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Opakování je matkou moudrosti,
a platí to i o osobě výjimečného Františka Skopalíka a jeho odkazu

Kolem dvou tisíc návštěvníků zavítá každý rok do Muzea Františka Skopalíka v Záhliních. A je zde co k vidění! A ještě bude.
O aktualitách v muzeu, o vlivu pandemie koronaviru na jeho fungování a o řadě dalších témat je rozhovor s Václavou Navrátilovou, programovou pracovnicí záhlinického muzea, na straně 15 tohoto vydání zpravodaje.
(dvo)

Dotace? Město Hulín je i letos velmi úspěšné
Město Hulín je i v letošním roce velmi úspěšné
v žádání o finanční dotace.
Už nyní uspělo hned v pěti
případech, v dalším pomohlo k získání dotace na projekt, který spolufinancuje.
Díky úspěšným žádostem se
tak podaří zrealizovat projekty za desítky milionů korun, což by, pokud by měly
být náklady hrazeny pouze
z městského rozpočtu, nebylo možné.
Rozhovor:
Kultura:
Informace:
Zajímavost:

„Naší snahou je přivádět
do Hulína peníze z různých
zdrojů. Dlouhodobě tvrdím,
že každá koruna investovaná
z rozpočtu musí přinést ještě
jednu z dotačních zdrojů a že
nejjednodušeji vydělaná koruna je ta ušetřená. Takovou
jednoduchou strategii držíme
dlouhodobě. Celkem se nám ji
daří naplňovat, a to umožňuje realizovat i takové projekty,
které bychom si z vlastních
peněz dovolit nemohli, nebo

bychom na ně museli dlouho
šetřit. Žádosti jsou úspěšné
především díky precizní přípravě ze strany kolegů a zaměstnanců radnice, za což jim
velice děkuji,“ vzkázal Roman
Hoza, starosta Hulína.
V rámci projektu rekonstrukce Sokolovny požádalo město Hulín o dotaci na
zateplení objektu, výměnu
výplní otvorů, výměnu tepelného zdroje, instalaci
systému větrání s využitím

odpadního tepla a instalaci
fotovoltaického systému.
Po posouzení žádostí Státní fond životního prostředí
schválil na všechny části
dotaci ve výši 14,3 milionu
korun. Zahájení stavby bylo
plánováno v posledním
čtvrtletí, ale kvůli zdržení
přípravy z důvodu pandemie koronaviru se posune
zřejmě na začátek příštího
roku.
Pokračování na str. 2
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Dotace? Město Hulín je i letos velmi úspěšné - dokončení ze str. 1
U Státního fondu životního prostředí Hulín uspěl
i s žádostí na umístění vzduchotechniky s rekuperací
v kuchyni základní školy. Schválená dotace je ve
výši téměř 4,5 milionu korun. „Realizace této akce je
naplánována na rok 2023,“
informoval Roman Dutkevič, vedoucí Odboru rozvoje
města a životního prostředí
hulínské radnice.
Dotaci na vzduchotechniku s rekuperací od Státního
fondu životního prostředí
má město schváleno také na
budovu MŠ Družba a budovu
Decentu, kde sídlí kromě dalších tříd mateřské školy také
dětské jesle. Také v těchto
případech se realizace uskuteční v příštích letech.
Spolufinancování si Hulín zajistil i pro druhou etapu revitalizace veřejných prostranství
na sídlišti Družba II. Od Mi-

nisterstva pro místní rozvoj
ČR obdrží částku 4,8 milionu
korun, která pokryje necelou
polovinu z celkových nákladů
ve výši cca 11 milionů korun.
Samotné práce budou zahájeny na jaře příštího roku a potrvají do konce srpna.
S pomocí dotačních peněz
se aktuálně staví i nové kurty pro tenis, nohejbal a volejbal v parku Mezivodí. Podporu ve výši téměř 5,9 milionu korun poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy ČR. Příjemcem
dotace, která pokryje 70 procent nákladů, je v tomto případě Sportovní klub Spartak
Hulín, z. s., město Hulín dofinancuje zbylých 30 procent,
konkrétně půjde o částku
cca 2,7 milionu korun. Nová
sportoviště by měla být dokončena v listopadu.
Vyhledávat vhodné dotační výzvy a podávat žádosti

se snaží město Hulín dlouhodobě. Je úspěšné nejen v
žádostech o státní podporu,
získávat finance dokáže i ze
zdrojů Evropské unie, a to
prostřednictvím Místní akční skupiny Jižní Haná (MAS),
jejímž je členem. „Žádosti
města Hulína jsou vždy výborně připravené, se všemi náležitostmi, které mají mít. I proto
dotace opakovaně získává,“
konstatovala Vladimíra Vondráčková, ředitelka obecně
prospěšné společnosti Jižní
Haná, jejíž je MAS Jižní Haná
organizační složkou.
Letos se prostřednictvím
MAS podařilo městu získat
dotaci z Programu rozvoje
venkova, a to na projekt rekonstrukce sociálního zázemí pro knihovnu. Její výše je
1,2 milionu korun, celkové náklady dosáhnou částky 1,5 milionu korun. „Jsme velmi rádi, že
zřízením MAS plynou do všech

jejích členských obcí včetně
Hulína nemalé dotační prostředky. Bez jejího prostřednictví by byla podpora z Programu rozvoje venkova pro město
nedosažitelná,“ upozornil Roman Hoza.
Z hlediska objemu získal
Hulín prostřednictvím MAS
Jižní Haná 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.
Prostřednictvím MAS získává Hulín finance i na kulturní a společenské akce. Příkladem může být již tradiční
Košt marmelád v Záhlinicích.
Zdeněk Dvořák

Výstavba kurtů v parku Mezivodí v Hulíně začne příští týden
V parku Mezivodí v Hulíně
se budují nové kurty pro tenis, nohejbal a volejbal. Hotové by měly být do konce
listopadu.
Kurty se podaří vybudovat
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 Spar-

tak Hulín, z. s. Zbylých 30 procent nákladů dofinancuje
město, konkrétně půjde
o částku cca 2 674 000 korun.
„Zahájení prací už nic nebrání, podepsaná je i smlouva
o dílo se stavební firmou, která bude výstavbu realizovat,“
konstatoval Roman Hoza,
starosta Hulína.
Výstavba kurtů je prvním
ze záměrů na postupnou

revitalizaci parku Mezivodí.
V následujících letech se počítá s opravami stávajících
a s vybudováním nových
chodníků, opravou krytu stávající komunikace a vybudováním nového veřejného osvětlení. „V plánu je
také přístavba sociálního
a technického zázemí v areálu
koupaliště, nové dětské hřiště,
vytvoření klidové zóny pro se-

niory a rozsáhlé parkové a sadové úpravy. Na tyto investice
však dojde později,“ prohlásil
Roman Dutkevič, vedoucí
Odboru rozvoje města a životního prostředí hulínské
radnice.
I v případě těchto plánovaných investic se město
Hulín pokusí zajistit dotace
z dostupných zdrojů.
(dvo)

Chrášťany mají nové veřejné osvětlení
Obec Chrášťany má nové
veřejné osvětlení. Práce začaly v květnu a skončily v červenci. Náklady ve výši půldruhého milionu korun
uhradí ze svého rozpočtu
město Hulín, jehož jsou
Chrášťany místní částí.

„Instalace nového veřejného
osvětlení už bylo nutností. To
původní mělo za sebou kolem
padesáti let služby, což se na
jeho funkčnosti a spolehlivosti
projevovalo. Nová svítidla jsou
mnohem úspornější a ušetří
nemalé prostředky na provoz

osvětlení,“ konstatoval Roman
Hoza, starosta města Hulína.
Kromě veřejného osvětlení budou letos v Chrášťanech instalovány také nové
lavičky. „Počítáme se i s umístěním nového herního prvku
pro volnočasové aktivity dětí,“

doplnil Richard Novák, vedoucí Odboru správy majetku města Hulína.
Chrášťany se nachází asi
tři kilometry jihovýchodně
od Hulína. Trvale zde žije cca
80 obyvatel.
(dvo)

Park prošel zásadními úpravami
Terénní úpravy, posečení
přerostlé trávy a výsadba nového trávníku. Park v Záhlinicích, místní části města Hulína,
prošel zásadními úpravami.
„Park je pro Záhlinice významným prostorem a už
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dávno potřeboval vylepšit.
Vloni jsme nechali odstranit
nevzhlednou zídku a o to víc
byl jeho neutěšený stav na
očích. Po úpravách bude lépe
plnit svou funkci, i ve vztahu
k místnímu hřbitovu a pivo-

varu,“ konstatoval Roman
Hoza, starosta Hulína, a dodal: „Do budoucna zde plánujeme vybudovat mlatové
chodníky a dřevěný altán a
celkově tím esteticky vylepšit
prostředí pro odpočinek a re-

laxaci nejen místním obyvatelům, ale i projíždějícím.“
Úpravy parku zaplatilo ze
svého rozpočtu město, alokovánu mělo pro tento účel
částku půl milionu korun.
(dvo)

Hulíňan

ROZHOVOR
Roman Hoza: Myslím si, že lidé v Hulíně byli skvělí!

Nečekaná omezení činnosti, krizová opatření, nutnost vyrovnat se s propady
příjmů. Radnice v Hulíně se,
podobně jako další města,
musí vyrovnávat se situacemi, které vyvolala pandemie
koronaviru. Jak se jí to daří?
Přečtete si v rozhovoru se
starostou Romanem Hozou.
Tak tedy, jak moc ovlivnila
a ovlivňuje pandemie koronaviru chod města?
V době nouzového stavu
město přijímalo postupně
řadu opatření podle jednotlivých nařízení vlády, která
v té době chodila a měnila
se téměř denně. Úřad jako
takový měl nastavena přísná pravidla a byla omezena
otevírací doba. Zaměstnanci radnice, u kterých to bylo
možné, pracovali z domu,
i přesto byl chod jednotlivých odborů a agend zajištěn v potřebném rozsahu.
Složitá byla situace ve škole
a v mateřské škole, ale ty se
řídily vlastními nařízeními.
Samozřejmě jsme s jejich vedením byli v kontaktu a řešili
vše potřebné ve spolupráci.
Město má pro letošní rok
spoustu plánů. Daří se je,
navzdory komplikované
situaci, realizovat?
Naší snahou je naplnit
všechno, co máme plánováno a co máme kryto rozpočtem. Pravdou je, že kvůli zmíněným mimořádným
okolnostem se některé věci
opožďují. Je to zejména zahájení rekonstrukce Sokolovny, které se postupně posouvá až ke konci roku, podobně je na tom revitalizace
sídliště Družba II, na kterou
jsme obdrželi před pár dny
oznámení o přidělení dotace. Stavba by se letos zahajovala nejdříve koncem října,

INZERCE

takže jsme začátek, vzhledem k jejímu rozsahu, přesunuli na jaro příštího roku.
I proto, aby stavba nebyla
rozdělaná přes zimu. Přece
jen nutná omezení spojená
s její realizací bude po nějakou dobu negativně ovlivňovat velké množství lidí,
kteří na sídlišti žijí.
Jaký má koronavirus vliv
na příjmy města?
Stejně jako v jiných městech a obcích došlo i u nás
k propadu příjmů. Město
mělo z minulých let poměrně slušnou rezervu, o kterou
jsme však kvůli krizi přišli.
Nicméně díky ní nemá vzniklá situace tak destruktivní
vliv na plnění rozpočtu, nemusíme výrazně omezovat
investice. Šetřit je však na místě. Navíc musíme počítat
s propadem příjmů i v dalších letech, zohlednit tohle
snížení při přípravě rozpočtu
na příští rok a upravit zřejmě
i střednědobý rozpočtový
výhled, kterým plánujeme
financování města na delší
období. Popravdě v době,
kdy chystáme největší investici města za posledních
několik let, mám na mysli
rekonstrukci Sokolovny, to
není dobrý směr ekonomického vývoje. Věřím však,
že to zastupitelstvo města
dokáže vyřešit a nedobrou
situaci zvládneme. Ostatně,
zvládli jsme v minulosti už
horší problémy. 
Jak jste spokojený s tím,
jak se ke koronaviru postavili občané Hulína?
Myslím si, že lidé v Hulíně
byli skvělí! Chovali se velmi
zodpovědně, většinově přijali všechna přijatá opatření,
objevila se spousta nabídek
pomoci, vznikla obrovská,
skvělá skupina dobrovolnic,

Roman Hoza (uprostřed) věří, že vše dopadne dobře. Foto: archiv

které šily a rozvážely roušky potřebným, měli jsme
skvěle fungující rouškovníky, vynikající tým sociálních
pracovnic DECENTu, který
i v nejtěžší době za velmi
komplikovaných podmínek
nepřerušil poskytování své
péče seniorům, vynikající
byla koordinace práce s jednotlivými organizacemi města a jejich vedoucími… To
vše přispělo ke zvládnutí situace a snížení rizik nákazy
a jejího šíření. Za mě všem
velké poděkování.
Pomohlo město Hulín místním podnikatelům, jejichž
podnikání postihl koronavirus? Třeba odpuštěním
nájmu?
Ano, pomohlo. Rada
města schválila odpuštění
30 procent nájemného za
duben až červen podnikatelům, kteří mají své provozovny v prostorách města,
a které byly rozhodnutím
vlády uzavřeny.
Na podzim jsou krajské
volby. Jak moc je pro město Hulín důležitá spolupráce se Zlínským krajem?
S krajem, s krajským úřadem a s krajskými organizacemi je dobré mít z mnoha

důvodů nastaveny kvalitní
vztahy. Pro město jsou důležité především informace, možnost vyjednávat například opravy komunikací
ve správě kraje, kterými jsou
silnice II. a III. třídy, mít dobré vztahy v oblasti sociálních
služeb, kde se podílíme na komunitním plánování a kde
řešíme řadu konkrétních záležitostí týkajících se financování, někdy potřebujeme metodickou pomoc. Faktem je,
že v posledních letech vztahy
kraje s obcemi poněkud vychladly. Nicméně kontakty,
které máme z minulosti vybudované, a i díky osobním
vztahům z doby, kdy jsem byl
členem zastupitelstva kraje,
stále dobře fungují.
Jak těžké bude zajistit
volby ve městě po organizační stránce, v souvislosti
s opatřeními vyvolanými
koronavirem?
Podmínky fungování volebních komisí a pravidla
pro voliče budou jasně daná
a budou je muset všichni respektovat. Jednotlivá opatření samozřejmě zajistíme
a věřím, že volby proběhnou
řádně a situaci zvládneme.
Zdeněk Dvořák
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Hulíňan

ZPRAVODAJSTVÍ, NAPSALI NÁM
Druhá etapa revitalizace sídliště Družba II se uskuteční.
Město získalo dotaci
Město Hulín uspělo s žádostí o dotaci na druhou
etapu revitalizace veřejných prostranství na sídlišti
Družba II. Od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR obdrží částku 4,8 milionu korun,
která pokryje necelou polovinu z celkových nákladů
ve výši cca 11 milionů korun.
Samotné práce budou zahájeny na jaře příštího roku
a potrvají do konce srpna.
„Pokud existuje šance zajistit vícezdrojové financování, vždy se ji snažíme využít.
V řadě případů se nám dotace daří získávat, což svědčí
o kvalitní přípravě žádostí,
za kterou kolegům z městského úřadu děkuji. Je skvělé,
že se nám podaří dovést
revitalizaci veřejných prostranství na sídlišti Družba II
do plánovaného konce,“ konstatoval Roman Hoza, starosta Hulína.

Smlouvu o poskytnutí dotace podepíše město s ministerstvem do konce tohoto
roku. „Do té doby ještě doložíme některé nezbytné doklady, o jejichž zaslání jsme byli
požádáni,“ doplnil Roman
Dutkevič, vedoucí Odboru
rozvoje města a životního
prostředí hulínské radnice.

Druhá etapa revitalizace
sídliště Družba II počítá například s vybudováním nové
dopravní infrastruktury a rekonstrukcemi stávajících komunikací. Vzniknou zde také
nové prostory pro volnočasové aktivity dětí i dospělých,
v plánu je instalace moderního veřejného osvětlení nebo

Projekt počítá s volnočasovými aktivitami dětí i dospělých.
Foto: Z. Dvořák

vybudování nových míst pro
odkládání odpadů.
První etapa revitalizace
sídliště Družba II se uskutečnila v roce 2018. V jejím
rámci došlo k rekonstrukcí
příjezdové komunikace ke
garážím a novým parkovacím stáním, k výstavbě nových přístupových chodníků,
k výměně veřejného osvětlení v této lokalitě, vzniklo zde
48 nových parkovacích míst,
z toho 3 místa pro osoby se
sníženou schopností pohybu a orientace, byla vysazena doprovodná zeleň sestávající z 30 stromů a 229 keřů
včetně založení nových trávníků, a byly vytvořeny dvě
zpevněné plochy pro dětské
a workoutové hřiště.
Celkové náklady na realizaci první etapy dosáhly
výše 6,27 milionů korun.
Zdeněk Dvořák

GLS otevřelo nové depo v Hulíně, umožní i mezinárodní spojení
Nadnárodní balíkový přepravce GLS otevřel nové depo
v Hulíně, do kterého integroval provoz stávajícího depa
v Kroměříži. Nový logistický
areál umožní navýšit přepravní kapacity a nově obsluhovat
i celé Přerovsko. K zefektivnění
přepravních služeb pomůže
i přímé mezinárodní spojení
hulínského depa se slovenskou sítí GLS. GLS v Česku nyní
provozuje již 24 dep.
Přesunem provozu depa
z Kroměříže do Hulína získává
GLS nový přepravní uzel balíkové logistiky na střední Moravě. Jeho strategické umís-

tění u křižovatky dálnic D1
a D55 a také zvýšení kapacity
umožní nově obsluhovat i celý region Přerovska. Výhodou
hulínského depa je rovněž
přímé napojení na slovenskou
síť GLS. Skrze ni se urychlí
a zlevní přeprava z tohoto regionu i do Maďarska, Rumunska, Slovinska a Chorvatska.
GLS v novém depu investovala do moderní dopravníkové technologie, IT a kamerových systémů téměř 5 milionů Kč. Do dostavby a rekonstrukce budovy investovala
částku 12 milionů Kč společnost Duotrans, přepravní part-

Město Hulín nezapomíná
na své obyvatele
Taková je zkušenost, kterou mají Sociální služby města Kroměříže, p. o. (dále jen
SSKM). Pobytové služby v domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem
tady využívají i občané města Hulína, kteří již nejsou tak
soběstační, aby mohli žít
samostatně tam, kde prožili
celý svůj život. Péči o ně v sociálních službách podporuje
také město Hulín a v letošním
roce posílá do SSKM finanční
dotaci ve výši 126 694 korun.
Zástupci města Hulína tak
ukazují, že si svých občanů vá-
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ží a nezapomínají na ně.
SSKM si této podpory velmi
cení a vnímají jednání města
Hulína jako vzor pro ostatní obce. Finanční prostředky získané od obcí slouží ke zkvalitnění péče o klienty. Nakupují se
z nich například kompenzační pomůcky, vybavují pokoje
a naplňují i další potřeby.
Obce tak pomáhají k vytvoření domáckého a současně
bezpečného prostředí pro život svých obyvatel.
Děkujeme.
Dagmar Klučková,
ředitelka SSKM

ner GLS. „Moderní provoz zrychlil a zkvalitnil odbavování
zásilek a našim kurýrům a kurýrkám přinesl příjemné moderní pracovní prostředí. Po
počáteční investici plánujeme
další rozvoj tohoto logistického centra“, uvádí Vladislav
Rokos, jednatel firmy Duotrans.
„S firmou Duotrans spolupracujeme již 15 let. Velmi

nás těší, že naše filozofie dlouhodobého partnerství slaví
další úspěch. Během našeho
působení v Česku s námi vyrostlo mnoho spolehlivých
a úspěšných logistických firem,
se kterými je radost spolupracovat,“ uvádí Pavel Včela, ředitel společnosti GLS Česká
republika.
(mk)

Největší investiční akcí Zlínského kraje je
záchrana hospodářského dvora v Rymicích
V rozsáhlých investicích
do obnovy a rozvoje kroměřížského regionu pokračuje
také v letošním roce Zlínský
kraj. V současné době probíhá v příspěvkových organizacích, které Zlínský kraj
v tomto regionu zřizuje, 16
stavebních projektů v celkové
hodnotě 272 milionů korun.
Tyto prostředky jsou určeny
na rekonstrukci budov či novou výstavbu ve školských zařízeních, významné částky však
kraj směřuje také do zdravotnictví a kultury. „Mezi největší
připravované investiční akce na
Kroměřížsku patří modernizace
Kroměřížské nemocnice za jednu miliardu korun, která se bude realizovat do čtyř let,“ informoval Libor Pecháček, vedoucí odboru investic Krajského úřadu Zlínského kraje.

Největší investiční akcí
v okrese Kroměříž je záchrana
kulturní památky – hospodářského dvora v Rymicích, za téměř 130 milionů korun. Po dokončení stavebních prací zde
vznikne národopisná expozice, která návštěvníkům přiblíží
venkovský život našich předků
na Hané. Na financování tohoto projektu zajistil kraj významnou dotaci z Integrovaného
regionálního operačního programu Evropské unie.
V Kroměřížské nemocnici
se v současné době realizují
akce za 9,1 milionu korun.
Za tyto peníze se opravuje
nevyhovující komunikace
v areálu, vzduchotechnika
na gastrologii a mění se dorozumívací zařízení na plicním oddělení.
(lp)

Hulíňan

ZPRAVODAJSTVÍ, VÍTE, ŽE
Hulín přišel o možnost vkládat hotovost na bankovní pobočce.
Radnice se snaží zajistit náhradu

Česká spořitelna zrušila
pokladnu ve své hulínské pobočce. Radnice, občané a podnikatelé tak přišli o možnost
zde ukládat peněžní hotovost na účty a musí s ní cestovat do jiných měst, nejčastěji do Kroměříže, což znamená velkou komplikaci.
Město Hulín proto požádalo
Českou spořitelnu o instalaci
bankomatu, který umožňuje i vklady hotovosti, jednání však byla neúspěšná.
S žádostí o zřízení tohoto
bankomatu se nyní obrátilo
na Komerční banku.
Zrušení pokladny, ke kterému došlo koncem června,
zdůvodnila Česká spořitelna
snahou provádět většinu finančních transakcí bezhotovostně, za co největšího omezení styku svých zaměstnanců s hotovostí. „Probíhající
pandemie koronaviru náš
záměr jednoznačně potvrdila. S ohledem na zdraví nejen
našich klientů, ale i našich
zaměstnanců, a v souvislosti

s doporučeními státních institucí vyplývá, že právě v této
době je nezbytné, aby se styk
s hotovostí co nejvíce omezil.
A to z jednoho prostého důvodu - aby se tím zamezilo
velkému riziku přenosu virů
a bakterií,“ sdělila písemně
hulínské radnici Veronika
Horelicová z oddělení péče
o klienty České spořitelny.
Podle radnice je uzavření
pokladny komplikací, která
značně snižuje komfort klientů České spořitelny v Hulíně, mezi které patří i město Hulín. „Velká část našich
občanů pořád ještě řeší platby
místních poplatků hotovostí
přímo na pokladně na městském úřadě, teď v létě nám
navíc k místním poplatkům
přibyla ještě tržba z městského koupaliště. Dosud jsme
mohli využívat pro odvedení
hotovosti pokladnu zdejší pobočky České spořitelny, což už
nyní nejde. Vybranou hotovost musíme vozit na pobočku
do Kroměříže, a to minimálně

dvakrát týdně. V době, kdy se
snažíme šetřit náklady, nám
tento postup připadá velmi
nehospodárný,“ konstatovala
Zuzana Balcárková, vedoucí
Odboru finančního městského úřadu v Hulíně.
Tržbu musí nyní převážet
do Kroměříže i občané a také
drobní podnikatelé z Hulína.
Pro ně uzavření pokladny
znamená další problém:
v případě potřeby rozměnit
větší bankovky s nimi musí
na pobočku České pošty,
která se, na rozdíl od České
spořitelny, nachází mimo
centrum města.
Vzhledem k potřebám občanů a samosprávy se radnice obrátila na vedení České
spořitelny s žádostí, aby v Hulíně nechala instalovat bankomat, který umožňuje nejen výběr hotovosti, ale také
její vklad. Žádost však byla
zamítnuta, s odůvodněním,
že při očekávaném počtu maximálně šesti vkladů za den
se tato instalace bankovnímu domu nevyplatí.

Po této reakci se radnice
obrátila s žádostí o instalaci vkladového bankomatu
na Komerční banku. Ta má
nyní v Hulíně pouze výběrní automat. „Vkladový bankomat by občané a zejména
drobní podnikatelé jako náhradu této služby určitě využívali. Myslím si, že Hulín je
poměrně velké město na to,
aby ze strany některého z peněžních ústavů byla takováto
triviální bankovní služba jeho
občanům zajištěna. Věříme,
že nám Komerční banka vyjde vstříc,“ prohlásil Roman
Hoza, starosta města.
Zdeněk Dvořák

Ilustrační foto. Autor: Z. Dvořák

Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v Záhlinicích je dokončena
Město Hulín dokončilo
zasíťování parcel pro výstavbu sedmi rodinných domů
v Záhlinících. V rámci projektu došlo k pokládce vodovodního řadu, plynovodu,
splaškové a dešťové kanalizace a k instalaci veřejného
osvětlení. Vybudována byla
také přístupová komunikace
včetně odstavných stání a točny. Položeny jsou kabely nízkého napětí, v celém prostoru byly realizovány terénní
úpravy.

„Dílo bylo předáno a nyní
se připravují podklady pro
jeho kolaudaci. Těšíme se,
až vlastníci pozemků zahájí
stavby svých rodinných domků,“ prohlásil Roman Hoza,
starosta Hulína.
O parcely, jejichž zasíťování vyšlo hulínskou radnici na
6,6 milionu korun, je značný
zájem. Čtyři již mají nové
majitele. „U dalších parcel
jsme zaznamenali dotazy potencionálních kupců,“ sdělil
Roman Dutkevič, vedoucí

K parcelám vede nová přístupová komunikace. Foto: R. Dutkevič

Odboru rozvoje města a životního prostředí.
V blízké budoucnosti by
měly vyrůst rodinné domy také v dalších lokalitách Hulína.
Město například vykoupilo
vhodné pozemky na místě tzv.

zahrádek u TOSu a do dvou
let by zde mohlo vzniknout
nejméně jednadvacet stavebních míst. Potřebná infrastruktura se intenzivně
projektově připravuje.
(dvo)

Víte, že…
• mladí bílí čápi odlétají na zimoviště o několik dnů dříve,
než jejich rodiče?
• dešťovou vodu můžeme zadržet i tak, že rýnové svody
z budov místo do kanalizace nasměřujeme na trávníky,
do alejí, zahrad, či na další vhodná místa?
• ač je na pohled voda v našich tocích čistá, je plná hormonů, antibiotik a látek, které čističky nedokážou odstranit
a zpětným koloběhem se nám jako bumerang vrací na stůl?
• orné půdy v Česku ubývá, statistici tvrdí, že každý den zmizí
osm hektarů?
• jsou i u nás zemědělci mající nový sport, neetické a nenápadné každoroční přiorávání polí až po okraje cest?
• pěťour maloúborný, běžný plevel zahrad, je výbornou,
univerzální léčivkou?
• nepoužité či nedobrané léky je správné vracet do lékáren?
• nejčastějším lékem zjištěným ve stopovém množství v pitné vodě v Česku je ibuprofen?
• jediný cigaretový nedopalek může kontaminovat až 500 litrů vody?
• ve skutečnosti je jen tady a teď, vše ostatní jsou pouze naše
představy o tom, co bylo nebo bude?
S úctou Váš Pavel K. Šálek
Český svaz ochránců přírody ZO VIA Hulín
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PŘEHLED USNESENÍ
z 38. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 17. 6. 2020
1/38/RM/2020
Záměr prodeje části pozemku v Hulíně,
ul. A. Dvořáka
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje části pozemku parc. č.
1575/25 v k. ú. Hulín o výměře 32 m2
v katastrálním území Hulín za účelem
rozšíření zahrady.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/38/RM/2020
Pachtovní smlouva na pozemek v Třeběticích
I. Rada města Hulína schvaluje
pachtovní smlouvu na pozemek parc.
č. 1389 o výměře 78 m2 v k. ú. Třebětice, spol. DOUBRAVA, spol. s r. o.,
IČ: 49968882 se sídlem Zahnašovice 129,
769 01 Holešov, za cenu 40 Kč/rok + DPH,
za účelem zemědělské činnosti, a to
od 01. 07. 2020 na dobu neurčitou.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci pachtovní smlouvy
Termín: 10. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/38/RM/2020
Smlouva o nájmu části nemovitosti
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu části nemovitosti
k umístění reklamy na pozemku p. č.
302/1 v k. ú. Hulín s firmou Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a. s., IČ: 49451871,
se sídlem Kojetínská 3666/64, 767 01
Kroměříž.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o nájmu části nemovitosti.
Termín: 30. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/38/RM/2020
Zrušení usnesení - předběžný souhlas
s ustanovením opatrovníka
I. Rada města Hulína ruší
usnesení Rady města Hulína č. 30/7
ze dne 22. 03. 2012, kterým "Pověřuje
JUDr. Hanu Hrabalovou, vedoucí odboru právních a vnitřních věcí Městského
úřadu Hulín, aby zastupovala město
Hulín jako opatrovník na základě žádosti firmy Českomoravský štěrk, a. s.,
se sídlem Mokrá 359, 664 04 Mokrá,
IČ: 25502247 ze dne 14. 03. 2012 v řízení o povolení otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska u Obvodního
báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského".
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/38/RM/2020
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
I. Rada města Hulína bere na vědomí
ústní dohodu o prodloužení smlouvy o výpůjčce č. MÚH/06489/2014 se
Základní školou Hulín, příspěvkovou
organizací se sídlem Nábřeží č. p. 938,
768 24 Hulín, IČ: 70880263 na období
od 25. 09. 2019 do 30. 06. 2020.
II. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce
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č. MÚH/06489/2014 se Základní školou Hulín, příspěvkovou organizací se
sídlem Nábřeží čp. 938, 768 24 Hulín,
IČ: 70880263 s účinností od 01. 07. 2020.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 30. 06. 2020
2. Ing. Richardu Novákovi
2.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 30. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/38/RM/2020
Dodatek č. 1 ke smlouvě
I. Rada města Hulína bere na vědomí
ústní dohodu o prodloužení smlouvy o výpůjčce č. MÚH/06485/2014 se
Střediskem pro volný čas dětí a mládeže Hulín, příspěvkovou organizací
se sídlem Nábřeží 696, 768 24 Hulín,
IČ: 71230955 na období od 25. 09. 2019
do 30. 06. 2020.
II. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce
č. MÚH/06485/2014 se Střediskem
pro volný čas dětí a mládeže Hulín,
příspěvkovou organizací se sídlem Nábřeží 696, 768 24 Hulín, IČ: 71230955
s účinností do 01. 07. 2020.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy.
Termín: 30. 06. 2020
2. Ing. Richardu Novákovi
2.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 30. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/38/RM/2020
Územní plán Hulín
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
vydat v samostatné působnosti Územní plán Hulín v souladu s ust. § 6 odst. 5
písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), v platném znění.
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/38/RM/2020
Závěrečný účet města Hulína za rok 2019
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
v souladu s ustanovením § 43 a 84 odst.
2 písm b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znění později vydaných předpisů
a v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
později vydaných předpisů Závěrečný
účet města Hulína za rok 2019; zároveň
souhlasí s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad;
II. Rada města Hulína bere na vědomí
zprávu auditorky Ing. Gity Štolfové, dekret KAČR č. 584, o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/38/RM/2020
Rozpočtové opatření města Hulína č.
3/2020

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. 3/2020 dle přílohy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/38/RM/2020
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí investiční dotace z rozpočtu města Hulína
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města
schválit veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí investiční dotace ve výši
70.000 Kč z rozpočtu města Hulína číslo: 04037/2020 pro Římskokatolickou
farnost v Hulíně, dotace je poskytnuta
na opravu střechy hospodářské budovy na faře u kostela sv. Václava v Hulíně.
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/38/RM/2020
Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření města za rok 2020
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o vykonání přezkoumání hospodaření města Hulína za rok 2020 auditorskou firmou ŠTOLFOVÁ AUDIT, s. r. o.
zapsanou v seznamu Komory auditorů
České republiky pod č. 584.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zajistit uzavření smlouvy
Termín: 30. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/38/RM/2020
Smlouva o poskytování služeb e-mailového serveru
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o poskytování služeb e-mailového serveru se společností Apptc.me,
s. r. o., IČ: 24145190
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1.1. zajistit podpis a registraci smlouvy.
Termín: 26.6.2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/38/RM/2020
Plán schůzí RMH a zasedání ZMH
I. Rada města Hulína schvaluje
plán schůzí Rady města Hulína a zasedání Zastupitelstva města Hulína od 01.
07. 2020 do 31. 12. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/38/RM/2020
Žádost o předchozí souhlas s přijetím
daru - ZŠ
I. Rada města Hulína uděluje
předchozí souhlas Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci, k přijetí daru ve výši
40.000 Kč od firmy Česká olympijská, a. s.,
se sídlem Benešovská 1925/6, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČ 25268708.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 26. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
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15/38/RM/2020
Odpisový plán na rok 2020 - DECENT
I. Rada města Hulína schvaluje
odpisový plán s účinností od 01. 06. 2020
DECENTU Hulín, příspěvkové organizaci,
se sídlem Eduarda Světlíka 1197, 768 24
Hulín, IČ: 47934344, dle přiloženého návrhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitele příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 26. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/38/RM/2020
Zápis z 8. zasedání komise pro oblast
výstavby a rozvoje města Hulína
I. Rada města Hulína bere na vědomí
zápis z 8. zasedání Komise pro oblast
výstavby a rozvoje města Hulína, které
se uskutečnilo dne 10. 06. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
17/38/RM/2020
Výroční zpráva o hospodaření Městského kulturního centra Hulín, příspěvkové organizace
I. Rada města Hulína schvaluje
Městskému kulturnímu centru Hulín,
příspěvkové organizaci:

• zprávu o hospodaření za rok 2019
• hospodářský výsledek organizace za
rok 2019 ve výši 37.597,73 Kč a jeho
použití na snížení ztráty organizace
z roku 2016
II. Rada města Hulína schvaluje
Městskému kulturnímu centru Hulín,
příspěvkové organizaci, účetní závěrku
za rok 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
18/38/RM/2020
Výroční zpráva o hospodaření DECENT
Hulín, příspěvková organizace
I. Rada města Hulína schvaluje
DECENTU Hulín, příspěvkové organizaci:
• výroční zprávu o hospodaření za rok 2019
• hospodářský výsledek organizace za
rok 2019 ve výši 44.040,15 Kč a jeho
přidělení do fondu odměn 35.000 Kč
a rezervního fondu 9.040,15 Kč
II. Rada města Hulína schvaluje
DECENTU Hulín, příspěvkové organizaci, účetní závěrku za rok 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
19/38/RM/2020
Výroční zpráva o hospodaření MATEŘSKÉ ŠKOLY, ul. Eduarda Světlíka, Hulín,
příspěvkové organizace

I. Rada města Hulína schvaluje
MATEŘSKÉ ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka,
Hulín, příspěvkové organizaci:
• výroční zprávu o hospodaření za rok 2019
• hospodářský výsledek organizace za
rok 2019 ve výši 1.750,92 Kč a jeho převedení do rezervního fondu organizace
II. Rada města Hulína schvaluje
MATEŘSKÉ ŠKOLE, ul. Eduarda Světlíka,
Hulín, příspěvkové organizaci, účetní
závěrku za rok 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
20/38/RM/2020
SERVISNÍ SMLOUVA č. 490201243 programového vybavení CODEXIS GREEN
I. Rada města Hulína schvaluje
Servisní smlouvu č. 490201243 programového vybavení CODEXIS GREEN se
společností Atlas consulting, spol. s r. o.,
IČ: 46578706.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Pavlu Janečkovi
1.1. zajistit podpis a registraci smlouvy
Termín: 26. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 39. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 1. 7.2020
1/39/RM/2020
Smlouva o nájmu bytu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 7 na ul. Záhlinická č. p. 475, Hulín s paní XXXX XXXX
XXXX, trvale bytem XXXX XXXX XXXX
XXXX, Hulín na dobu určitou od 01. 07.
2020 do 30. 09. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu bytu.
Termín: 10. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/39/RM/2020
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
(rok 1998)
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy s
nájemcem XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín, týkající se nájmu na část pozemku
parc. č. 674 o výměře 40 m2 v k. ú. Hulín,
a to ke dni 15. 07. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody.
Termín: 24. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/39/RM/2020
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
(1996)
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy
s nájemcem XXXX XXXX XXXX XXXX
Hulín, týkající se užívání části pozemku
parc. č. 668/2 v k. ú. Hulín o výměře 70 m2,
a to ke dni 15. 07. 2020.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody.
Termín: 24. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

4/39/RM/2020
Závěrkový list č. EL-20200504-1839-5
I. Rada města Hulína schvaluje
Závěrkový list č. EL-20200504-1839-5
na dodávku elektřiny pro rok 2021-2022
s firmou CENTROPOL ENERGY, a. s.,
se sídlem Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ: 25458302.
II. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 1 k Závěrkovému listu č.
EL-20200504-1839-5 s firmou CENTROPOL
ENERGY, a. s., se sídlem Vaníčkova 1594/1,
400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy a dodatku č. 1
Termín: 10. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/39/RM/2020
Příkazní smlouva na provedení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce sokolovny v Hulíně, parcela č. 452, 451/1,
397/1, 496/1 v k. ú. Hulín“
I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy na provedení
výběrového řízení na zhotovitele stavby,
technického dozoru investora a koordinátora BOPZ na akci „Rekonstrukce sokolovny v Hulíně, parcela č. 452, 541/1,
397/1, 496/1 v k. ú. Hulín“ s Mgr. Bc. Milanem Konečným, IČ 88144534, se sídlem
K Holotovci 1191, 735 11 Orlová - Město
za cenu 150.000 bez DPH, což je 181.500 Kč
vč. DPH za výběr zhotovitele a 7.000 Kč
bez DPH, což je 8.470 Kč s DPH za výběr
technického dozoru investora a koordinátora BOZP. Celková cena dle Příkazní smlouvy bude 157.000 Kč bez DPH,
což je 189.970 Kč s DPH.

II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít s příkazníkem Příkazní smlouvu.
Termín: 17. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/39/RM/2020
Příkazní smlouva na provedení výběrového řízení na akci "Projekt RPS Družba
II - Hulín, II. etapa - závěrečná"
I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Příkazní smlouvy na provedení výběrového řízení na zhotovitele stavby na akci "Projekt RPS Družba
II - Hulín, II. etapa - závěrečná" s Mgr.
Bc. Milanem Konečným, IČ 88144534,
se sídlem K Holotovci 1191, 735 11 Orlová - Město, za cenu 69.000 Kč bez DPH,
což je 83.490 Kč vč. DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít s příkazníkem Příkazní smlouvu.
Termín: 17. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/39/RM/2020
Další ceník nájmů prostor MKC Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
další ceník nájmů prostor Městského
kulturního centra, příspěvkové organizace, IČ: 63458837, se sídlem Třebízského 194, 768 24 Hulín, s účinností
od 01. 07. 2020, dle přílohy.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 10. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
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PŘEHLED USNESENÍ
z 40. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 29. 7. 2020
1/40/RM/2020
Záměr prodeje pozemku v Záhlinicích
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemku parc. č. 1862/13
o výměře 779 m2 v katastrálním území
Záhlinice za účelem výstavby rodinného
domu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/40/RM/2020
Záměr na směnu pozemku v Záhlinicích
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr na směnu pozemku parc. č. 1970
o výměře 775 m2 v katastrálním území
Záhlinice za pozemek v katastrálním území Hulín, a to z důvodu výstavby místní
komunikace a inženýrských sítí pro novostavby rodinných domů v Hulíně.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/40/RM/2020
Záměr pachtu části pozemku v k. ú. Hulín,
za Kostelní ul.
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr pachtu části pozemku parc. č.
2739/1 v k. ú. Hulín, za Kostelní ul., o výměře cca 1000 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/40/RM/2020
Záměr nájmu nebytových prostor části budovy bývalé hasičské zbrojnice v Hulíně
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu nebytových prostor části
budovy (bývalé hasičské zbrojnice), která
je součástí pozemku parc. č. 108/3 v k. ú.
Hulín o výměře cca 210 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/40/RM/2020
Prodej pozemku parc. č. 1862/15 v k. ú.
Záhlinice
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
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 XXXX a panu
XXXX XXXX XXXX Otrokovice do společného jmění manželů, za účelem výstavby
rodinného domu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/40/RM/2020
Prodej části pozemku v Hulíně, ulice A.
Dvořáka
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej části pozemku
parc. č. 1575/25 v k. ú. Hulín o výměře 32 m2
XXXX XXXX XXXX, bytem 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.
Usnesení bylo: PŘIJATO
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7/40/RM/2020
Nájemní smlouva na byt v DPS
I. Rada města Hulína ruší
usnesení Rady města Hulína č. 2/37/RM/2020
ze dne 27. 05. 2020.
II. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu bytu č. 9 v DPS Kostelní
č. p. 138, Hulín s panem Milanem Vytřísalem,
trvale bytem nám. Míru 162, Hulín na dobu
určitou od 01. 08. 2020 do 30. 06. 2021.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
o nájmu bytu.
Termín: 07. 08. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/40/RM/2020
Smlouva o dílo na zhotovení sochy
I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na zhotovení
sochy „Ruce“ s Vojtěchem Adamcem,
ak. soch., IČ: 66480931, Hyacintová
2819/6, 106 00 Praha 10 za celkovou
částku 862.500 Kč včetně DPH. Zadavatel se rozhodl zvolit výjimku ze
směrnice pro zakázky malého rozsahu
a dotčenou zakázku zadat přímo konkrétnímu zhotoviteli, jelikož se jedná
o umělecké dílo konkrétního autora
- zhotovení sochy „Ruce“ od Vojtěcha
Adamce staršího z jemnozrnného pískovce z lokality Vyhnánov podle modelu autora. Jelikož se jedná o konkrétní
umělecké dílo konkrétního umělce, tak
není možné jeho zhotovení soutěžit
ve formě výběrového řízení. Zadavatel
má ověřeno, že plnění bude poskytováno za cenu v místě a čase obvyklou
(s ohledem na rozsah a kvalitu poskytovaných úkonů - realizace konkrétního uměleckého díla, v přímé závislosti
na hodnotě vzniklého díla).
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o dílo.
Termín: 21. 08. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
9/40/RM/2020
Dodatek k obstaravatelské smlouvě
Decent Hulín, p. o.
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě o obstarání věci uzavřené dne 22. 12. 2008
s Decentem Hulín, příspěvkovou organizací se sídlem Hulín, Ed. Světlíka 1197,
PSČ 768 24, IČ: 476934344 s účinností
od 01. 08. 2020.
II. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 2/2020 ke Smlouvě o obstarání věci uzavřené dne 26. 04. 2011 s
Decentem Hulín, příspěvkovou organizací se sídlem Hulín, Ed. Světlíka 1197,
PSČ 768 24, IČ: 476934344 s účinností
od 01. 08. 2020.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatků ke smlouvám.
Termín: 07. 08. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

10/40/RM/2020
Smlouva o dílo na provedení výkonu
autorského dozoru (AD) na akci „Rekonstrukce sokolovny v Hulíně č. p. 439“
I. Rada města Hulína schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na výkon autorského dozoru (AD) na akci „Rekonstrukce sokolovny v Hulíně č. p. 439“
s firmou Studio 97A s. r. o., IČ: 25331141,
se sídlem Osvoboditelů 91, 760 01 Zlín
za hodinovou sazbu s dopravou dle
jednotlivých pracovních úkonů.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít se zhotovitelem Smlouvu o dílo.
Termín: 07. 08. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/40/RM/2020
Oprava vjezdu včetně zajištění materiálu, ul. Palackého, Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě posouzení žádosti o poskytnutí podpory na opravu stávajícího vjezdu v rámci akce „Z - zapoj se“, tomuto
žadateli: XXXX XXXX XXXX, 768 24 Hulín
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Dohodu o provedení opravy chodníku a vjezdu.
Termín: 07. 08. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
12/40/RM/2020
Darovací smlouva o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Hulína
I. Rada města Hulína schvaluje
darovací smlouvu o poskytnutí peněžitého daru z rozpočtu města Hulína
uzavřenou dle § 2055 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů pro Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zajistit uzavření a registraci darovací smlouvy
Termín: 10. 08. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/40/RM/2020
Mimořádné odměny starostovi a místostarostovi
I. Rada města Hulína doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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-19
• 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
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• 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. Rada města Hulína doporučuje
zastupitelstvu města schválit 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 architektonické studie Starý cukrovar a dalších objektů města
• podíl na přípravě, návrzích a technických řešení 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. Rada 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
14/40/RM/2020
Žádost o předchozí souhlas zřizovatele
k přijetí daru Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci

I. Rada města Hulína uděluje
předchozí souhlas Základní škole Hulín, příspěvkové organizaci, se sídlem
Nábřeží 938, 768 24 Hulín, IČ: 70880263
k přijetí daru ve výši 49.856 Kč na období od 01. 09. 2020 do 31. 12. 2020
a ve výši 78.064 Kč na období od 01. 01.
2021 do 30. 06. 2021 od WOMEN FOR
WOMEN, o. p. s., se sídlem Vlastislavova
152/4, 140 00 Praha 4, IČ: 24231509 na
uhrazení stravného žáků ve školní jídelně v rámci charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI ve školním roce 2020/2021.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 11. 08. 2020
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 41. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 12. 8. 2020
1/41/RM/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, k. ú. Hulín, Sokolská
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na částech pozemků parc.
č. 496/1, 516/1 a 564/1 v k. ú. Hulín společnosti E.ON Distribuce, a. s., se sídlem
F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7,
370 01 České Budějovice, IČ: 28085400
za cenu 1.900 Kč + DPH a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
Termín: 30. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/41/RM/2020
Smlouva o zřízení věcného břemene
na částech pozemků v k. ú. Hulín, ulice
Holešovská
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene
ve věci stavby nazvané „Hulín, Holešovská, VN, TS a NN“ za účelem umístění
a provozování zařízení distribuční soustavy na částech pozemků parc. č. 396,
397/1, 451/1, 452, 477/1, 479, 496/1,
516/1, 564/1, 1866/1, 1867/1, vše v k. ú.
Hulín pro společnost E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01
České Budějovice, IČ: 28085400 za cenu
175.500,- Kč + DPH a náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o zřízení věcného břemene.
Termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/41/RM/2020
Smlouva o nájmu nebytových prostor
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor
části pozemku parc. č. 52/2 v k.ú. Záhlinice s manž. XXXX XXXX XXXX, nar.
XXXX a XXXX XXXX XXXX, nar. XXXX,

oba bytem XXXX XXXX 768 24 Hulín
na dobu určitou.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o nájmu nebytových prostor.
Termín: 11. 09. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/41/RM/2020
Dodatky k nájemním smlouvám s nájemci městských nebytových prostor
v souvislosti s covid-19
I. Rada města Hulína schvaluje
z důvodu přímého dotčení omezení
provozu (období duben - červen 2020)
na základě usnesení vlády České republiky v souvislosti s ohrožením zdraví kvůli výskytu koronaviru (označený
jako covid-19), uzavření
1. dodatku č. 1 k smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22. 12.
2017 s paní Vitou Kratochvílovou,
IČ: 76066967, Palackého 859/78,
769 01 Holešov,
2. dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22. 12.
2017 s paní Janou Šilberskou,
IČ: 40362361, Sadová 954, 768 24 Hulín,
3. dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 22. 12.
2017 s paní Hanou Vládkovou, IČ:
42628881, Družba 1189, 768 24 Hulín,
4. dodatku č. 1 ke smlouvě ke smlouvě o
nájmu nebytových prostor uzavřené
dne 04. 06. 2014 s paní Romanou Minářovou, IČ: 02295601, 6. května 39,
769 01 Holešov - Všetuly,
5. dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 31. 08.
2011 s panem Ing. Markem Zavadilem,
IČ: 87808480, Sadová 880, 768 24 Hulín,
6. dohody o finančním vyrovnání s paní
Věrou Zádrapovou, IČ: 68771169,
Axmanova 3922/17,767 01 Kroměříž.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistiti registraci a uzavření dohody a dodatků k nájemní smlouvě.
Termín: 31. 08. 2020
2. Bc. Zuzaně Balcárkové
2.1. zajistit vystavení dobropisů.
Termín: 31. 08. 2020

3. Mgr. Romanu Hozovi
3.1. podepisovat čestná prohlášení žadatelům (nájemcům) o poskytnutí dotace
v rámci Programu podpory podnikatelům postižených celosvětovým šířením
onemocnění covid-19 způsobené virem
SARS-CoV-19, tj. speciálního dotačního
programu „COVID - Nájemné“.
Termín: 30. 09. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/41/RM/2020
Vyhlášení II. kola výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z Programového
fondu města Hulína pro rok 2020
I. Rada města Hulína schvaluje
II. kolo výzvy k podání žádostí o poskytnutí dotací z Programového fondu města Hulína pro rok 2020 na činnost neziskových organizací, zejména s početnou
členskou základnou a úspěšnou reprezentací města v rámci ČR i v zahraničí, vyjma žadatele o poskytnutí finanční podpory na financování základních druhů
a forem sociálních služeb, s celkovou finanční dotací ve výši 500.000 Kč.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Haně Simerské
1.1. zveřejnit obvyklým způsobem výzvu.
Termín: 17. 08. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/41/RM/2020
Oprava stávajícího vjezdu včetně zajištění materiálu, ul. Palackého Hulín
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě posouzení žádosti o poskytnutí podpory na opravu stávajícího vjezdu v rámci akce "Z - zapoj se", tomuto
žadateli: XXXX XXXX XXXX, 768 24 Hulín.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Dohodu o provedení opravy stávajícího vjezdu.
Termín: 21. 08. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
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Hulíňan

PŘEHLED USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva města Hulína, které se konalo dne 24. 6.2020
127/11/ZM/2020
Zpráva o plnění usnesení z 10. zasedání
Zastupitelstva města Hulína
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zprávu o plnění usnesení z 10. zasedání
Zastupitelstva města Hulína bez připomínek.
Usnesení bylo: PŘIJATO
128/11/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 15. 04. 2020 do 17. 06. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
129/11/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
130/11/ZM/2020
Vyjádření předsedů nebo jiných pověřených členů výborů ZMH
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zápis z 9. jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Hulína, které se
uskutečnilo dne 22. 06. 2020.
II. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zápis z 10. jednání Finančního výboru
Zastupitelstva města Hulína, které se
uskutečnilo dne 22. 06. 2020.
III. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zápis z 5. jednání Osadního výboru
pro Záhlinice a Chrášťany, které se
uskutečnilo 22. 06. 2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
131/11/ZM/2020
Prodej pozemku parc. č. 1575/25 v k. ú.
Hulín
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zrušení usnesení č. 20/2/ZM/2018 odst. II.
ze dne 12. 12. 2018 ve znění: „Zastupitelstvo města Hulína schvaluje podle
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
kupní smlouvy na prodej části pozemku parc. č. 1575/25 v k. ú. Hulín a to:
1. o výměře cca 32 m2 XXXX XXXX bytem XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín
2. o výměře cca 30 m2 XXXX XXXX bytem XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín
3. o výměře cca 25 m2 XXXX XXXX bytem XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín
vše za cenu 100 Kč/m2 + DPH a náklady
spojené s vkladem do KN, s ohledem
na omezenou využitelnost s tím, že
prodej bude probíhat postupně při dodržení podmínek přístupu.“ Do dnešního dne nebyly uzavřeny kupní smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
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132/11/ZM/2020
Prodej pozemku v Hulíně, ulice Záhlinická
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích v platném znění, kupní
smlouvu na prodej pozemku
1. parcelní číslo 2661 (zahrada) o výměře
61 m2 paní XXXX XXXX XXXX v Hulíně
za cenu 150 Kč/m2 do výlučného vlastnictví, za účelem rozšíření zahrady.
2. parcelní číslo 2657 (zahrada) o výměře
65 m2 panu XXXX XXXX XXXX v Hulíně
za cenu 150 Kč/m2 do výlučného vlastnictví, za účelem rozšíření zahrady.
K výše uvedeným částkám se připočítává platná sazba DPH. Náklady spojené
s vkladem do katastru nemovitostí
uhradí kupující.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci kupní
smlouvy.
Termín: 24. 09. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
133/11/ZM/2020
Darování pozemku v k. ú. Hulín
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
zrušení usnesení č. 251/22/ZM/2018
ze dne 20. 06. 2018 ve znění: „Zastupitelstvo města Hulína schvaluje podle
§ 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů
darovací smlouvu na obdarování města
Hulína pozemkem parc. č. 5041 v k. ú.
Hulín o celkové výměře 1268 m2 od dárce Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Nusle, IČ: 65993390 s podmínkou výmazu exekuce", a to z důvodu legislativních změn a nemožnosti převodu
předmětného pozemku dle již uzavřené darovací smlouvy.
Usnesení bylo: PŘIJATO
134/11/ZM/2020
Darování pozemku v k. ú. Hulín (polní
cesta)
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
podle § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, v platném znění, darovací
smlouvu na obdarování města Hulína pozemkem parc. č. 5041 v k. ú. Hulín o celkové výměře 1268 m2 od dárce Ředitelství
silnic a dálnic ČR, státní příspěvkové organizace, se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390
s podmínkou výmazu exekuce.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci darovací smlouvy
Termín: 24. 09. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
135/11/ZM/2020
Věcné břemeno na pozemku Správy železnic v k. ú. Chrášťany u Hulína

I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene se
Správou železnic, státní organizací, se
sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná
1003/7, PSČ 110 00, IČ: 70994234 na části pozemku parc. č. 204 v k. ú. Chrášťany
u Hulína v rozsahu stanoveném geometrickým plánem č. 1085 -143/2019
pro město Hulín za cenu 10.000 Kč + DPH
a náklady spojené s vkladem do katastru nemovitostí. Město Hulín na dotčené
nemovitosti zřídilo vodovodní řad.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy o zřízení věcného břemene
Termín: 24. 09. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
136/11/ZM/2020
Územní plán Hulín
I. Zastupitelstvo města Hulína ověřuje
ve smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
v platném znění, že Územní plán Hulín
není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací
vydanou krajem nebo výsledkem řešení
rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu.
II. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
vyhodnocení připomínek a rozhodnutí
o námitkách uplatněných v průběhu řízení o Územním plánu Hulín.
III. Zastupitelstvo města Hulína vydává
ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c)
stavebního zákona za použití ustanovení
§ 43 odst. 4 téhož zákona, v souladu s ust.
§ 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, ust. § 13 a přílohy
č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, opatření obecné povahy
č. 01/2020 - Územní plán Hulín dle přílohy.
IV. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Ing. Zuzaně Kučeříkové
1.1. oznámit veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy v souladu s ust.
§ 173 správního řádu.
Termín: 15. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
137/11/ZM/2020
Účetní závěrka města Hulína za rok
2019
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2,
písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a §
6 vyhlášky 220/2013 Sb., o požadavcích
na schvalování účetních závěrek některých účetních jednotek účetní závěrku
města Hulína za období roku 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO

Hulíňan

ZASTUPITELSTVO MĚSTA HULÍNA, NAPSALI NÁM Z MKC HULÍN

138/11/ZM/2020
Závěrečný účet města Hulína za rok
2019
I. Zastupitelstvo města Hulína schvaluje
v souladu s ustanovením § 43 a 84
odst. 2 písm b) zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění později vydaných
předpisů a v souladu s ustanovením
§ 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění později vydaných předpisů Závěrečný účet města Hulína za rok 2019
a zároveň souhlasí s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
II. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zprávu auditorky Ing. Gity Štolfové, dekret KAČR č. 584, o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019.
III. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zveřejnit Závěrečný účet města Hulína za rok 2019 na úřední desce a internetových stránkách města.
Termín: 20.07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
139/11/ZM/2020
Rozpočtové opatření města Hulína č.
3/2020
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. 3/2020 dle přílohy.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zapojit rozpočtové opatření do rozpočtu města Hulína.
Termín: 10. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
140/11/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 70.000 Kč z rozpočtu města Hulína číslo: 04037/2020
pro Římskokatolickou farnost v Hulíně,
dotace je poskytnuta na opravu střechy
hospodářské budovy na faře u kostela
sv. Václava v Hulíně.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Bc. Zuzaně Balcárkové
1.1. zajistit podpis veřejnoprávní smlouvy.
Termín: 10. 07. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

141/11/ZM/2020
Zpráva o bezpečnostní situaci v Hulíně
v roce 2019
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
zprávu o bezpečnostní situaci v územním obvodě města Hulín v roce 2019.
Usnesení bylo: PŘIJATO
142/11/ZM/2020
Vzdání se funkce přísedícího - Ing. Pecháček
I. Zastupitelstvo města Hulína bere
na vědomí
vzdání se funkce přísedícího u Okresního
soudu v Kroměříži Ing. Libora Pecháčka.
II. Zastupitelstvo města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat výpis z usnesení na Okresní
soud do Kroměříže.
Termín: 30. 06. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína
Ověřovatelé:
Mgr. Jiří Macháček v. r.
zastupitel města Hulína
Jana Zimčíková v. r.
člen rady města

Motorky je zavedly až do Hulína
Tři měsíce vandrovali na motorkách
po střední Americe. Řeč je o hercích
Pavlu Liškovi a Janu Révaiovi, kteří si
říkají Vandráci a cestují na svých motorkách po celém světě. A při jedné takové
cestě zavítali do Letního kina v Hulíně,
kde vystoupili s cestopisnou besedou
popisující jejich cestu napříč střední
Amerikou.
Nejdřív byli viděni v Panamě, pak mířili
do džunglí Kostariky, vandrovali po velké
Nikaragui, přes varování projeli Honduras, pak i zemi plnou vulkánů El Salvádor,
nádhernou Guatemalu, maličké Belize
a obrovské Mexiko. A to vše procestovali
v sedle svých motorových ořů.

Posluchači si kromě poutavého a velmi zábavného vyprávění mohli prohlédnout fotografie jednotlivých míst, poznat
místní kulturu, indiánské legendy nebo
se pomocí videí vžít do nevšedních situací. Takové dlouhé a náročné putování
s sebou nese i úskalí ponorkové nemoci, která se nevyhnula ani Vandrákům.
A tak se rozhodli, že se na pár kilometrů
rozdělí a pojedou si každý po vlastní ose,
ovšem se stejným společným cílem.
Čas zbyl i na dotazy diváků a autogramiádu. Jsme rádi, že jsme Vandráky
mohli v Hulíně přivítat a užít si společně
s nimi a diváky úžasný večer.
Erika Koukalová

Pavel Liška a Jan Révai jsou herci, dobrodruzi
a šoumeni. Foto: L. Polišenská
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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.
• 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.
• Prodám jádra vlašských
ořechů. Sklizeň 2019. Cena
160 Kč/kg. Prodám slivovici 2019. Cena 300 Kč/l.
Tel.: 777 260 806.
• Intenzivní kurz (cca 1 rok)
němčiny a angličtiny pro
začátečníky a mírně pokročilé. Doučování žáků a
studentů. Tel: 723 254 659.
• Mám zájem koupit byt 2+1
nebo 3+1. Tel. 703 128 423.
• Nabízím trvalou na řasy metodou „iCurl“ v akční ceně
350,- Kč. Kosmetika „U panenek“, Šárka Černocká,
Chrášťany. Tel.: 777 911 858.
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• 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.
• 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.
• 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 do 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/
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.
• Zajištění manželé koupí
dům. Tel: 704 902 709.
• 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 do 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.
• Pronajmu nově zrekonstruovaný byt 2+kk v Hulíně. Tel. č. 721 253 654.
• Prodám česnek, ručně pěstovaný a chemicky neošetřovaný. Jeden kg 150,- Kč.
Mob.: 739 009 813.

• Nabízím poradenství a vysvětlení Vašich životních
strastí, jejich případné řešení
a porozumění příčin 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.
• Prodám 4 ks plechových
20 litrových kanystrů na pohonné hmoty. Dobrý stav,
od benzínu. Cena 180 Kč
za kus. Mob. 603 481 327.
• Koupím garáž v Hulíně na
Družbě. Tel.: 607 993 937.
• Koupím zahrádku v Hulíně.
Tel.: 607 993 937.
• 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.
• Ing. DOSTÁL – GEODET –
HULÍN. Provádí zeměměřičské práce v oblastech katastru nemovitostí a stavební
geodézie. Tel.: 724 221 815.

Hulíňan

INZERCE
Plošná inzerce
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Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN
Vážení čtenáři!
Dnes, kdy čtete tyto řádky,
již běží nový školní rok, ale já
je píši 10. srpna. Sama zatím
nevím, jaká nová pravidla
nám připravuje ministerstvo
školství a ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické
stanice. V každém případě
se jimi dnes již řídíme a určitě jsme zvládli vše nastavit,
neboť jsme se předzásobili
v době počátku coronavirových problémů a některá
opatření si již nacvičili.
Uplynulý rok byl zvláštní a mnohé nám ukázal.
Ať už ve vztazích, ve výchově, ve spolupráci, ve stavu
naší země a ekonomiky a samozřejmě ve vzdělávání. Už
nás neopustí forma tzv. distančního vzdělávání, vzdělávání na dálku, i když si každý
pod tím představuje něco
trochu jiného. Využití digitálních technologií ve stále
větším objemu nás trochu
odděluje a přitom voláme
po větší osobní komunikaci
a kontaktech. Musíme tedy
najít možnosti, jak tyto požadavky doby skloubit a při-

tom nezapomínat na to základní, což je v naší rovině
žák a jeho individualita.
Abychom dostáli požadavkům rozšířené digitální
komunikace, zavádíme širší
rozměr elektronické žákovské, která se nám tak osvědčila v době uzavření škol.
Převádíme další dokumentaci do digitální podoby, vytváříme nové formy hodnocení
a komunikace a učíme se
nové metody práce. Stále
máme na paměti, že je tu
dítě, žák, který má dostat
kvalitní vzdělání v kvalitní
formě a prostředí. Proto nejen změny v oblasti informačních technologií, ale také
aktivity přímo v kontaktu
s dětmi. Důkazem byla mimo
jiné aktivita - Vzdělávací dny
- již v době prázdnin. Děti se
mohly sejít s učiteli. Uspořádat výlet, soutěžit, něco
nového poznat apod. Vždyť
tolik měsíců nebyli někteří ve vzájemném kontaktu.
Děkuji p. Štípkovi, pí Hozové,
pí Podhorské a pí Kovářové,
že se dětem věnovali a obohatili jim tak nevšedním způsobem prázdniny.

V současné době již běží
další aktivity školního roku.
Adaptační pobyty, plavání,
kroužky, volitelné předměty,
příprava vánočního jarmarku a mnoho dalších.
Přes prázdniny jsme nezaháleli a zrenovovali jsme
čtyři třídy na prvním stupni,
rozšířili interaktivní vybavení
ve třídách, zrekonstruovali
osvětlení ve třídách druhého stupně, zmodernizovali
strojové vybavení ve školní
kuchyni, zlepšili prostředí
pro paní učitelky na prvním
stupni a další a další větší i
drobné opravy.
Každý rok se snažíme posouvat formy vzdělávání i materiální podmínky. Důkazem
může být i úspěšnost našich
žáků v přijímacím řízení na
střední školy a následně spolupráce s těmito středními
školami. Osvědčilo se rozšíření a půlení hodin matematiky
v šestém ročníku, i když nám
jich hodně vzalo uzavření škol.
V letošním roce jsme se mimo
jiné zapojili do projektu, který
podpoří péči o začínající učitele a do dotačních programů
ke vzdělávání cizinců. Pokra-

čujeme v nabídce doučování
(aby děti mohly mít prostor
k dovysvětlení nebo doplnění),
v nabídce volitelných předmětů,
sportovních aktivit, žákovské
knihovny a v neposlední řadě
aktivit s naším velkým tématem – ekologií. V této oblasti
máme před sebou docela nelehký úkol, obhajobu mezinárodního titulu EKOŠKOLA.
Nedílnou součástí přírodovědných aktivit je naše školní
zahrada, která slouží nejen
k relaxaci, ale se svými naučnými prvky také ke vzdělávání,
a to nejen pro naši školu.
Věřím, že se situace na poli
epidemiologickém bude zlepšovat a budeme moci klidněji
vyučovat, tvořit a hlavně být
s dětmi v přímém kontaktu.
Přeji všem úspěšný, a hlavně zdravý školní rok 2020/2021.
Mgr. Hana Fuksová,
ředitelka školy

Projekt VZDĚLÁVACÍ DNY na naší škole v době prázdnin
Projekt „Vzdělávací dny“,
zaměřený na podporu naučně-populárního vzdělávání žáků, vznikl za podpory
MŠMT za účelem zmírnění
dopadů na vzdělávání dětí v
souvislosti s uzavřením škol
z důvodu pandemie koronaviru. Projekt má podpořit nástup žáků do nového
školního roku a usnadnit
zahájení výuky v září 2020.
Asociace školních sportovních klubů České republiky
ve spolupráci s naší školou
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realizovala v termínu 10. –
12. 8. 2020 vzdělávací akce
v rámci vzdělávacích dnů,
které nabídly dětem smysluplnou a zábavnou alternativu trávení volného času
o prázdninách.
Jednalo se o celodenní
(8 hodin) péči o děti, složenou z dopolední vzdělávací části a odpolední části věnované volnočasovým
aktivitám. Děti postupně navštívily ZOO Lešnou
ve Zlíně a Pevnost Poznání

v Olomouci (planetárium,
fyzikální zákonitosti, matematické rébusy apod.), přičemž závěrečný den zahrnoval vědomostní soutěže o
krásné ceny. Odpolední část
měla za úkol děti „rozpohybovat“, tedy obsahovala
netradiční hry (např. využití
frisbee, překážkové dráhy a
rozvoj plaveckých dovedností).
Do programu se zapojily
děti I. stupně, které byly vedeny pedagogy naší školy

(Mgr. Svatopluk Štípek, Mgr.
Dana Hozová, Mgr. Martina
Kovářová, Mgr. Zuzana Podhorská), přičemž projekt byl
finančně podporován.
Celý program probíhal
dle nastavených cílů bez
komplikací a především děti
mohly strávit příjemné dny
se svými kamarády určitou
netradiční formou.
Všem děkujeme za pohodovou atmosféru a přejeme
klidné prázdninové dny.
ZŠ Hulín

Hulíňan

ROZHOVOR, NAPSALI NÁM Z MKC HULÍN
V muzeu bylo až moc ticho a chvílemi i smutno,
na druhou stranu byl čas na muzejní práci

Václava Navrátilová chodí v kroji
ráda. Foto: archiv V. Navrátilové

František Skopalík, dlouholetý starosta Záhlinic a také
poslanec Říšské rady za Rakouska-Uherska. Vlastenec
každým coulem. Na jednáních Říšské rady hovořil zásadně česky, často oblékal
hanácký kroj. Je mimo jiné považován za zakladatele moderního zemědělství v mocnářství, byl iniciátorem scelování zemědělských pozemků. V Záhlinicích založil cihelnu, obecní kamenolom.
Po zřejmě nejslavnějším
občanovi Záhlinic je dnes pojmenované místní muzeum.
Dělá mu čest, ročně do něj zavítá kolem dvou tisíc návštěvníků, někteří přijedou až z ciziny. A proč vlastně Muzeum
Františka Skopalíka navštívit?
„Opakování je matkou moudrosti, a platí to i o osobě výjimečného Františka Skopalíka
a jeho odkazu. Může se zdát,
že se o něm hodně mluví a píše,

ale je to pořád málo. Udělal ve
své době hodně práce pro obyčejný venkovský lid pracující
v zemědělství a je nutné si to
připomínat. Současná doba je
období hojnosti,“ říká Václava Navrátilová, programová
pracovnice Muzea Františka
Skopalíka v Záhlinicích.
Děkujeme za hezké úvodní
pozvání. A co je aktuálně
v muzeu k vidění?
Nyní u nás probíhá krátkodobá výstava „Nevěsta jako
kvítek“, 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. Výstava vznikla díky dobré spolupráci s Národním památkovým ústavem, Metodickým
centrem zahradní kultury
v Kroměříži.
Jaký vztah vlastně mají obyvatelé Záhlinic k muzeu?
Jsou pyšní na to, že ho
mají?
Obyvatelé Záhlinic většinou jsou hrdí na svého
rodáka, po kterém je muzeum pojmenované. A rádi se
účastní akcí, které pořádáme. V loňském roce šlo o akci
pořádanou ve spolupráci
s městem Hulín a Městským
kulturním centrem Hulín,

kdy se Záhliničtí v hojném
počtu a aktivně zapojili
do sázení třetí lípy Svobody
na návsi, anebo vykonávání
starého Hanáckého práva.
Kolik lidí navštívilo muzeum v roce 2019? A kolik
v roce předchozím?
Návštěvnost muzeu v posledních letech je celkem stabilní, čítá okolo dvou tisíc návštěvníků za rok. Nejvíce hostů jak místních, tak i z okolí přijde, když jsou v muzeu
akce. Překvapuje nás i zájem
návštěvníků z větších vzdáleností či z ciziny.
Jak moc zasáhla pandemie
koronaviru aktivity muzea?
Na jednu stranu bylo
v muzeu až moc ticho a chvílemi i smutno, na druhou
stranu byl čas na muzejní
práci – což je nekonečná práce na inventarizacích Sbírky
Muzea Františka Skopalíka.
Zvládlo se zadokumentovat
pod vedením Poradního sboru velké množství fotografií,
dokumentů a přírůstkových
předmětů ze Záhlinic či z tohoto regionu, které se nám
podařilo získat z různých koutů naší republiky. Byl prostor
na publikační činnost.
V tomto období dovolilo
celkem příznivé počasí práci s textilem. Touto cestou
bych chtěla vyzvednout dobrou spolupráci s pracovníky

Muzea Kroměřížska. Spolupracujeme při přípravách
na výstavy a při konzervátorské činnosti.
Co chystáte ještě v letošním roce v muzeu? A co
v příštím roce?
Podařilo se nám získat
soubor s více jak šedesáti
kusy negativů, několik z nich
zaznamenávají slavnost Svěcení praporu vojenských vysloužilců z 8. června 1908
v Hulíně. O této akci se píše
v Hulíňanu v roce 2016.
Na fotografiích je manželka
následníka trůnu Františka
Ferdinanda d'Este Žofie Chotková, o čemž není nikde záznam. Také se podařilo Sbírku Muzea Františka Skopalíka shodou náhod rozšířit
o sbírkové předměty Hanáckého Skopalíkova sboru Selské jízdy. K těmto dvěma událostem chystáme expozici.
V současnosti se intenzivně připravujeme na tradiční
Den řemesel a Košt marmelád, který plánujeme na sobotu 7. listopadu 2020.
Příští rok bude plný příprav na 200. výročí narození
Františka Skopalíka, které si
připomeneme v roce 2022.
Rádi bychom představili i další sbírkové předměty, které
se nám podařilo získat nebo
zapůjčit.
Zdeněk Dvořák

Pohodové koncerty přišly po koronavirové pauze vhod

Série každoročních pohodových koncertů se těší v Hulíně velké oblibě, ovšem po dlouhé kulturní pauze způsobené koronavirem byly koncerty dominantou léta.
Téměř každý čtvrtek se na náměstí sešlo velké množství lidí, kteří si přišli poslechnout nejrůznější druhy hudby. Letošní hudební sezóna byla opravdu rozmanitá. K poslechu byly hity 60. let, rockové písně, country, popová hudba, bubenická show a
spousta dalších. Počasí, až na minimum výjimek, během prázdnin akcím přálo, a tak si posluchači mohli užít příjemnou letní
atmosféru a společně se setkávat při hudebních podvečerech. Všem děkujeme, že si s námi koncerty užili a doufáme, že jsou
před námi ničím nerušené kulturní měsíce.
(ek)
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NAPSALI NÁM Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY A INFOCENTRA HULÍN

Hulíňan

Knihovna se během prázdnin zmodernizovala

Online katalog je nyní modernější, což čtenáři ocení.
Foto: Knihovna Hulín

Za dva prázdninové měsíce se toho u nás v knihovně
docela dost změnilo. Začali
jsme knihovnu modernizovat. Největší změnou nejen
pro naše čtenáře, ale i pro
nás knihovníky, byla změna
knihovního systému.

Koncem července jsme
přešli z dosavadního knihovního systému Clavius na modernější verzi Tritius, která je
běžná i v jiných knihovnách
v našem okrese. Čtenář tuto
změnu pocítí v online katalogu, který je v úplně novém

Děti z příměstského tábora
přišly do knihovny
Srpen venkovním aktivitám moc nepřál, a tak se
musely vymyslet alternativní plány. Děti z příměstského tábora pořádaného Orel
jednotou Hulín proto přišly
do knihovny na dobrodružnou knihovnickou lekci.
Jelikož celý tábor se nesl
v duchu JUMANJI, připravili
jsme si pro ně dobrodružné
povídání o knize LIDOŽROUT:
Přežil jsem útok velkého bílého žraloka. Přečetli jsme
si ukázku, plnili nejrůznější
úkoly, zkoušeli poslepu do-

kabátě. Je ovšem přizpůsoben tak, aby se čtenářům
lépe vyhledávaly knihy, informace o nich a aby si mohli
sami prodloužit jejich výpůjčky či si nějakou knihu zarezervovat. Pro nás knihovníky
to znamená nové grafické
zpracování programů, přes
které jsme půjčovali nebo
knihy katalogizovali. Ovšem
Tritius má plno vychytávek,
jež nám usnadní poradit čtenářům, například jakou knihu
už četli, nebo kterou od daného autora nečetli. Pořád
jsme v zabíhacím režimu, takže doufáme, že takzvaných
„much“ v systému najdeme
co možná nejméně.
Kromě nového knihovního
systému jsme během prázdnin vymalovali původní studovnu a změnili ji na odpočinkovou zónu pro teenagery.
Nachází se zde dva počítače
pro širokou veřejnost, sedací
vaky na odpočinek a na trochu

zábavy X-box. Ještě máme
v plánu tuto zónu vybavit fakt
„cool“ knihovním regálem,
kde se budou nacházet knihy
z žánru young adult.
A v neposlední řadě jsme
rozšířili i výběr knih. Kromě
novinek jsme z Knihovny
Kroměřížska zapůjčili přes
60 titulů v originále. Můžete
tedy číst v angličtině, němčině či ruštině. A kdo by přece
jen nechtěl číst klasickým
způsobem s knihou v ruce,
tak pro ty jsme vytvořili novou sekci s audioknihami.
Některé knihy tak můžete
poslouchat při cestě na dovolenou, do práce nebo třeba doma u vaření.
Během těch dvou měsíců
jsme toho opravdu dost změnili a doufáme, že se hlavně
našim čtenářům bude zamlouvat.
za hulínskou knihovnu
Erika Koukalová

Letošní městská hra provedla soutěžící po nezvyklých domovních číslech

malovat části žraloka, a kdo
chtěl, mohl si vyrobit svého vlastního lidožrouta.
Ale aby se děti nebály odjet
na dovolenou k moři, vysvětlili jsme si, kde číhá největší
riziko, nebo jak se chovat,
abychom žraloka nepřilákali.
Zbyl nám i volný čas, který
někteří využili k četbě, hraní
společenských her nebo hraní na X-boxu. Moc děkujeme
za návštěvu a doufáme, že
dětem už počasí bude přát.
za hulínskou knihovnu
Erika Koukalová

Městská hra byla určená pro všechny. Bavila i děti. Foto: E. Koukalová

Hrálo se, četlo, byl to fajn čas. Foto: E. Koukalová
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Již třetí ročník prázdninové městské hry se opět velmi
vydařil. Od začátku července
se soutěžící mohli zapojit do
hry, která je provedla po nezvyklých domovních číslech
v Hulíně.
Pro každého byla připravena hrací karta s deseti úkoly a zároveň stanovišti, kde
bylo potřeba najít správné
domovní číslo a odpovědět
na otázku. S vyplněnou kar-

tou a uhodnutou tajenkou
zašli soutěžící zpátky do IC,
kde na ně čekala zasloužená
odměna.
Hry se zúčastnilo přes 125
soutěžících. V rámci příměstského tábora se zapojily i děti ze SVČ Hulín. Doufáme,
že si všichni zúčastnění hru
užili, děkujeme autorovi hry,
Ing. Ivu Káňovi, a budeme se
těšit zase příští rok.
(ek)

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE SVČ HULÍN
Letní tábor se vydařil
navzdory složité době

Jako každoročně se Středisko volného času v Hulíně
připravovalo na letní tábor na
Ondráši v Rajnochovicích, ale
kvůli koronaviru bylo vše daleko složitější. Krajské hygienické stanici byl před začátkem
tábora nahlášen výčet všech
přijatých opatření, přednostně
musela být doplněna lékárnička vedle základního zdravotnického materiálu ještě dalšími přípravky vztahujícími se
k virové pandemii infekčního
onemocnění Covid-19.
Byly pořízeny roušky, digitální teploměr na snímání teploty z čela pro rychlé opakované měření, řada dezinfekčních
prostředků, jednorázových rukavic, aby se každodenně
opakovaně dezinfikovaly toalety a sprchy. Prostory pro stravování procházely dokonalou

protiepidemiologickou očistou
před každým využitím. Celý
tábor byl nepřehlédnutelně
ohraničen a opatřen cedulemi
se zákazem vstupu cizích osob.
Málokdo si dokáže představit, kolik práce navíc tato
složitá doba pracovnicím SVČ
přinesla, ale tábor Cesta kolem světa se v červenci přece
jen zrealizoval. Vedoucí tábora dbali na to, aby děti žádné
hygienické opatření nepodceňovaly a připravili pro 66 dětí
skvělý a velmi pestrý program plný táborových soutěží a her. Během 15 dnů děti
zvládly cestu kolem světa
a navštívily všechny světadíly.
Počasí vyšlo, a tak jen snad
dodat, že se zase uvidíme na
nějaké další super akci v SVČ.
(svč)

Tábor byl přesně takový, jaký měl být. Veselý, dobrodružný. Foto SVČ

Nabídka zájmových kroužků SVČ
Přihlášky do zájmových útvarů SVČ
budou k dispozici k vyzvednutí
denně od 6.00 do 16.00 v SVČ.

Na podzim pro Vás připravujeme akce, které se z důvodu
koronaviru neuskutečnily v měsících dubnu a květnu. Jedná se o akce Den s koloběžkami, Vandráček a Noc s Andersenem. Věříme, že na podzim už vše vyjde jak má a můžeme
se těšit s Vámi na viděnou!
(svč)
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Hulíňan

Děti už ví, z čeho se vyrábí korková zátka
Na prvním příměstském
táboře nás čekala spousta zajímavých návštěv. Společně
s Klubkem ze Starého Města
si děti vyzkoušely, jak vypadá
farmářův den a o co všechno
se takový farmář musí postarat. S Pevností poznání zkoumaly jedinečné vlastnosti vody
na nejrůznějších pokusech.
Dále jsme se vydali po stopách

nejzajímavějších hulínských
domovních čísel a odměnu
za účast a správné řešení jsme si
vyzvedli v Informačním centru.
Díky Ornisu jsme se dozvěděli něco o kroužkování a odchytu ptactva a poslední den
tábora jsme zavítali do říše
hmyzu. Jelikož nám počasí
po většinu času přálo, nemohla chybět ani zastávka

na zmrzlinu a ledovou tříšť.
Druhý příměstský tábor se
nesl v podobném duchu, jako
ten první. I tentokrát k nám
přijeli z Pevnosti poznání či
Muzea Komenského. Pro děti
byly opět připraveny zajímavé
tématické hry a úkoly. V rámci programu o stromech se
děti dozvěděly např. z čeho se
vyrábí korková zátka, po hmatu poznávaly různé části a plody stromů nebo si vyrobily
létající semínko. A protože
teploty venku celý týden neklesly pod 30 stupňů, hupsli
jsme do plavek a na zahradě
SVČ si zahráli houbičkovou
bitvu a zchladili se pod hadicí
s vodou. Na obědy jsme opět
chodili do restaurace Lípa,
kde na nás každý den čekalo výborné jídlo. A kdo snědl
celý oběd, za odměnu dostal
zmrzlinu z Polárky.
Poslední příměstský turnus jsme se sešli zase v hojném počtu a přivítali mezi
sebou i nové tváře. Přichys-

taný program pro děti byl víc
než pestrý. Opět jsme si hráli
s Pevností poznání na malé
chemiky. Díky Záchranné stanici Přerov se děti dozvěděly,
co dělat, když najdou opuštěné nebo zraněné zvířátko.
Velmi zábavný byl také program dobrovolných hasičů
z Hulína, kteří dětem představili svou práci. Kromě všech
výše zmíněných programů
na děti čekalo i spousta dovádění v Klubíčku, soutěž
v Kubbu, hra na veverky a kuny a hledání pokladu.
Tímto chceme moc poděkovat za podporu Městu
Hulín, MKC Hulín, Sboru dobrovolných hasičů, policii,
restauraci Lípa, všem zúčastněným dětem za skvělé
prázdniny a také všem organizacím, které k nám zavítaly
a připravily pro děti bohatý
program. Děkujeme a těšíme se opět za rok! 
SVČ Hulín

Příměstské tábory navštívily desítky dětí. Foto: SVČ Hulín

Volby v říjnu rozhodnou o vedení Zlínského kraje na příští čtyři roky
Volby do zastupitelstev
krajů se budou konat v termínu 2. – 3. října 2020. Budou voleni krajští zastupitelé ve 13 krajích mimo
hlavní město Prahu.
Právo volit má každý svéprávný státní občan ČR, který minimálně ve druhý den
voleb dosáhne věku 18 let
a zároveň je přihlášen k trvalému pobytu v obci, jež náleží územnímu obvodu kraje.
Specifické pro volby
do krajských zastupitelstev
je to, že mohou kandido-

18

vat pouze politické strany,
hnutí a jejich koalice.
Volič může vložit do úřední obálky 1 hlasovací lístek.
Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může zakroužkováním
pořadového čísla nejvýše
u 4 kandidátů uvedených
na témže hlasovacím lístku
vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku
vliv.

Při krajských volbách může
volič v případě své nepřítomnosti v době voleb požádat o voličský průkaz. Ten
mu umožňuje volit v jiném
volebním okrsku. Může tak
učinit osobně na obecním
úřadu nejpozději 7 dnů před
začátkem voleb nebo prostřednictvím datové schránky. Vydání voličského průkazu probíhá osobně nebo je
zaslán poštou.
Nadále platí, že volič může požádat ze závažných,

zejména zdravotních důvodů městský úřad a ve dnech
voleb do zastupitelstva kraje
okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
V takovém případě okrsková
volební komise vyšle k voliči
2 své členy s přenosnou
volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacími lístky.
Pokračování na str. 19

Hulíňan
Telefonní kontakty do volebních místností jsou uvedeny v dokumentu „Oznámení
o době a místě konání voleb“.
V současné době se jedná o možnostech realizace

ZPRAVODAJSTVÍ
aktivního volebního práva
osobami omezenými na
osobní svobodě z důvodu
ochrany zdraví před šířením
nemoci covid-19. V průběhu
září bude upřesněn stupeň

použitých opatření v jednotlivých regionech. Doporučujeme sledovat média.
Při přípravě a průběhu
voleb budou činěna hygienicko-protiepidemická opat-

ření, která by měla zamezit
šíření koronaviru. Apelujeme
také na občany, aby aktuálně
vyhlášená opatření sledovali
a dodržovali.
(vo)
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Hulíňan
Blahopřání

Šedesátka není žádný věk,
my všichni pevně věříme,
že tu s námi budeš ještě
pěknou spoustu let.
Dne 9. 7. 2020 oslavil 60. narozeniny
pan
MIROSLAV KOTAS.
K narozeninám gratuluje
sestra Zdena s rodinou.
Tak už je to venku…
…pozvedněte sklenku.
Dne 3. srpna tohoto roku
oslavila 70 let paní
DANUŠE ŠAFÁŘOVÁ.
Přejeme Ti hlavně pevné zdraví,
ať Tě jen tak něco neporazí.
Kráčej zvesela dalšími roky,
ať dožiješ se nejméně stovky.
Krásné narozeniny přeje manžel Josef,
dcery Pavla a Danuše, vnučky Monička, Lucinka,
Romanka a vnouček Martínek.

Dne 29. srpna 2020 tomu bylo 67 roků,
co si v kostele sv. Václava v Tovačově
řekli své ano

EVA KADLČÍKOVÁ

roz. Vaculíková z Oplocan
a JIŘÍ KADLČÍK
z Kvasic.
Do dalších let jim přejeme moc zdraví,
trochu toho štěstíčka, ať jsou si jeden druhému oporou
jako doposud a mají se stále rádi.
Za celou rodinu dcera Eva s rodinou, vnuci a pravnuci.

Opustili nás
Gajdošíková Františka
Podškubka Antonín
Mazalová Anežka
Dutkevič Jiří
Pokrývka Alois

* 1933
* 1929
* 1933
* 1944
* 1952

Poděkování
Rádi bychom poděkovali
Sboru dobrovolných hasičů z Chropyně,
za jejich vynikající práci a pomoc při zásahu v noci z 28. 7.
na 29. 7. 2020 v Hulíně, kdy nám vichřice s krupobitím
zničila a převrátila přes 220 m2 plechové střešní krytiny.
Při těžkých pracovních podmínkách ve výšce 12 metrů
střechu vrátili na své místo a zajistili proti dalšímu odtržení větrem. Zásah jednotky z pohledů obyvatel domu,
byl velmi profesionální. Touto cestou děkujeme za pomoc ve velmi svízelné situaci.
obyvatelé Domu 1180 a 1181
Chtěli bychom poděkovat všem,
kteří se přišli rozloučit
na poslední cestě s panen
ALOISEM POKRÝVKOU.
Rozloučení se uskutečnilo
14. 8. 2020.
Manželka s dcerami.

Chtěla bych touto cestou poděkovat pečovatelkám,
které nám pomáhaly s péčí o našeho těžce nemocného
tatínka pana ANTONÍNA PODŠKUBKU,
zejména pečovatelce paní LUCII SÝKOROVÉ.
Jménem celé rodiny děkuje dcera Zdeňka.
Dovoluji si touto cestou vyjádřit velkou úctu
a upřímné poděkování paní Trávníčkové
a především otci Jiřímu Kopřivovi
za vstřícnost a jeho slova při sloužení zádušní mše
v kostele sv. Václava v Hulíně za paní Marii Petrovou,
která proběhla 24. června 2020.
Další poděkování připojuji Janě Zimčíkové za krásnou
a vkusnou květinovou výzdobu, a také oceňuji ochotu
personálu restaurace Lípa a výborné řízky.
Když se bezelstně pohladí duše, oči i žaludek
- sluší se přeci poděkovat.
Irena Páníková

Vzpomínky
Smutný je domov,
když ho opustí ten, který ho budoval,
rád v něm žil a pracoval.
Dne 18. 8. 2020 jsme vzpomněli
patnácté výročí úmrtí mého manžela
pana
FRANTIŠKA DAŇKA z Hulína.
S láskou a úctou vzpomíná manželka
a dcery s rodinami.
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Dne 10. 7. 2020
jsme vzpomněli druhé smutné výročí
úmrtí manželky a maminky
paní
PAVLY HLAVATÉ.
Kdo jste ji znali a měli rádi,
věnujte jí tichou vzpomínku.
Vzpomínají manžel, synové a rodina.

Hulíňan

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA - VZPOMÍNKY
Vzpomínky

Dne 2. 9. 2020 uplynuly 2 roky
ode dne, kdy nás navždy opustil
náš tatínek
pan
ROSTISLAV KOUTNÝ.
Stále vzpomínají
dcery s rodinami.

Kdo Tě měl rád, vzpomene,
kdo Tě miloval, nezapomene.
Dne 24. 8. 2020 by se dožil 77 let
a 2. 9. 2020 vzpomeneme
smutné 20. výročí úmrtí
našeho milovaného manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka
pana JOSEFA PRAVDY.
Za tichou vzpomínku děkuje manželka Anna,
dcery Anička, Jarmila a Kateřina s rodinami.

Odešel hospodář, utichl dům i zahrada.
Čas plyne a nevrací, co vzal,
jen bolest v srdcích zanechal.
Dne 27. 6. jsme si připomněli
páté smutné výročí, kdy nás opustil
manžel, tatínek, dědeček, tchán
pan Ing. BOHUMIL KREJČÍ.
Stále vzpomínají manželka, dcera,
snacha s rodinami.

Když zemře maminka, sluníčko zajde,
v srdcích se uhnízdí smutek a chlad.
Po celém světě ach sotva se najde,
kdo by jak maminka měl mít rád.
Dne 15. srpna 2020 by oslavila
80. narozeniny paní
MARIE SKRAMUSKÁ.
S láskou stále vzpomíná
manžel Bohuslav, syn Zdenek, dcera Jana s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.

Jen ten, kdo ztratil někoho blízkého,
ví, jak každá vzpomínka na něj bolí…
Dne 8. srpna 2020 uplynuly 4 roky,
co nás navždy opustila
paní
DANA DVOŘÁKOVÁ.
S láskou stále vzpomíná
maminka Žofie, manžel Vladimír,
dcera Petra s rodinou.

Kdo v srdci žije, neumírá…
Dne 24. 9. 2020 vzpomeneme
3. smutné výročí úmrtí
pana
MILOŠE RECE.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
S láskou vzpomínají
manželka, děti a vnuci.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 29. 8. 2020 jsme vzpomněli
1. smutné výročí úmrtí
pana
VÁCLAVA STROUHALA.
Vzpomínají
syn Václav a dcera Dagmar
s rodinami.

Dne 15. září 2020
vzpomeneme 10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustila
naše drahá maminka,
paní
FRANTIŠKA ZBORKOVÁ.
S láskou stále vzpomínají
děti Eva, Hana a Michal s rodinami.

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 24. září 2020 vzpomeneme
8. smutné výročí úmrtí
pana

Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 31. srpna 2020 jsme vzpomněli
druhé smutné výročí úmrtí
mé manželky, naší maminky a babičky,

BŘETISLAVA ELIÁŠE

S láskou stále vzpomínají manželka,
dcera s rodinou a synové s rodinami.
Kdo jste ho znali a měli rádi, vzpomeňte s námi.

paní VLASTIMILY SKŘÍČKOVÉ
z Hulína.
S láskou a úctou stále vzpomíná
manžel Josef, dcera Pavla a snacha Eva s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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Hulíňan

Traumatolog z Kroměřížské nemocnice učí kolegy v Polsku.
A sestřičky mu zpívají české písničky

Už ve dvou polských nemocnicích učí chirurgy používat unikátní operační postup
při zlomenině patní kosti a
chystá se do třetí. Spolupráci
si přitom nemůže vynachválit. „Polští kolegové jsou odborně na vysoké úrovni, chtějí
se vzdělávat, a navíc to jsou i
vstřícní a milí lidé. Tato mise
mě naplňuje,“ svěřil se David
Prchal, zkušený traumatolog z Chirurgického oddělení
Kroměřížské nemocnice.
David Prchal je jedním
z mála českých lékařů, který
dokonale ovládá inovativní
metodu léčby zlomenin patní kosti pomocí implantátu,
tzv. kalkaneálního hřebu.
U jejího vývoje stál lékař
Pardubické nemocnice Martin Pompach, který si za ni,
společně s ostatními tvůrci
pocházejícími většinou z Německa, převzal dokonce
prestižní ocenění Inovace
roku 2018 od Německé společnosti pro úrazovou chirurgii. A právě Martin Pompach

naučil tento způsob léčby
používat i kroměřížského
traumatologa. „V naší nemocnici jsme už těchto zákroků
provedli poměrně dost, s výbornými výsledky. Implantát
je šetrný k organismu pacienta, do patní kosti se zavádí
pod úponem Achillovy šlachy,
rozlomené fragmenty kosti
jsou fixovány přes hřeb pomocí sedmi šroubů. Díky této metodě jsou rány drobné a dobře
se hojí, nižší je i riziko infekce,“
vysvětlil David Prchal.
O zájmu polských kolegů
naučit se novou metodu se
úrazový chirurg z Kroměříže
dozvěděl od společnosti,
která zmíněné implantáty vyrábí. S předáváním zkušeností hned souhlasil. Sám
říká, že s pouhým teoretickým
nastudováním postupu se samotná operace zvládnout nedá, nutné jsou i praktické
ukázky, vedení a následné
odborné konzultace. Dosud
operoval v nemocnicích
ve městech Nysa a Žywce.
Postup s ním absolvovali jak
členové místních operačních
týmů, tak také další zdravotnický personál. Komunikace
probíhá v angličtině, jak je
v medicínském prostředí běžné po celém světě.
Zájem o služby Davida
Prchala už projevily i další

nemocnice, hned po prázdninách se proto vydá předávat zkušenosti do centrálního
Polska. Toho, jak je jeho mise
úspěšná a jaký si v sousední
zemi získal kredit, si v jeho
„domovské“ Kroměřížské nemocnici velmi považují. „Je to
pro nás pocta mít takového
odborníka ve svém středu.
Zároveň tuhle zkušenost vnímáme jako další z důkazů, že i
v okresní nemocnici se dá dělat
velká medicína, což je určitě
obrovská motivace zejména
pro naše mladší kolegy. Pro ně
může být David Prchal vzorem,“
konstatoval Jiří Polednik, primář Chirurgického oddělení
Kroměřížské nemocnice.

Traumatolog David Prchal dokonale ovládá inovativní metodu léčby
zlomenin patní kosti. Foto: Kroměřížská nemocnice

Sportovní pozvánky
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Poláci se obecně nijak netají sympatiemi k obyvatelům České republiky. Vřelost
vztahů může nyní potvrdit
z vlastní zkušenosti i traumatolog z Kroměříže. Se vstřícností, bez sebemenší známky profesní či národnostní
rivality, se setkává při každé
návštěvě tamních nemocnic.
„Všichni jsou ke mně opravdu
přátelští. Dokonce dochází
i k humorným situacím, například když mi zdravotní
sestřičky zpívají na uvítanou
české písničky. Je to milé. Jak
už jsem řekl, polská mise mě
po všech směrech naplňuje,“
přiznal David Prchal.
Zdeněk Dvořák

Hulíňan

FEJETON, POZVÁNKY MKC
Chvála uklízeček

Myslím, že to byl Winston Churchill, který jednou
prohlásil: „Věřím jenom průzkumům, které si sám zfalšuji.“ Při pohledu na průzkum,
jehož tématem je vážnost
k jednotlivým povoláním, se
nestačím divit. Takto to oznamuje jeden nepravděpodobný průzkum: Třetí od konce
jsou novináři, následují politici a poslední jsou uklízečky.
Pro dvě předposlední místa
mám jisté pochybné pochopení. Ale uklízečky? Nemají
tiskového mluvčího, nejsou
slyšet jako taxikáři, dělají svoji práci bez valného zájmu
veřejnosti, neukazují se v pochybných médiích. Nespolčují
se. Protože dle lidového mudrosloví spolky stvořil dábel.
V časech už dávno minulých jsem působil coby
učitelský elév ve Vlčnově.
V tamní škole uklízela paní
Vozárová. Starala se, a navíc
dovedla dobře glosovat politickou situaci: „Ten „Brežňov“
to je pěkná podagra,“ pravila, a to tu ještě Rusáci nebyli.
Na privátě mně uklízela tetina Moštková. „Pane učitelu,
taková prča tu nebyla od dob

Joži Uprky,“ jásala při různých
taškařicích. Měla pravdu, byla přece dcerou poštmistra
Zemka a Uprka u nich bydlel.
Nejen, že byla pracovitá, ale
už dlouho jsem nejedl tak vynikající pečenou husu.
V Otrokovicích byla přepečlivá, milá paní Vičánková.
Dobře se s ní povídalo, školu
opečovávala skoro s mateřskou láskou.
Na gymnasiu byla paní
uklízečka, která si při práci
zpívala. Byla to prvorepubliková dáma, přivydělávala
si k malému důchodu. Tak jí
ho tenkráte vyměřili. Byla totiž z buržoazního prostředí,
skoro nepřítel lidu. Krásným
hlasem šířila optimismus
i v době nemilé. Repertoár
měla rozličný. Když vytírala
dlouhou chodbu smetákem
ráznými pohyby raz, dva, zpívala staré sokolské pochody.
To by ještě šlo. I když text jak
„sokolíci vyorávají stará česká
práva“ byl na hraně. Ale když
začala Náš tatíčku Masaryčku,
nastal problém. Naštěstí už
bylo po vyučování, ale i tak
někteří soudruzi profesoři trnuli hrůzou a málem zalézali

v kabinetech pod prvorepublikové stoly. Taková suterénní
pokroucená doba.
Pak jsem působil šest let
v ZUŠ Štefánikova ve Zlíně.
Součástí ZUŠ byla i Malá scéna. Paní školnice a uklízečky
pracovaly nenápadně, byly
plnohodnotnou součástí velkého kolektivu a jejich práci
jsem obdivoval. Dole na Malé
scéně „vládl“ Laďa Komora
a ten nebyl zaměstnancem,
ale dobrým duchem tohoto zařízení. O pořádek bylo
i jeho zásluhou postaráno.
I dnes v ZUŠ Morava jsme
měli štěstí na výjimečné
pracovnice, uklízečky. Paní
Miklová byla duší školy. A nynější paní uklízečka pracuje
s takovým fortelem, že při
mých vysokoškolských diplomech bych to nikdy nedokázal. Hledím na ten kmitot

s upřímným obdivem. A co
vy doma? Kdo uklízí a umíte
to, pánové? Já jen s velikým
úsilím a častými karamboly.
Bez uklízeček bychom nemohli pracovat v pohodě. Svojí nenápadnou činností vytváří
pěkné prostředí, atmosféru
daného místa a mnohdy je to
také důvod, proč do práce přicházíme rádi. Bez uklízeček by
náš život byl nepořádný, šedý,
neupravený, nepěkný.
Dívaje se však občas
na jednání poslanecké sněmovny, vzpomněl jsem si
na Miroslava Horníčka: „Lidé
jsou dvojí. Noblesní a ti
ostatní. Ti první jsou ohrožený druh.“ Určitě i mezi
politiky jsou lidé na svém
místě a předposlední místo
jim nesvědčí. Ale bez některých bychom se jistě obešli.
Bez dobrých uklízeček nikdy.

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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