditelné
omlazení a zpevnění pleti.
Nyní za zaváděcí ceny. Kosmetika Martina Schafferová.
Tel.: 777 709 721.
• Ing. DOSTÁL – GEODET –
HULÍN. Provádí veškeré
zeměměřičské práce v oblastech katastru nemovitostí a stavební geodézie.
Tel.: 724 221 815.
• Léčitelství a bylinkářství. Výklady z křišťálové
koule a z karet, léčitelství
a bylinkářství, poradenství. Tel.: 606 051 026.
www.lecitelstvi-zdravi.cz.
• Oprava praček, myček, sušiček a sporáků. ELEKTROSERVIS Marek Dolák. Tel.:
737 366 124. PO – PÁ 8:00
až 16:00 hod. www.servisdolak.g6.cz.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, parapetů venkovních i vnitřních, markýz.
Volejte Rybenský Hulín.
Tel.: 604 301 146.
• Čalounictví ve vašem
městě – přečalounění
křesel, sedacích souprav
a veškerého nábytku.
Tel.: 702 844 603.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ
LENKA. SOH Nábřeží 1314.
Tel.: 605 924 626.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně Svět kol a
elektrokol, Záhlinická 485,
Hulín.
• Staré pivní lahve s litými
nápisy, starší pivní sklenice,
tácky, ohříváčky, reklamní
cedule, dokumenty a fotky z pivovarů a hospod,
a také předválečné pohlednice koupím do sbírky.
Tel.: 734 282 081.

• Prodám jádra vlašských
ořechů. Sklizeň 2019. Cena
160 Kč/kg. Prodám slivovici 2019. Cena 300 Kč/l.
Tel.: 777 260 806.
• Intenzivní kurz (cca 1 rok)
němčiny a angličtiny pro
začátečníky a mírně pokročilé. Doučování žáků a
studentů. Tel: 723 254 659.
• Mám zájem koupit byt 2+1
nebo 3+1. Tel. 703 128 423.
• Nabízím trvalou na řasy
metodou „iCurl“ v akční
ceně 350,- Kč. Kosmetika „U
panenek“, Šárka Černocká,
Chrášťany. Tel.: 777 911 858.
• Hledám chatu nebo chalupu na klidném místě
na rekreaci, menší pozemek. Za nabídky děkuji.
Tel.: 604 425 928.
• Sháním ke koupi dům,
za nabídky děkuji.
Tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně –
Družba, Cukrovar.
Tel.: 608 636 852.
• Hledám byt 3+1 nebo 2+1,
může být i k rekonstrukci.
Tel.: 605 341 132
• Rodina hledá dům, může
být i k rekonstrukci.
Tel.: 731 920 074.
• Prodám levně červené keramické plotovky 20x20x12 cm
vhodné na okrasné zídky i
do zahrady. Tel: 723 254 659.
• Koupíme byt v této lokalitě. 2+1 nebo 3+1. Za zavolání děkujeme.
Tel.: 604 517 862.
• Rádi koupíme rodinný dům
v této oblasti. Těšíme se aspoň na malou zahrádku,
tel.: 605 894 650.

• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 602 521 309.
• Pronajmu byt 1+1 v Kroměříži. Tel.: 704 325 847.
• Koupím demižóny a dřevěné sudy od piva a vína.
Tel.: 704 325 847.
• Hledám k pronájmu byt
v Hulíně 2+1. Kontakt č.
tel.: 721 827 673.
• Prodám dřevěné policové skříně, dále dřevěné
skříňky. Cena dohodou.
Tel. 732 366 757.
• Máme zájem koupit 2+1
nebo 3+1 v Hulíně, nejlépe
s balkónem. Děkuji za nabídky. Tel.: 704 902 709.
• S manželkou hledáme dům
v lokalitě Holešov, Hulín.
Zahrada by byla ideální.
Tel.: 604 517 862.
• 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.

• Hledáme byt pro dva důchodce. Bydlení v domě už
nezvládáme. Tel: 604 517 862.
• Zajištění manželé koupí
dům. Tel: 704 902 709.
• Koupím garáž v Hulíně a
starou motorku.
Tel.: 704 325 847.
• Koupím pilu cirkulárku,
šroťák, lis na ovoce a vzduchovku. Tel.: 605 509 730.
• Koupím šroťák na obilí a harmoniku. Tel.: 704 325 847.
• Koupím garáž v Hulíně.
Tel.: 605 509 730.
• Dám za odvoz starší nábytek (50 let). Tel.: 739 188 875.
• 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 dětské odrážedlo
80,- Kč. Tel.: 739 009 813.
• Prodám 4 ks plechových
20litrových kanystrů na pohonné hmoty. Dobrý stav,
od benzínu. Cena 180 Kč
za kus. Mob. 603 481 327.

• Prodám plynový gril i s
plynou bombou a počítač
LG Flatron po manželovi.
Tel.: 775 052 112
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NAPSALI NÁM Z MKC A IC HULÍN

Hulíňan

Tento způsob jara zdá se mi poněkud nešťastným
Vážení Hulíňané.
Dovolte mi vás pozdravit alespoň prostřednictvím
květnového vydání Hulíňanu. Jaro patří k mým nejoblíbenějším ročním obdobím.
Asi to bude tím, že mám ráda
nové věci a na jaře vše nové
začíná. V letošním roce je
však jaro dost jiné. Dovolila
bych si malou parafrázi slov
klasika a označila bych tento
způsob jara za poněkud nešťastný! Letošní rok bohužel
začal tak, jak začal a nám
nezbývá nic jiného, než toto
těžké období přežít a doufat,
že se vše brzy vrátí do obvyklých kolejí. Ale starší generace zažily daleko složitější období, které přečkaly. Asi
jsme se měli až moc dobře,
nevážili si toho, tak nám příroda naznačila, že člověk je
jen součástí světa, a ne jeho
pánem.
Asi jste si všimli, že jsem
ani jednou v tomto článku

nepoužila to slovo, které
dnes slyšíme i čteme na každém kroku. Já totiž souhlasím s tím, co říká pan profesor Pirk, kterého si moc
vážím, a ten mimo jiné řekl,
že největším zlem pro zdraví člověka je stres. Záměrně tedy slovo označující
tuto pandemii nepoužívám,
abych vás nestresovala.
V hulínském MKC jsme
pro vás připravili spousty kulturních akcí od divadelních
představení, zajímavých přednášek, výstav a koncertů.
Letos jsme se poprvé po
šesti letech nemohli potkat
v záhlinickém muzeu Františka Skopalíka na tradičním
Velikonočním dvorku, a tak
spoustě mladíků a mužů
chyběla z vrbových proutků
pletená pomlázka. Vlastně
nechyběla, protože letošní
průběh Velikonoc bych si
dovolila také označit za poněkud nešťastný!

Informační centrum zavřené, Městská knihovna zavřená, Muzeum Fr. Skopalíka
zavřené, sál MKC bez diváků,
náměstí prázdné. Loni jsme
si společně užili kapely a
program na našem náměstí v Hulíně, dnes už víme,
že si na ně budeme muset
počkat. Jak to bude s letním
kinem a dalšími aktivitami,
na to si musíme počkat.
Sledujte naše www stránky a Fb stránky. Situace se
mění ze dne na den.

Nu což, doba je taková,
jaká je, ale já věřím, že se letos spolu potkáme na podzimních akcích, které připravujeme, a o to více si to užijeme. My se v MKC Hulín budeme snažit, aby letošní způsob
podzimu už nebyl poněkud
nešťastný a abychom si ho
společně užili. Buďte opatrní,
obezřetní, ohleduplní, ať to
vše urychlíme!
Těšíme se na vás, vaše
pracovnice MKC Hulín.
Jarmila Zakravačová

Zakoupené vstupenky
zůstávají v platnosti,
nebo je bude možné vrátit v IC Hulín
hned po jeho znovuotevření.
O nových termínech kulturních akcí
vás budeme informovat hned,
jak je budeme vědět.

Galerie informačního centra vypadá jak u babičky
Přichází jaro, vše kolem
nás se probouzí, vzývá nás
k novým začátkům, k novému životu. Pohled do oken
prostoru galerie Informačního centra v Hulíně nás vrátí
o pár desítek let, možná
i více, někam zpátky, zpět
do časů našich babiček či
prababiček, do světa krajkových přehozů, postele s nadýchanou voňavou peřinou,
vyšívanými polštáři a bělost-

nou noční košilkou s něžnou
krajkou. Jakoby se zastavil
čas, babička prostírá na stůl
krajkový ubrus, přináší na podnose ještě teplou bábovku
a kuchyní se line vůně čerstvě namleté kávy, oknem
skrz háčkované záclony
proudí dovnitř svěží jarní
vzduch a s ním vůně probouzející se země a prvních
jarních květin. Ze dvora je
slyšet kokrhání kohouta a ve-

selý výskot dětí těšících se
na sladké nedělní překvapení u babičky.
Před večerem, až vše
utichne, její kouzelné ruce
opět tvoří, neodpočívají,
tvoří s pomocí všech těch
přízí, nití, plátýnek, paliček
a fantazie tu něžnou krásu…
Velké poděkování patří
paní Martě Stiborové z Brusného, která poskytla pro

realizaci této výstavy svou
soukromou sbírku krajek
a sama je mně osobně velkou inspirací.
Jelikož výstava nemohla
přivítat ani jednoho návštěvníka z důvodu uzavření IC,
bude výstava prodloužena tak, aby byla přístupná
i po opětovném otevření informačního centra.

Galerie informačního centra vrací návštěvníky o pár desítek let zpět. Foto: IC Hulín
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Hulíňan

NAPSALI NÁM Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY A MKC HULÍN
Knihovny proti viru

Tak zní nový hashtag, který
vytvořil portál Knihovny.cz,
aby pod ním shromažďoval
aktivity českých knihoven,
jejichž provoz byl kvůli šíření
nákazy koronaviru značně
omezen a hlavní funkce –
půjčování knih – se zastavila.
Jelikož se toto opatření týká
i naší knihovny, rozhodli jsme

se také zapojit, a i když není
knihovna pro veřejnost momentálně dostupná, nabízíme nejen našim čtenářům
nejrůznější online aktivity
na našem Facebooku a Instagramu. Ve fotoalbu s názvem
#knihovnyprotiviru najdete
nejrůznější kvízy a aktivity
pro děti i dospělé.

Několikrát do týdne se
snažíme přinášet nové úkoly či hádanky, abychom neztratili kontakt s našimi čtenáři. Nejen pro nás, ale i pro
návštěvníky knihovny je to
těžká doba, knihy na čtení
docházejí a není kde si je
půjčit.
Doufáme, že již brzy ote-

vřeme a budeme tak moci
čtenářům nabídnout nejnovější tituly, které pro ně průběžně nakupujeme a zpracováváme, vymýšlíme knihovnické lekce pro děti, až
se k nám zase vrátí, a těšíme na všechny další aktivity,
které jsme museli zrušit.
(ek)

Fotosoutěž „ROUŠKA SLUŠÍ KAŽDÉMU“
Městské kulturní centrum Hulín vyhlásilo fotografickou soutěž „Rouška sluší
každému.“ Cílem této akce
bylo ukázat okolí, že nosit
roušku není žádná ostuda a
že jsme v tom všichni společně! Nošení roušek či jiných ochranných pomůcek
se stalo součástí každodenního života nás všech. Je to
něco nového, něco co tu
ještě nebylo, na co nejsme
zvyklí. Ale má to smysl.

Snažíme se sesbírat fotografie s rouškou v hlavní
roli, a to nejen pro osvětu
okolí, ale taky proto, abychom měli důkaz, až nám
naši potomci nebudou chtít
věřit. Dnešní mladá generace nemůže uvěřit tomu,
že naši rodiče či prarodiče
nacvičovali únik do krytu v
pláštěnkách a igelitových
pytlících na nohách při tzv.
branném cvičení. Je možné,
že další generace si nebude

umět představit, jak skoro
celý svět chodil s rouškami
na obličeji. Nošení roušek se
už teď vepsalo do našich dějin a uvidíme, na jak dlouho.
Své fotografie s rouškou,
popřípadě zábavné fotky,
kde je rouška v hlavní roli,
můžete vkládat do této skupiny, nebo je poslat na e-mail
koukalova@mkchulin.cz.
Budeme rádi, když k fotografii napíšete, kde jste k roušce
přišli.

Ze zaslaných fotografií
vznikne výstava, až se na tohle všechno budeme dívat s
úsměvem a časovým odstupem. O termínu výstavy vás
budeme informovat. A možná, až roušky nebudou potřeba, uspořádáme takový
menší projekt, který už máme
v hlavách. Tak snad to vyjde.
Děkujeme za zapojení
a sdílení myšlenky, že rouška
sluší každému!
(ek)

Ochranné roušky jsou nutností. Ale mohou také slušet. Foto: MKC Hulín
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Děti se s virovou nákazou srovnávají nejlépe, říká Arnošt Sobol,
primář Plicního oddělení Uherskohradišťské nemocnice
Dostatečný spánek, pravidelná a vyvážená strava a
přiměřené pohybové aktivity, velmi prospěšný je třeba
sex. Arnošt Sobol, primář
Plicního oddělení Uherskohradišťské nemocnice, radí,
jak za současné pandemie
koronaviru co nejvíce posilovat imunitu organismu.
Začněme nejprve tím, co teď
nejvíce oslabuje náš organismus?
Jsou to bezesporu negativní informace v kombinaci
s restriktivními opatřeními,
které přináší změny každodenních návyků a vyvolávají
tak negativní stres. Tyto dva
faktory mají oslabující vliv
na naše obranné mechanismy de facto ve všech směrech. V součinnosti s jarním
únavovým obdobím to právě teď není ideální konstelace.
Které skupiny lidí jsou z imunologického hlediska nejohroženější?
Bezesporu se jedná o věkovou skupinu nad 65 let, nicméně těžké průběhy koronavirové infekce byly zaznamenány i u čtyřicátníků. Ohrožení jsou nejvíce jedinci již
původně chronicky nemocní, zvláštně diabetici, kardiaci, lidé užívající kortikosteroidy nebo jiné imunosupresivní látky, a samozřejmě
onkologičtí pacienti. Na druhou stranu je příznivým zjištěním, že u dětí jsou závažná
postižení spíše zřídkavá.
Jak bychom si teď mohli i
v případě omezených podmínek posilovat imunitu?
I přes vládou zavedená
omezení je možné nadále
udržovat zlaté pravidlo dostatečného spánku, pravidelné vyvážené stravy a přiměřené pohybové aktivity.
Pro lepší ladění psychiky je
nezbytné aspoň hodinu denně věnovat aktivitě, která je
danému jedinci příjemná
a pomáhá psychiku vybalancovat do rovnováhy. Rozhodně je dobré netrávit veškerý
čas jen v interiéru a aspoň
třicet minut denně se, dobře oblečen, vystavit povětří,
ovšem samozřejmě na místě, kde se nesdružují ostatní
lidé. Velmi prospěšná je také
sexuální aktivita.
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Jaké jsou největší fámy, pověry, které posilování imunity provází?
Za tu největší bych označil přesvědčení některých
lidí, že existuje zázračný lék,
který dokáže imunitu jako
celek všestranně posílit. Takový lék skutečně není. Vždy
jde totiž o působení mnoha
faktorů. Určitě nás tedy nezachrání samotný česnek, vitamín C, med či slivovice, jak
říkají některá lidová doporučení – ta bych nicméně tak
úplně nezatracoval, alespoň
z části je řada z nich pravdivá. Ovšem, co s týká alkoholu a jeho prospěšnosti v malých dávkách, na tomto faktu
nic nezmění ani to, když je
podáván z rukou lékaře…
Další pověrou je, že nás zachrání, pokud se schováme
do své ulity, zavřeme doma,
a počkáme, až se pandemie
přežene. Tento přístup není
správný, je potřeba zůstat
aktivní, v co nejvyšší možné
míře.
Co konkrétně byste v dnešní době doporučil jíst a co
naopak vůbec ne, čeho se
vyvarovat?
Abychom povzbudili mechanismy buněčné i látkové
imunity, je nutná dieta s dostatkem bílkovin, vitamínů
a minerálů. V tomto období
malého fyzického výdeje je
přemíra konzumace tuků,
jednoduchých cukrů, a uzenin jednoznačně ke škodě.
S ohledem na děti, které jsou
nyní doma, bych redukoval
sladkosti, snažil se sacharidy
nahradit ovocem, a protože
domácí čerstvé zatím na trhu
není, nevyhýbal bych se ani
lékárenským doplňkům stravy, jejichž nabídka je široká.
A hlavně pozor na přemíru
alkoholu a ponocování…
k těmto imunologickým neřestem současná situace přímo svádí.
Jak se mají chovat lidé, kteří onemocní koronavirem?
Pokud je průběh onemocnění lehký, probíhá léčebný
postup doma. Když nastane
tato varianta, použil bych
zdravý úsudek, snažil bych
se nemocného izolovat hygienicky od ostatních členů
domácnosti, což znamená

Arnošt Sobol, primář Plicního oddělení Uherskohradišťské nemocnice.
Foto: UHN

používat pro něj vyhrazenou
místnost, oddělené spaní, samostatné nádobí, aby eventuální nálož viru, kterou dotyčný přenáší na ostatní, byla
co nejmenší. Do stravy bych
přidal vitamín C, B-komlex,
při horečce eventuálně medikaci paralenem. Nutné je
za této situace i co největší
fyzické šetření nemocného
jedince. Pokud však nastane
zhoršení stavu, zejména po
stránce dechové, je nutné
neodkladně vyhledat zdravotnické zařízení a postupovat dle doporučení odborníků.
A jak nyní léčíte různé virózy a alergie, ty sezónní už
nastupují?
Léčba příznaků alergii se
příliš nemění. V naší alergologické ambulanci pacienty dále vybavujeme léčivy
pro nadcházející alergickou
rýmu, konjunktivitidu či astma. Dále používáme antihistaminika, oční kapky, nosní
a inhalační kortikoidy – ty
bych redukoval v případě ko-

ronavirové infekce až po domluvě s lékařem. Zavedení
perorálních kortikoidů bych
v současné době nedoporučoval. Virózy se léčí stále
stejně, tedy symptomaticky
za pomoci nesteroidních antirevmatik, a již zmíněných
imunostimulačních opatření.
Co se týká virové nákazy, je
rozdíl mezi dospělým člověkem a dítětem?
Děti se paradoxně s virovou nákazou srovnávají nejlépe. Nicméně u nich obecně platí být co nejvíce opatrný, zvláště, pokud teď onemocní. Proto v Uherskohradišťské nemocnici funguje
při infekčním oddělení, v součinnosti s pediatrii, odborný
tým, který se o děti stará a bude starat nejlepším možným
způsobem. Co se týká starších lidí, tak virózám nejvíce
podléhají ti nemocní či oslabení. Platí to i u koronavirové
infekce.
Egon Havrlant, mluvčí
nemocnic Zlínského kraje,
Zdeněk Dvořák

Hulíňan

NAPSALI NÁM Z MŠ A ZUŠ
My to zvládneme i v karanténě!

Současná situace s koronavirovou kauzou Covid-19
nás všechny velice zasáhla.
V minulém čísle časopisu
Hulíňan popisovala paní
učitelka, kolik pěkných akcí
nás ještě společně v mateřské škole s dětmi čeká. Nikdo
však netušil a nepředpokládal, že nastane komplikovaná
situace, která změní naše životy a bude trvat tak dlouho.
Nechci, abychom to vnímali jako překážku v tom,
jak se společně vzdělávat a
setkávat. Setkáním nemyslím
osobní kontakt, který je nyní
zakázán, ale jakýsi virtuální
svět, který jsme si společně
vytvořili. Ihned jsme, jako
pedagogické pracovnice, začaly reagovat na složitou
situaci, a to v podobě moderní techniky, ač bych to

nikdy neřekla, že ji budeme
moci někdy společně využít.
Založili jsme si komunikaci
s dětmi a jejich rodiči pomocí e-mailů a dalších elektronických možností. Jelikož je
v současné době předškolní
vzdělávání povinné, máme
i my, paní učitelky, povinnost
určitým způsobem nabízet
dětem vhodné výukové materiály k jejich domácímu
vzdělávání s rodiči. Všechny
kolegyně se tohoto způsobu
předávání informací zhostily
s největší grácií, a za to jim
touto cestou velmi děkuji.
Pomocí elektronické pošty
zasíláme dětem vhodné informace o tom, co by měly
a mohly umět, a rodiče nám
posílají zpětné vazby pomocí krátkých zpráv, fotografií
nebo videí. Samozřejmě ani

paní učitelky nezaostávají
a veselá videa dětem pošlou, ať už v podobě krátké
pohádky, nebo námětů pro
další práci. Vytváříme tak pro
děti malé projekty, které si
společně, ač na dálku, užíváme. Akce jako „Zápis dětí do
ZŠ“, „Besídka pro maminky“,
„Návštěva předškoláků v ZŠ“,
„Společné rozloučení předškoláků“ …Ano, jsou to věci,
které možná neproběhnou.
Nikdo z nás neví, jak budou probíhat následující
dny, ať už v mateřské škole,
či u nás doma, jak dopadne
celý konec školního roku,
ale už teď vím, že si ho určitě uděláme moc hezký,
i když ne možná tradičně
ve velkém počtu shlukujících se hlav. Musíme se dokázat přizpůsobit nelehké

situaci a brát si z ní jen to
pozitivní. Co nás všechno
dokázala naučit a jak jsme se
třeba i my změnili? K dobrému? A hlavně, že jsme zůstali
my i naši blízcí zdraví! Proto
na závěr doporučuji všem,
nesledujte zprávy v televizi
24 hodin denně, buďte s dětmi spolu při snídani, obědu a
večeři, usmívejte se, neřešte
finance, pokud situace dovolí, vyrazte s dětmi na odlehlá prosluněná místa, tvořte s dětmi podle manuálů
od paní učitelek, vnímejte
svoji blízkost s rodinou jako
obrovskou výhodu, protože nakonec zjistíte, až tohle
všechno pomine, že se vám
po tom všem bude stýskat…
Držme se a brzy NASHLEDANOU!!!!
Mirka Brabcová, MŠ Hulín

Školka v Záhlinicích tak trochu jinak
Děti v naší mateřské škole mají možnost pobývat v
pěkném a příjemném prostředí, které se snažíme stále zvelebovat a vylepšovat.
Za podpory paní ředitelky
Andrey Hradilové probíhají
i v nepřítomnosti dětí z důvodu uzavření školy v době
nouzového stavu práce na
školní zahradě. Pan Staněk
opravil hrací prvky, pracovníci Kombytu posekali trávu
a byly provedeny nátěry.
V interiéru byla mimo jiné
zrekonstruována
učebna
pro aktivity s předškoláky,
například metoda dobrého
startu, angličtina a logopedická prevence. Místnost
byla vymalována a vybavena novým podlahovým
povrchem a nábytkem. Za
to patří velké díky zejména zřizovateli Městskému
úřadu Hulín a také paní ředitelce. Uznání za skvělou
práci zasluhují pracovníci
ESO R-MARKET, www.nabytekdoskol.cz, kteří nábytek
zhotovili a nainstalovali přímo na míru. Jejich přístup
byl velmi profesionální, byli
ochotní a odvedli kvalitní
práci. Jsme rádi, že se děti
budou moci připravovat na
přechod do základní školy
v moderním, podnětném a
klidném prostředí, které je
nezbytné pro osobní rozvoj.
K tomu využíváme i interak-

tivní pomůcky jako Bee-Bot
Včelka, ke které jsme vytvořily spoustu didaktických
materiálů k všestrannému
rozvoji dětí. Také využíváme
další logické hry, pracovní
listy a didaktické pomůcky.
Naše země prochází nelehkou životní etapou. Lidskost a empatie jsou rysy, které
v sobě v této době nalézá každý z nás. Třída zeje
prázdnotou a nám je po dětech velmi smutno. Rozhodly jsme se, že budeme
každý týden posílat dětem
pracovní listy, omalovánky,
náměty na tvoření, pohádky i básničky a jiné aktivity,
abychom neztratily s rodiči
i dětmi úplnou interakci.
Moc nás potěšily zprávy
od rodičů, jak se děti mají,
tráví čas a vzpomínají na
mateřskou školu a kamarády. I když byly letos Velikonoce jiné, děti si je užily
v rámci svých rodin a zaslaly nám krásné fotografie
s malovanými vajíčky, jidášky a upečenými beránky.
Děkujeme rodičům, že
s námi takto sdílí a nadále spolupracují. Především
u předškoláků, kteří mají
povinnou školní docházku, je třeba nadále procvičovat všechny oblasti.
Po návratu (a budeme doufat, že brzy) budeme dál
pokračovat tak, abychom

předškoláky na vstup do
první třídy co nejlépe připravily.
V této nelehké době přejeme všem hlavně pevné
zdraví, trpělivost a vzájem-

nou ohleduplnost, abychom se všichni mohli brzy
setkat.
Eva Doleželová,
Petra Čubová,
učitelky MŠ Záhlinice

Nová klimatizace v sále ZUŠ

Hulínská Základní umělecká škola je již dlouhá léta vyhledávaným kulturním stánkem v našem městě. V sále školy, kde je kapacita cca 90 míst, se každoročně konají desítky
koncertů, seminářů, soutěží, zkoušek souborů školy a pěveckých sborů, společenských událostí a mnoho dalších aktivit
nejen pro naše žáky, ale také pro širokou veřejnost.
V měsíci březnu zde byla umístěna nová klimatizační jednotka, která tak zajistí větší komfort při provozu v jarních a
letních měsících. Společná setkání tak nebudou pro naše
žáky, učitele a návštěvníky „bojem o přežití“, ale příjemným
zážitkem. Velmi si vážíme podpory vedení Města Hulín, vlastníka budovy, a moc děkujeme za realizaci.
(kp)
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Hulíňan
Nové pro všechny

Když se před několika
týdny v rámci nařízení vlády uzavřely dveře škol, byli
učitelé v podstatě ze dne na
den postaveni před úkolem,
jak udržet v chodu rozběhlý
vzdělávací proces a poradit si
s nastalou situací. Bylo a stále je nutné hledat způsoby,
jak v naprosto odlišných a nestandartních podmínkách
zvládnout výuku dětí.
I když se může zdát, že
současný stav přinesl pouze
problémy, zkusme hledat i určitá pozitiva, která můžeme
ze současné situace vytěžit.
Jednou z největších příležitostí je možnost využití in-

teraktivních prvků ve výuce.
Vydavatelství učebních pomůcek okamžitě zareagovala
a zpřístupnila pro žáky on-line
učebnice, učební materiály,
testy, na které žáci od učitelů
dostávají odkazy a mohou je
kdykoliv využívat.
Učitelé sami pak pro žáky
vytvářejí výukové prezentace, posílají jim odkazy na výuková videa, která pomohou
s pochopením nové látky. Pro
procvičení a upevnění látky
jsou vytvářeny kvízy, testy,
pracovní listy, které učitelé
opravují nebo posílají žákům
správná řešení, aby si mohli
provést sebehodnocení.

Je samozřejmé, že vzniká a bude vznikat spousta
učebních problémů, a proto
jsou učitelé připraveni kdykoliv s rodiči a žáky komunikovat a tyto problémy řešit.
Je zde velká příležitost pro
nás pro všechny, jak zkvalitnit vzájemnou komunikaci
mezi rodiči, žáky a učiteli.
Nejčastěji je ke komunikaci
využíván portál Edookit, ale
komunikujeme i přes e-maily, telefony a další komunikační aplikace. Úkoly jsou zadávány ke splnění v určitém
časovém rámci – zkusme ho
brát jako orientační, jako vodítko ukazující cestu, směr

a rychlost, kterou by se práce
dětí měla ubírat. Nestresujme se množstvím nesplněných úkolů a chyb – i samotná cesta k výsledku naše děti
může mnohé naučit.
V této situaci se učíme
všichni, učíme se být mnohem více spolu, učíme se
zvládat každodenní úzkosti,
obavy, nejistoty, překážky,
ale zároveň schopnost si
vzájemně pomoci, být solidární, respektovat mnohdy
i nepříjemná pravidla. Nejsme v tom sami a věřím,
že se všichni už těšíme, až se
zase potkáme ve škole.
Olga Zapletalová

A co na to děti?
Oslovili jsme zástupce tříd
Média jsou plná informací, čísel, zpráv, prohlášení a
rozhovorů o současné situaci. A ptá se někdo dětí?
My jsme se zeptali. Oslovili jsme zástupce tříd, kteří
jsou členy Žákovského parlamentu, a položili jsme jim
pár otázek.
Děti se vyjádřily, že jim
škola chybí a je jim po škole
smutno. K nevíře? Je to tak.
Až ztratíme zažitý způsob
života, poznáme, co na něm
bylo bezvadného a co nám
chybí. Žákům doma velmi
pomáhají rodiče, také učitelé
se chopili distančního vzdělávání skvěle a jsou pro žáky,
především mladšího věku
a deváťáky, oporou. Učitelé
žákům dodávají jistotu, že to
společně zvládnou.
Podle jejich vyjádření musí
doma pracovat samostatně intenzivněji než ve škole, ale mají i více času pro
své záliby, domácí mazlíčky,
knížky, více tráví čas se členy rodiny a občas se spojí

Výuka probíhá neobvykle. Ale nezastavila se. Foto: ZŠ Hulín
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se svými spolužáky nebo
kamarády. Více pomáhají rodičům a snaží se jim ulehčit
v této náročné době.
Napsali nám, že jim škola
velmi chybí, mají pocit, že ve
škole toho více stihli v kratším čase. Chybí jim kolektiv
a prostředí. 
Učitelům chtějí vzkázat,
že chápou jejich náročnou
práci ve vzdělávání na dálku,
že si cení jejich rad a možnost
se na učitele kdykoliv obrátit
s radou. Učitel jim dává podporu v jejich vzdělávání a společně ve videohovorech proberou nejen látku, ale také
pocity a nálady.
A učitelé? Také jim chybí
škola. Statečně se perou s novou situací a budou rádi, až
se vše vrátí do starých kolejích a všichni se společně
s dětmi ve škole uvidí, budou
společně pracovat a užívat si
výuky a na tuto dobu budou
jen vzpomínat. 
žáci a učitelé ZŠ Hulín

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN, TIP NA VÝLET
Barevný vodník. Napsala žákyně 2. třídy

Uprostřed přírody, která
se na jaře probouzela a hrála všemi barvami, byl malý
rybníček, ve kterém žil vodník Albus.
Ze všeho nejraději měl
svůj rybník, louky kolem
sebe a zvířátka.
Jednoho dne, když Albus
zase seděl na větvi své vrby
a pískal si na žlutou píšťalku,

všechno kolem něho zešedlo.
Vše bylo šedé. Labutě,
ryby, zvířátka, louky, a dokonce i jeho rybník.
Jedině jeho žlutá píšťalka
barvičku nezměnila.
Albus spatřil zlou čarodějku Hermínu, a tak se jí
zeptal, proč očarovala jeho
domov.

Hermína mu odpověděla, že se jí šedá barva líbí a
kouzelnou hůlkou čarovala
dál a brala barvy všemu, co
potkala.
Albus začal pískat na
svou žlutou píšťalku a svolal všechna zvířátka z okolí
k sobě.
Hermína se zalekla a
chtěla utéci. Zvířátka ji však

nepustila a Albus jí sebral
její kouzelnou hůlku, kterou
pak zlomil.
Kouzlo se zrušilo a vše
bylo zas tak, jak má být.
Všichni byli šťastní, dokonce i Hermína, která se
bez hůlky stala obyčejnou
dívkou.
Klára Fuksová, 2. A

Čas poděkování. Prostřednictvím Hulíňana
Původní význam slova děkovat sahá až k německému
denke – myslit. Odvozená slova děkovat, bezděky, mimoděk, vděčný a další. Co je ovšem bližší našemu vnímání,
je prožitek slova děkuji. Online lekce navíc je poděkování
učitele mamince žáka, která
je v pracovním i výchovném
zápřahu. Nabídnutí přístupu
k volnočasovým materiálům
pro další vzdělávání je velmi
obvyklá děkovná činnost učitele pilnému žákovi. Smíření

se s okolnostmi a vzájemné
bezděčné přijetí nových řešení ve složitých situacích
domácí výuky rodiči je důvod
k poděkování.
Nové číslo Hulíňanu vždy
shrnuje události předešlého
měsíce, ale zároveň by mohlo být i aktuální pro nadcházející květnové období, ve
kterém maminky slaví svůj
svátek a nemohou na svou
obvyklou besídku. Od dětí
všem rodičům patří tyto děkovné řádky:

Mámo, táto, mám vás rád,
jsem váš velký kamarád.
Erda, Paťa, Štěpa, Tom,
máme vás rádi, jako hrom.
V této těžké době,
jsem tu pro vás,
jako vy pro mě. Děkuji 
Erda Miklas, 2. A
Anetka, také z 2. A, by chtěla moc poděkovat mamince
a tatínkovi: „Že se mnou mají
trpělivost při učení a psaní úkolů. Mám Vás ráda, Anetka.“
(zš)

Tři sta let opuštěný hrad Cimburk i kazatelna sv. Metoděje
Centrála cestovního ruchu Východní Moravy přináší tip na výlet na hrad Cimburk. Ten je sice, jako ostatní
hrady a zámky v ČR, aktuálně
uzavřen v důsledku opatření
proti šíření pandemie koronaviru, ale trasu lze využít
k vycházce do přírody při
dodržování pravidel stanovených opatřeními vlády. Na
prohlídku hradu samotného
se můžete vydat později.
Kdo hledá tip na zajímavý
a nenáročný výlet, kterým
se dá vyplnit volný půlden,
bude Cimburkem přímo nadšen. Nejen hradem z 13. století, ale i cestou, která k němu
vede a výhledy, které se během výletu nabízejí. Výlet si
můžete naplánovat v několika variantách, ta nejkratší s
minimálním převýšením je
dlouhá sotva 3 km, náročnější, na které je nutné překonat
prudší stoupání, má kolem 5
km. Obě zvládnou i rodiny s
dětmi, a ti zdatnější i s kočárkem, ale je nutno počítat s
tím, že uvnitř hradu se s kočárkem jezdit nedá. Dokonce
si během výletu můžete opékat špekáčky (tedy pokud si
je vezmete s sebou).

Výchozí místo výletu se
nachází na parkovišti U Křížku, ležícím v nejvýše položených partiích silnice spojující
Koryčany a Osvětimany. Zde
necháte auto a najdete rozcestník turistických tras.
Nejsnazší, přímá trasa ke
hradu vede po žluté a následně zelené turistické trase. Tam a zpět necelé 3 km.
Je to velmi snadné, ale současně se připravíte o krásná
a zajímavá místa v okolí hradu. Proto se raději vydejte
po červeně značené trase
směrem ke studánce U Mísy
a po zhruba 250 metrech
značku opusťte a pokračujte
vpravo mírným stoupáním
po lesní cestě dalších 1500
metrů (vede tudy cyklotrasa
č. 5154). Jakmile narazíte na
červenou turistickou značku,
nechte se jí vést (tentokrát
vlevo) ke Kazatelně. Je to
zvláštní skalisko, z lesa jakoby vystupují schody vytesané ve skále a šplhají k železnému dvouramennému kříži
na vrcholku. I ten má svou
historii – prý tu kdysi kázal
moravský arcibiskup sv. Metoděj i mniši augustiáni z
nedalekého kláštera na Hoře

Cimburk odolal v 17. století i Švédům. Foto: CCRVM

sv. Klimenta poblíž Osvětiman. A také se pod vámi
jako na dlani objeví hradní
areál a v jeho pozadí hladina
koryčanské přehrady.
Od Kazatelny cesta krátce
(500 m), ale docela prudce
klesá lesem ke studánce U
Mísy. Čistý ledový pramen
přímo vybízí k osvěžení. Od
studánky je to pouhý kilometr na Cimburk, ale udělejte si
ještě jednu odbočku, a odskočte si 400 metrů po červené značce ke skalnímu útvaru
Kozel. Ten bývá často v oble-

žení horolezců, na 22 metrů
vysoké členité skále je přes
40 horolezeckých cest. Stojí
tu sympatický přístřešek, o
víkendech zde skoro pokaždé hoří ohníček a je možné si
zde opéct špekáček.
Po občerstvení a odpočinku se vraťte ke studánce a
dokončete výšlap ke hradu.
Po jeho prohlídce pak zbývá
příjemná klidná procházka
zpátky k parkovišti U Křížku.
Zdeněk Urbanovský,
Centrála cestovního ruchu
Východní Moravy
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HISTORIE

Hulíňan
„Poslední výstřely“ za Hulínem – 2. díl

Strategický potenciál obce
Břest využili němečtí velitelé
dokonale. Typická hanácká
vesnice podlouhlého tvaru,
s do sebe zapojenými domy,
humny s pevnými stodolami,
spojenými zídkami a ploty
a nad tím vším štíhlá věž kostela, z níž se dá přehlédnout
terén na kilometry daleko.
Ideální opěrný bod.
V polích východním a jižním směrem zbudovali Němci 4. - 5. května s vynucenou
pomocí civilního obyvatelstva soustavu polních opevnění, posílenou kulometnými hnízdy, a silnici směřující
k Břestu od Hulína zaminovali. Po nuceném odsunu
všech mužů (zůstaly jen ženy
s dětmi a staří lidé) zřídili pak
v samotné vesnici několik
obranných bodů (školní budova, kostel, stodoly směrem
k Hulínu apod.). Do zahrad
v severní části a kolem hřbitova přisunuli pěchotní děla
a minomety. V noci na 6. 5. se
také do Břestu stáhli německé oddíly operující severně
od Kroměříže a pravděpodobně i posily od Kostelce
a Němčic. Byli to příslušníci
76. pěší divize, jejíž těžké dělostřelectvo zaujalo postavení u Žálkovic a Říkovic, odkud úspěšně odráželo pokusy Rumunů obejít Břest ze
západu. Ti to nakonec vzdali
a soustředili se na Kroměříž.
Počet německých obránců Břestu se k večeru 6. 5.
odhaduje na 600 mužů.
Nutno však připomenout,
že jednotky byly značně prořídlé, vojáci hladoví a unavení, bojová morálka pokleslá.
Nejinak tomu však bylo
i u nastupujících čechoslováků. Během předcházejících
pěti dní postupoval sbor
téměř nepřetržitě od překročení Váhu u Bytče přes
Javorníky, Vsetín, Hostýnské
vrchy, Bystřici p. H., Holešov
k Hulínu. Pěchota pochodovala až 30 km denně s minimem spánku a za neustálých
drobných potyček s nepřítelem. Zejména v nepřehledném terénu „Hostýnek“
docházelo k mnoha náhlým
a dramatickým střetům, jimiž
byly zaskočeny obě strany.
Po vyhodnocení situace odpoledne 6. 5. se štáb
3. brigády rozhodl dopřát
mužstvu pár hodin odpo-
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činku v Pravčicích a v Hulíně.
Přesto ale již kolem půlnoci
vyrazil předvoj 4. úderné
brigády z Hulína směr Břest.
Velitelé nepředpokládali silnou obranu a s využitím tmy a
momentu překvapení plánovali obsadit jižní část vesnice a uvolnit tak silnici na Přerov. To se zčásti podařilo.
Němečtí obránci v polních
opevněních byli nočním útokem zaskočeni a v panice se
rychle stáhli. Během chvilky
se tak čsl. úderníci dostali
k prvním stavením Břestu
a postupovali směrem do obce. Tam ovšem narazili na odpor. Pro velkou tmu, těžkou
orientaci a neznalost situace
ve vesnici bylo veliteli rozhodnuto vyčkat do rána.
Již za rozbřesku 7. 5. vyrazil do útoku 5. polní prapor.
Pěšáci postupovali pomalu
od Pravčic a Hulína podél
železničního náspu na Přerov. Tady se naplno projevila
absence obrněné techniky,
především tanků. Tyto byly
sboru odveleny na jiné části
fronty už za bojů na Slovensku, jelikož v hornatém terénu
by nenašly uplatnění. Naopak rovinatá pole začínající
Hané si jejich podporu žádala.
Pěchota se tak záhy dostala
do těžké kulometné palby,
vedené z linie polních opevnění (např. u strážního domku
trati mezi Břestem a Hulínem,
který spravoval „vechtr“ Obdržálek), a její postup uvázl.
Byl nutný zásah dělostřelectva.
Mezitím úderníci, kteří nocovali mezi prvními domky
Břestu, s přibývajícím světlem zjišťovali, že drží pouze
okraj vesnice a jejich další
průzkumné útoky naráží
na soustředěný odpor. Němci totiž stihli střed obce kolem kostela a školy opevnit
a na věži kostela zřídit stanoviště, odkud účinně řídili
operace. Velké starosti útočícím čechoslovákům působili také tři obrněnci (podle
obecní kroniky tanky, ty ale
ve výzbroji 76. pěší divize nebyly, pravděpodobně se jednalo o protitanková samochodná děla typu Hetzer),
kterými Němci obratně manévrovali. Útok na německé
pozice byl štábem brigády
stanoven na 13. hodinu.
Kpt. Svátek (velitel 4. úderného praporu) jej ale ve svém

Kostel v Břestu poničený střelbou, květen roku 1945.
Foto: Archiv A. Pátera

zpětném hlášení podmiňoval masivní dělostřeleckou
přípravou a zničením německé pozorovatelny na kostelní
věži. Na ni se skutečně soustředila palba pěchotních
i protiletadlových kanónů brigády, ale i když byla postupně několikrát zasažena,
Němcům se vždy podařilo
její provoz obnovit. Situace
na bojišti se těsně před hodinou H nečekaně změnila
v neprospěch čechoslováků.
Do boje zasáhly německé
baterie od Žálkovic a zasypávaly granáty severní části
obce a prostor křižovatky.
Bojiště pokryl dým z hořících
stodol a chalup, takže bri-

gádní pozorovatelna na věži
pravčického kostela ztratila
přehled. Hned poté podnikli Němci, za podpory „samochodek“, překvapivý protiútok. Byl poměrně masivní
a část nováčků, kteří v posledních dnech doplňovali prořídlé stavy pěších rot 4. praporu a s něčím podobným se
zatím nesetkali, začala překotně ustupovat. Strhli sebou
i některé týlové skupinky
a výsledkem byl úprk mužstva i zásobovacích povozů
směrem na Hulín. Teprve
v polích před městem se podařilo velitelům oddíly zkonsolidovat zpět do bojových
sestav.

Hulíňan

HISTORIE, SPORT

Zvýšená činnost na bojišti se projevila i ve spotřebě
střeliva všeho druhu. Povozy, které zásoby vezly, zůstaly na půl cesty - vozkové se
vzhledem k prudkosti bojů
neodvažovali pokračovat a tak došlo k tomu, že např.
minometná baterie, umístěná v prohlubni před vesnicí
(zhruba v místech dnešní
benzinové pumpy) byla v
době vrcholícího boje bez
nábojů a obsluha se připravila ke kruhové obraně s pomocí ručních zbraní. Osádky
protitankových a protiletadlových děl zůstaly po ústupu pěchoty bez bočního krytí a musely se bránit i přímou
palbou na bezprostřední
vzdálenost.
Podobně na tom bylo i velitelské stanoviště, jehož příslušníci se přidali k obraně
pěšáků a nezištně vypomáhali i dělostřelcům. Zrovna
tak si počínali spojaři, dělostřelečtí důstojníci a všechny
zálohy, které byly po ruce.
V této fázi došlo k mnoha individuálním hrdinským projevům, ale i největším ztrátám
na životech. Okolo 15. hodi-

ny boje o Břest kulminovaly.
Obsluze 76 mm kanónu vedené des. Davidovičem se podařilo zasáhnout jedno ze samohybných děl a vyřadit
jej z boje, což byla pro útočící Němce citelná ztráta.
Jejich protiútok se díky houževnatému odporu čechoslováků pomalu vyčerpával.
Po 16. hodině se situace již
stabilizovala, blíže k Břestu
byly přisunuty dělostřelci
ze severního okraje Hulína
a v dotyku s nepřítelem zůstali jen úderníci 4. praporu
a dělostřelectvo. Již během
odpoledních bojů přišel totiž
na štáb brigády rozkaz, který
směroval její další postup
na osvobozenou Kroměříž
a dál na Prostějov. K Přerovu se v tu dobu od Hranic
kvapem blížila Rudá armáda
a bylo nutné zamezit smíchání vojsk. Němci se z vesnice začali stahovat navečer
a v noci, směrem na Žálkovice a dále za Přerov, takže
ráno 8. 5. byl již Břest definitivně svobodný.
Jak již bylo řečeno, Hulínu
se přímé boje a tím pádem
i velké škody na majetku

i na životech civilistů vyhnuly.
Město sloužilo jako částečně
ubytovací a zásobovací základna pro příslušníky 3. brigády. Zejména zemědělské
usedlosti na severním okraji
poskytovaly ustájení a píci
pro vojenské koně. Někteří
sedláci také s vlastními přípřežemi dopravovali k týlu
bojových jednotek potraviny
i munici. Hned v ranních hodinách 7. 5. začali být z prostoru mezi Hulínem a Břestem dováženi první ranění,
pro které byly zřízeny provizorní ošetřovny na radnici,
v Sokolovně, a i v prvním
strážním domku při přerovské trati. Byli povoláni dobrovolníci z řad občanů k poskytování první pomoci a ošetřování. Při převozu raněných
účinně asistoval lékař MUDr.
Ladislav Mechl s manželkou,
kteří dodávkovým automobilem Tatra 57, zapůjčeným
místním řezníkem Vladislavem Rýznarem a šoférovaným Vojtěchem Filou, odváželi zejména těžší případy
do města a zpět vozili zdravotnický materiál. Při odpolední cestě na provizorní ob-

vaziště poblíž břestské křižovatky se dodávka s V. Filou
a Janem Kadeřábkem dostala do silné palby vedené z věže kostela. Oba dobrovolní
samaritáni kvapem opustili
auto a ukryli se v nejbližším
domku. Když i tam začaly
pronikat kulometné střely,
skočili do sklepa, kde přečkali nejhorší. Podobných
drobných příhod a vzpomínek na jedno z posledních
bojových střetnutí II. světové
války vůbec bylo mezi hulínskými občany jistě více,
bohužel jak konstatováno,
v ucelené sestavě zaznamenány nebyly. I tak je dobré
občas tyhle střípky minulosti
zmiňovat, aby s přibývajícím
časem nevymizelo nastupujícím generacím z paměti,
že jejich předci museli mnohdy obětovat mnohé, abychom
my dnes byli tam, kde jsme.
Alois Páter
Všechna jména, časové
údaje a taktickotechnická data, jakož i název, byly převzaty
z publikace Poslední výstřely,
(Kopecký - Sehnálek, MPS
2017).

Judo: moc závodů nebylo, ale dařilo se
Kvůli koronaviru toho letos závodníci hulínského oddílu moc neodzávodili. Nejlépe se jim dařilo na třech turnajích v měsíci únoru.
Žákovské kategorie se 8. 2.

2020 zúčastnily Velké ceny
Veselí nad Moravou. Ačkoli
se z tohoto turnaje nepodařilo mladým závodníkům
z Hulína přivést zlatou medaili, přesto získali šest me-

dailí. V kategorii mladších žáků získala stříbrnou medaili
do 44 kg Laura Baziková
a bronzové získali 46 kg Jakub Zpěvák a Tadeáš Bukový, 48 kg Nela Buková,

Před vynucenou pauzou slavili judisté úspěchy. Foto: D. Horák

nad 57 kg Jan Valenta.
Ve starších žácích získal
bronzovou medaili 60 kg
Miroslav Složil.
O týden později odjeli hulínští mladí závodníci na Velkou cenu Zlína. Zde získali
celkem sedm medailí.
Výsledky závodníků SK
Spartak Hulín:
Mláďata:
David Richtár
1. místo
Max Šipula
2. místo
Martin Matal
3. místo
Mladší žáci a žákyně:
Tadeáš Bukový, Jan Valenta,
Laura Baziková
2. místo
Nela Buková
4. místo
Starší žáci:
Miroslav Složil
3. místo
Lukáš Hradil
5. místo
Na přelomu února a března se konal v Ostravě velký
prestižní turnaj Ostrava JUDO
OPEN 2020. Tohoto turnaje
se zúčastnili závodníci z patnácti zemí. V loňském roce
nejúspěšnější hulínská závodnice Laura Baziková zde
v kategorii mladších žákyň
do 44 kg získalá pěkné
7. místo.
Dušan Horák
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Hulíňan
Vzkaz učitelům: Nedobře už bylo

Ilustrační foto

Toto povídání píšu v době, kdy jsou školy zavřené.
Třeba tomu bude za měsíc
jinak. Moje vzpomínka je určena především těm mladším, kteří žijí v jiném světě a
netroufám si říci, zda lepším.
Svoboda se do škol vrátila
v roce 1989. Po době pěticípých hvězd a nepravděpodobných bohatýrských hesel.
Ale poněkud rozvolnila mravy. Tak to často bývá, když
přijde něco, co chutná. Svoboda je křehké stvoření ženského rodu. I proto může být
mnohdy zneužívána a všelijak ohýbána, někdy až do
svévolnosti. To se odráží i na
atmosféře v našich školách,
schází kázeň a odpovědnost.
Dětí a někdy i rodičů. I proto
to mají učitelé tak těžké.
Zhlédl jsem v ČT pořad
pana Moravce s názvem To-

talita. Lidé v jeho pořadu byli
děleni na komunisty, disidenty a nás, šedou zónu. Autoři
pořadu si nepovšimli, že i v šedé zóně byly stovky a tisíce
našich spoluobčanů postiženy, tu ztrátou zaměstnání,
tu přeložením na jinou práci
za trest i jinak ponižování.
Zvláště pak v kultuře a školství.
Zažil jsem to na vlastní kůži.
Cituji ze závěrů prověrkových komisí:
„Soudruh J. S. stále nesouhlasí se vstupem vojsk do naší země, a Komunistické strana nemůže tak dlouho čekat,
až si to rozmyslí.“
„Soudruh M. N. neuspěl
u pohovoru kádrové komise.
Na otázku z marxismu-leninismu odpověděl, že z tohoto oboru má státnice, ale je
možné, že od té doby napsal
Lenin něco nového.“ Po roz-

vázání pracovního poměru
pracoval jako vrtař studní.
S mým kolegou J. M. byl
z politických důvodů ukončen pracovní poměr. Už se
do školství nikdy nevrátil.
Umřel brzy, stýskalo se mu.
Tento systém šikany byl dotažen do neuvěřitelných podrobností. Ti, co nebyli propuštěni, tak tvořili druhý sled.
Přeložení na jinou školu za
trest. Zákaz vyučování některých předmětů (občanská výchova, dějepis). Odebrání třídnictví, zákaz výkonu
jakékoli funkce ve veřejném
životě, nepřiznání platového
postupu a tím finanční postih. Vysvobodit se šlo částečně třeba nařízením založení
společnosti československosovětského přátelství. Dobré
bylo také zvýšení odběru ruskojazyčných časopisů. V tom
se dokonce soutěžilo. Vítězná
škola dostala aktovku.
Ukázka ze zprávy o výsledcích konsolidačního procesu a kádrových opatřeních

v zařízeních škol: „Určitý nemalý počet učitelů podlehl
vlivům protisocialistických,
protisovětských a protistranických sil. Pohovory s nimi
ukázaly na ohniska pravičáků.
Byla provedena kárná opatření, rozvázání pracovního procesu, vymazání z evidence (ti,
co opustili ČSSR), starší odešli
do důchodu. „Rehabilitanti“
a pravičáci nemohou skýtat
záruku, že budou vychovávat
v duchu vědeckého světového
názoru a komunistické morálky. Vyžádalo to veliké úsilí, než
se podařilo tyto pracovníky
ze školství vyřadit."
Tento marasmus trval několik let. Nezbylo nám ale než
dělat nástěnky k VŘSR, slavit
měsíc přátelství, chodit do prvomájových průvodů a myslet si svoje. Anebo odejít vrtat studny, být deratizérem,
pracovat na silnici, nebo emigrovat, jako řada našich spolužáků a kamarádů.
I proto tvrdím: Hůře už
bylo.

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.

Slavnosti piva pod komínem pobaví až příští rok

Situace v České republice vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu nám
bohužel neumožní zorganizovat letošní již 4. ročník
Slavností piva pod komínem
v pivovaru v Záhlinicích.

Letošní festival měl proběhnout v termínu 15. - 16.
května 2020. Čekali jsme do
poslední chvíle a v koutku duše věřili, že se snad vše v dubnu s pandemií koronaviru dořeší a my budeme moci přivítat návštěvníky v krásném areálu pivovaru v Záhlinicích.
Nyní je již zřejmé, že letní
festivaly buď vůbec neproběhnou, nebo budou probíhat v omezeném režimu. My
si zakládáme na tom, že chceme pro naše návštěvníky vytvořit ty nejlepší podmínky.
Přesunutí termínu na srpen
nebo září nic neřeší, navíc by-

chom určitě nebyli schopni
zajistit stejný program, jaký
byl zveřejněn pro tento ročník. Proto jsme se rozhodli, že
letošní ročník Slavností piva
pod komínem přesuneme
na rok 2021, a to v tradičním
termínu 14. - 15. května. Jsme
v pravidelném kontaktu se
všemi kapelami, které měly
vystoupit na našem festivalu,
a máme od nich již potvrzený
tento nový termín. Jako bolestné za neuskutečněný letošní ročník jsme ještě koupili
dvě velmi zajímavé kapely
navíc. Vstupenky zakoupené
na letošní ročník budou plat-

né pro rok 2021. Navíc každý, kdo nám projevil důvěru
a zakoupil si vstupenku v
předprodeji na letošní ročník,
bude odměněn dárkem při
vstupu do areálu příští rok.
Chtěli bychom vám poděkovat za vaši přízeň, moc
si vážíme vaší podpory.
Celá situace nás mrzí, ale
zdraví lidí je přednější. Přejeme vám všem pevné zdraví,
pevné nervy a věřte, že uděláme maximum pro to, abychom si to příští rok v Záhlinicích pod komínem pořádně
užili!!!
Lumír Zakravač
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