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UPOZORNĚNÍ

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

Rok 2020 přinesl řadu událostí. Nebyl jen o koronaviru
Rok 2020 přinesl ve městě
Hulíně celou řadu událostí.
O těch podstatných – a také
méně podstatných či vysloveně oddechových – informoval své čtenáře i zpravodaj
Hulíňan, vydávaný radnici.
V prosincovém vydání přináší
krátký souhrn z těchto zpráv.
„Právě končící rok asi bude
mít většina z nás spojená s onemocnění COVID-19. Za sebe
mohu říci, že kromě všeho
negativního vnímám i pozitivní věci, co tahle pandemie
přinesla. Především mám
na mysli obrovskou lidskou solidaritu. Objevilo se mnoho lidí,
kteří sami, o své vůli, začali pomáhat potřebným. Šili roušky
a zdarma je distribuovali. Přinášeli nákupy a léky. Nabízeli
materiální vybavení. Prostě pomáhali. Koronavir umožnil napsat spoustu krásných lidských
příběhů, a to i v našem městě.
Na spoluobčany, díky kterým se
bitvu s tím otravným virem daří
zvládat, jsem opravdu hrdý,“
vzkázal Roman Hoza, starosta
města Hulína.
Co také přinesl rok 2020:
Příprava rekonstrukce Sokolovny pokročila
Město Hulín má k dispoziAktuálně:
Aktuálně:
Zábava:
Příběh:

ci zpracovaný projekt na rekonstrukci Sokolovny. S jejím
zahájením se aktuálně počítá
v průběhu příštího roku.
Rekonstrukce promění nyní značně zchátralý objekt
v moderní multifunkční centrum, vhodné k pořádání kulturních a společenských akcí.
K dispozici budou tři sály,
nové technologie, počítá se
se zateplením fasády a střechy. Měnit se bude i okolí Sokolovny, dojde k vybudování
parkovacích míst a chodníků,
sázet se bude i nová zeleň.
Náklady na rekonstrukci Sokolovny přesáhnou 80
milionů korun. Půjde tak o
nejnákladnější projekt za
poslední roky, který město
Hulín zrealizuje.
Pracovníci na VPP prováděli také protiepidemiologický postřik
Jako velmi prospěšné hodnotí radnice v Hulíně letošní
nasazení pětice pracovníků
v rámci veřejně prospěšných
prací (VPP). Dvě ženy a tři muži se podílí zejména na udržování pořádku ve městě
i jeho místních částí Záhlinic
a Chrášťan.

„Zaměstnávání těchto pracovníků je pro město Hulín
velkým přínosem. Práce je ještě hodně a každá ruka je dobrá,“ prohlásil Zdeněk Váňa,

technik z Odboru správy
města, který má pracovní náplň lidí v rámci projektu VPP
na starosti.
Pokračování na str. 4-5

Velký vánoční dárek: rozhovor
se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou

Příběhy Oldřicha z Chlumu a Jiřího Adama z Dobronína, Přemyslovská a Husitská epopej, dobrodružství Fiorelly,
varující a znepokojivá Kronika zániku Evropy… Vlastimil
Vondruška patří po řadu let mezi nejúspěšnější a nejrespektovanější tuzemské spisovatele. Nyní poskytl exkluzivní
rozhovor pro zpravodaj Hulíňan, který tak může nabídnout
svým čtenářům hezký vánoční dárek.
Bude Oldřich z Chlumu vyšetřovat i v našem městě? Přečtete si na str. 18 a 19.
(dvo, foto: archiv Vl. Vondrušky)

PŘEČTĚTE SI:
V Hulíně je opět vkladový bankomat
Region ve vysílání Czech-American TV
Malé luštění křížovky a osmisměrky
Radní města Radek Stratil o COVID-19
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Revitalizace sídliště Družba II bude stát město Hulín méně.
Díky veřejné soutěži
O dva miliony korun méně
oproti původním předpokladům zaplatí město Hulín za
druhou etapu revitalizace
sídliště Družba II. Náklady se
podařilo snížit díky veřejné
soutěži, ve které byl vybrán
zhotovitel prací.
„Hulín významně ušetří,
což je výborná zpráva. Zvláště
v dnešní době, kdy kvůli obtížné epidemiologické situaci a s
ní spojeným rozhodnutím vlády příjmy nejen našeho města
klesají,“ upozornil Roman
Hoza, starosta města Hulína.
Druhá etapa revitalizace
sídliště Družba II měla podle původních odhadů vyjít
na cca 11 milionů korun,
po veřejné soutěži na zhotovitele prací klesla tato částka
na 9 milionů korun. Téměř polovinu nákladů pokryje město Hulín dotací od Státního
fondu podpory investic Ministerstva pro místní rozvoj ČR

ve výši 3,9 milionu korun,
zbytek uhradí ze svého rozpočtu. „Samotné práce budou zahájeny v březnu příštího roku a potrvají do konce
srpna,“ sdělil Roman Hoza.
Druhá etapa revitalizace
sídliště Družba II počítá například s rekonstrukcemi stávajících komunikací, chodníků a parkování, stavebním
zpomalovacím prvkem je řešena i potřebná bezpečnost
dopravy v tomto kritickém
místě. „Vzniknou zde také
nové prostory pro volnočasové aktivity dětí i dospělých,
v plánu je instalace moderního veřejného osvětlení nebo
osazení podzemních kontejnerů pro tříděný odpad. Samozřejmostí jsou nové výsadby a rekonstrukce sídlištní zeleně, doplnil Roman Dutkevič, vedoucí Odboru rozvoje
města a životního prostředí
hulínské radnice.

První etapa revitalizace
sídliště Družba II se uskutečnila v roce 2018. V jejím
rámci došlo k rekonstrukci příjezdové komunikace
ke garážím a k novým parkovacím stáním, k výstavbě
nových přístupových chodníků, k výměně veřejného
osvětlení v této lokalitě,
vzniklo zde 48 nových par-

kovacích míst - z toho tři
místa pro osoby se sníženou schopností pohybu a
orientace - a k vybudování
dvou zpevněných ploch pro
dětské a workoutové hřiště.
Sázela se také zeleň, konkrétně tří desítky stromů a
229 keřů, byly také založeny
nové trávníky.
(dvo)

Revitalizace sídliště Družba II začne v březnu 2021. Foto: Z. Dvořák

Co si silničáři připravili na novou zimní sezonu
Nové období zimní údržby silnic začalo 1. listopadu.
Od tohoto dne až do konce
března budou v kraji fungovat v nepřetržitém provozu
dispečinky zimní údržby. Silničáři budou připraveni podle počasí vyjíždět a zmírňovat
negativní dopady sněžení
a mrazu na sjízdnost silnic.
Které silnice se budou udržovat a jakou technologií
Zimní údržba na silnicích
II. a III. třídy ve Zlínském kraji
bude zajišťována na základě
uzavřených smluvních vztahů mezi Ředitelstvím silnic
Zlínského kraje a „Sdružením
SÚS 2018“. Na území jednotlivých okresů pak budou
údržbu realizovat následující
členové sdružení: Kroměříž
– SÚS Kroměřížska, s. r. o.,
Uherské Hradiště – SÚS Slovácka, s. r. o., Vsetín – SÚS Valašska, s. r. o., a Zlín – SÚS Zlínska, s. r. o.
Zimní údržba na silnicích
I. třídy ve Zlínském kraji bude
prováděna na základě uzavřených smluvních vztahů
mezi Ministerstvem dopravy
ČR, resp. Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, a jednotlivými
společnostmi SÚS, s. r. o.,
a AVE odpadové hospodářství, a. s.
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Základním předpisem pro
zabezpečení zimní údržby
komunikací jsou plány zimní údržby silnic, které byly
projednány s rozhodujícími
orgány a organizacemi: Policií ČR, městskými úřady obcí
s rozšířenou působností a dalšími subjekty. Součástí dokumentace jsou i získané
výjimky z podmínek v chráněných krajinných oblastech
a pásmech hygienické ochrany vodních zdrojů.
Pokud jde o krajské silnice, chemický posyp (solení) bude podle plánu zimní
údržby letos uplatňován na
768,7 km dopravně nejzatíženějších silnic (46 % udržovaných silnic), inertními posypy (kamennou drtí) bude
udržováno 913,2 km (54 %).
Celkem 95,5 km silnic III.
třídy s malým dopravním
významem (5 % krajských
silnic) se v zimě neudržuje.
Tyto úseky jsou opatřeny
svislým dopravním značením, které řidiče na neudržovaný úsek předem upozorní.
Časové limity a odpovědnost
Pro účely zimní údržby
jsou silnice rozděleny do tří
skupin či pořadí podle jejich
dopravního významu. U každého pořadí platí jiné zákon-

né časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro
silnice zařazené v I. pořadí je
lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin.
Podrobné mapy plánu zimní
údržby silnic i s jejich zařazením do příslušného pořadí
najdou motoristé na webu
Ředitelství silnic Zlínského
kraje.
Zásoby posypu a technika
Celkově bude v zimním
období 2020–21 připraveno
pro silnice II. a III. třídy na
území celého kraje 62 sypačů pro posyp vozovek i odstraňování sněhu pluhováním, 78 traktorových radlic,
40 nakladačů a 13 ks těžké
techniky (sněhových fréz,
grejdrů apod.). Při maximálním nasazení může být do
zimní údržby silnic zapojeno
až 308 pracovníků. Pro nové
zimní období je na 13 skládkách připraveno pro posyp
silnic II. a III. třídy 11 031 tun
posypové soli a 17 960 tun
kamenné drti.
Informovanost
Dispečinky zimní údržby
budou držet po celé zimní
období nepřetržitou službu.
Směnový vedoucí sleduje
vývoj počasí pomocí meteo-

rologického systému METIS.
Má přehled o místní předpovědi počasí i o vývoji povětrnostní situace v sousedních
regionech. Dalším nemalým
pomocníkem při rozhodování o výjezdu sypačů jsou automatizované meteostanice,
které jsou instalovány u silnic na různých místech kraje. V současné době je jich
v provozu na území Zlínského
kraje 34, z toho 11 je umístěno u dálnic, dalších 20 u silnic
I. třídy a 3 u silnic II. třídy. Dále
jsou u krajských silnic využívány 4 monitorovací body s
kamerami, které jsou taktéž
napojeny na všechny dispečinky zimní údržby. Dispečeři
dodávají informace také do
celostátního informačního
systému o sjízdnosti silnic,
který provozuje Ředitelství
silnic a dálnic ČR.
Dispečinky zimní údržby SÚS
Kroměříž:
573 331 457, 602 507 964
Uherské Hradiště:
572 434 210, 739 052 869
Valašské Meziříčí:
571 611 686, 603 542 167
Zlín:
577 044 204, 602 436 601
(ak, s využitím tiskové zprávy
Ředitelství silnic Zlínského kraje)
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Zamyšlení… Romana Hozy, starosty města: Ze srdce vám přeji…

Neobvyklý rok až do samého konce… Tak, jak ovlivnil koronavirus většinu roku
2020, ovlivní i vánoční svátky
a zvyklosti s nimi spojené.
Nerozsvěceli jsme letos
společně s tradičním programem na náměstí vánoční

strom, souhlasím, je lepší se
nyní nepotkávat a posilovat
tak naději, že se v příštím roce
život vrátí rychleji do normálu. Přesto doufám, že jste si
tuhle slavnostní chvíli, kdy se
náš městský vánoční strom
rozzářil, užili alespoň u internetového přenosu a ti, co bydlí na náměstí Míru, v oknech
svých bytů.
Nepotkáme se letos ani
s našimi dříve narozenými
v Domovech pro seniory. I tato
tradice padla za oběť epidemiologickým opatřením. A opět
s touto opatrností souhlasím,
A dodávám, že naši stařečkové a babičky nepřišli o dárky
a pozornosti od radnice. Drobný dárek, městský kalendář
pro rok 2021, osobní přání,
ale také třeba vydání Hulíňana. Jde vlastně o drobnosti,

ale věřím, že udělají velkou
radost. I proto, že jde o připomenutí, že ani v současné
nelehké době na své občany
nezapomínáme.
Konec roku vybízí k bilancování. Přestože byla většina
z uplynulých měsíců hodně
zvláštní a projektům a jejich
plánování i realizaci nepřejícná, přesto se mnohé povedlo.
Troufám si tvrdit, že Hulín, Záhlinice a Chrášťany jsou zase
o něco hezčí - a tedy nadále
skvělým místem pro život.
Stavělo se, opravovalo, vylepšovalo, pořádalo… Vám, čtenářům Hulíňana, to vlastně
ani nemusím vyjmenovávat.
Příští rok bude opět hodně
o práci. Rozjedeme největší
investici za poslední desítky
let, rekonstrukci Sokolovny.
Vylepšovat se bude sídliště

Družba II. Opravovat budeme chodníky, investovat jsme
připraveni do městského majetku. S cílem, abychom město
rozvíjeli, abyste byli spokojení,
abyste zde i nadále rádi žili
s pocitem, že Hulín se možná
pomalu, ale drobnými krůčky
stále posunuje.
Rok končí. Vážení čtenáři,
zastavte se, zpomalte v běhu
všedních dní, potěšte své blízké a přátele, užijte si vzácná
setkání v úzkém rodinném
kruhu. Tuto tradici adventu
a nejkrásnějších svátků v roce,
Vánoc, si nenechejte vzít. Mějte dobrou náladu a optimistickou mysl. To vám ze srdce
přeji. A přeji hlavně hodně
zdraví, úspěchů v osobním
i pracovním životě, mnoho trpělivosti a lásky. Pro rok 2021
vše dobré.

V Hulíně lze opět vkládat hotovost na účty.
Jednání radnice s Komerční bankou byla úspěšná
Veřejnost, ale i podnikatelé nebo instituce, mají opět
možnost vkládat ve městě
Hulíně peněžní hotovost na
účty. Umožňuje jim to nový
vkladový bankomat, který
na základě žádosti radnice
instalovala na centrálním náměstí Míru Komerční banka.
Skončilo tak několikaměsíční období, kdy vkladatelé z
Hulína byli nuceni vozit své
finance k uložení na účty do
bank či vkladových bankomatů v jiných městech.
„Velmi děkujeme Komerční
bance za vstřícnost a ochotu u
nás vkladový bankomat instalovat. Jsme opravdu vděční za
to, že její vedení vyhodnotilo
naši žádost jako oprávněnou.
Vkladový bankomat bude zcela jistě využíván, jak k ukládání
tržeb či vkladů, tak i k dalším

službám, které nabízí,“ konstatoval Roman Hoza, starosta
města Hulína.
O možnost ukládat peněžní hotovost na účty přišel
Hulín v červnu, kdy Česká
spořitelna zrušila pokladnu
na své zdejší pobočce. Vkladatelé tak museli cestovat
kvůli této finanční operaci
do jiných měst, nejčastěji
Kroměříže, což představovalo značnou komplikaci. Radnice v Hulíně proto požádala
Českou spořitelnu o instalaci
vkladového bankomatu, to
ale bankovní dům odmítl
s odůvodněním, že se mu
tato investice nevyplatí. Vedení města vzápětí vstoupilo v jednání s Komerční
bankou, které bylo úspěšné.
„Jsme za to rádi. Finanční
hotovost jsme museli vozit

Vkladový bankomat je umístěn na náměstí Míru. Foto: Z. Dvořák

k uložení na účet do Kroměříže, a to minimálně dvakrát
týdně, po několik měsíců. Což
bylo rizikové a také nehospodárné, zvláště v dnešní době,
kdy se snažíme náklady maximálně snižovat,“ upozornila
Zuzana Balcárková, vedoucí Odboru finančního městského úřadu v Hulíně.

Nový vkladový bankomat
Komerční banky je umístěn
na adrese náměstí Míru 161.
Kromě uložení peněz na
účet umožňuje i výběr hotovosti, dobití mobilu, zjištění
zůstatku na účtu nebo třeba
zaplacení faktury mobilnímu
operátorovi.
(dvo)

Město Hulín nechalo i letos vyrobit
hrneček. Je s motivem Letního kina
Tradice pokračuje. Tak jako
v předchozích letech nechalo
i letos město Hulín vyrobit
dárkový hrneček, tentokrát
pro rok 2021. Motivem, který
je na něm znázorněn, je Letní
kino, které v Hulíně promítá
už od roku 1965.
„Tento hrneček je jedinečný.
Je totiž poprvé v sadě se lžičkou. Doufáme, že se novinka
bude líbit,“ věří Jarmila Zakravačová, ředitelka Městského kulturního centra Hulín, které každoročně tvorbu
a distribuci hrnečků realizuje.
Nové hrnečky lze obvykle zakoupit při rozsvěcování městského vánočního
stromu, a to i s oblíbeným
radničním punčem. Zda to
umožní letošní přísná epidemiologická opatření se v
tuto chvíli neví. „Situace je
velmi nejistá pro nás všechny.
Občané se ale nemusí bát, že
si hrneček nebudou moci po-

řídit, zvláště ti, kteří jsou jejich
sběratelé. Určitě najdeme místo, kde budou v prodeji,“ ujistil
Roman Hoza, starosta města Hulína.
Cena za sadu hrneček +
lžička je stanovena na 90 Kč.
(dvo)

Hrneček je poprvé v sadě
se lžičkou. Foto: E. Koukalová
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Rok 2020 přinesl řadu událostí. Nebyl jen o koronaviru - dokončení ze str. 1
Letní koupaliště opět lákalo
Letní koupaliště v Hulíně
letos navštívilo cca 21 tisíc
lidí. Bylo jich méně než během loňské sezony, méně
však bylo i koupacích dnů.
Areál pravidelně zahajuje provoz k 1. červnu, letos
ale otevřel až 20. června, po
uvolnění hygienických opatření souvisejících s pandemií
koronaviru, a přístupný byl
do 6. září. Počasí umožnilo
44 koupacích dnů. Loni sezona nabídla 68 koupacích
dnů, kterých využilo cca 25
tisíc návštěvníků.
Do lavic v základní škole v
Hulíně usedlo 47 prvňáčků
Základní škola v Hulíně přivítala v září 47 prvňáčků.
„Pro prvňáčky jsme otevřeli
dvě třídy. Je to podobné jako
v minulých letech, kdy jsme
také otevírali dvě až tři třídy,
a odpovídá to současnému
demografickému vývoji,“ konstatovala Hana Fuksová, ředitelka Základní školy Hulín.
Hulín zkrášlí socha s názvem Ruce
Socha s názvem Ruce
zkrášlí parčík před základní
uměleckou školou v Hulíně.
Bude z kamene, postavená
na nízkém podstavci ze stejného materiálu, o rozměrech
1x2 metry. Zájmem radnice je,
aby byla veřejnosti představena na podzim příštího roku.
Mobilní rozhlas si zaregistrovalo téměř deset procent
obyvatel
Město Hulín letos zaznamenává značný zájem veřejnosti o službu Mobilní rozhlas.
Od začátku roku si ji zaregistrovalo 338 občanů, kteří tak
nyní dostávají zdarma do mobilu či e-mailu aktuální informace o dění ve městě.

Celkem si již pořídilo službu Mobilní rozhlas 573 občanů Hulína, tedy téměř deset
procent všech obyvatel města. „Letošní zájem je opravdu
značný. Vysvětlujeme si jej
jak intenzívní propagací této
služby, tak i zájmem mnoha
lidí dostávat aktuální informace v souvislosti s pandemií
koronaviru. Osobně se ale domnívám, že nejvíce přispívají
k zájmu o Mobilní rozhlas lidé,
kteří už tuto službu mají, jsou s
ní spokojení a nebojí se to říci
svým sousedům a známým,“
prohlásil Pavel Janečka,
správce počítačové sítě na hulínské radnici, který má službu
Mobilní rozhlas na starosti.
Mobilní rozhlas je pro zájemce zdarma a registrace
této služby je jednoduchá.
Provést ji lze prostřednictvím odkazu http://hulin.
mobilnirozhlas.cz, vyplnění
zabere pouze několik minut.
Filmy v Letní kině přilákaly
téměř tisíc návštěvníků
Letošní sezona v Letním kině Hulín nabídla 19 filmů, které dohromady zhlédlo 976 návštěvníků. Divácky nejúspěšnějším filmem byla vinařská
komedie Bobule3, kterou si
nenechalo ujít 273 lidí, hodně
návštěvníků přilákaly také
filmy pro rodiny. První film
se v Letním kině promítal
26. června, na poslední mohli
diváci jít v sobotu 29. srpna.
„Letošní sezóna byla bohužel do značné míry ovlivněna
současnou pandemií koronaviru. I tak jsme rádi, že se
filmové léto opět uskutečnilo.
Filmy pod širým nebem se v
Hulíně promítají už od roku
1965 a děláme stále za podpory radnice maximum pro to,
aby tato tradice pokračovala,“
sdělila Jarmila Zakravačová,

V Záhlinicích vzniklo sedm zasíťovaných parcel. Foto: MÚ Hulín
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ředitelka Městského kulturního centra Hulín, které provoz
Letního kina zajišťuje.
Dotace? Město Hulín bylo
i letos velmi úspěšné
Město Hulín bylo i v letošním roce velmi úspěšné
v žádání o finanční dotace.
Pomohlo i k získání dotace
na projekt, který spolufinancuje. Díky úspěšným žádostem se podaří zrealizovat
projekty za desítky milionů
korun, což by, pokud by měly
být náklady hrazeny pouze
z městského rozpočtu, nebylo možné.
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.
Kurty v parku Mezivodí
V parku Mezivodí v Hulíně
vznikly nové kurty pro tenis,
nohejbal a volejbal. Podařilo
se je vybudovat i díky dotaci
z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši
5 890 000 korun, která pokryla 70 procent nákladů. Jejím
příjemcem byl Sportovní klub
Spartak Hulín, z. s. Zbylých
30 procent nákladů dofinancovalo město, konkrétně šlo
o částku cca 2 674 000 korun.
Infrastruktura pro výstavbu rodinných domů v Záhlinicích
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.
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.
Relaxační zahrada za knihovnou
Nevzhledná a dlouho
nevyužívaná plocha bývalé
školní zahrady se změnila
v atraktivní místo, které láká
k trávení volného času a pořádání mnoha aktivit. Relaxační zahrada za knihovnou
se budovala od roku 2019.
Relaxační zahrada nabízí
prostor pro aktivní i pasivní
odpočinek. Na ploše jsou instalované různé herní prvky i
místa pro oddech třeba s knihou nebo časopisem. Trávník
je vybaven automatickým zavlažovacím systémem.
Nový prostor rozšiřuje aktivity pořádané knihovnou.
Prostředí je vhodné i pro aktivity sdružení rodičů na mateřské dovolené a jejich děti
- MÁTA, které má v budově
knihovny k dispozici zázemí
a hrací místnost. Zahradu
využívají i studenti a pedagogové z nedaleké základní
školy se zaměřením na angličtinu, ZŠ Active Learning,
i řada občanů.
Relaxační zahrada za knihovnou je investicí města,
vyšla na cca 1 500 000 korun.

Relaxační zahrada je příjemným místem. Foto: L. Polišenská

Hulíňan
Vznikne nový bikepark
Pumptrack, trialové ježdění, sjezdové traily, MTB
okruhy i MTB školka pro
nejmenší. V Hulíně vznikne
nový bikepark pro příznivce
hned několika druhů horské cyklistiky. Nacházet se
bude na pozemcích města

Z RADNICE, VÍTE, ŽE
ve sportovním areálu. Přípravné práce již byly zahájeny, pro veřejnost by se měl
bikepark otevřít v roce 2021.
Vznik bikeparku prosazuje
Cykloteam MXM Hulín.
Květiny na záhonech i v truhlících
Tisíce nových květin i le-

Město i letos zkrášlily tisíce nových květin. Foto: MÚ Hulín

tos zkrášlily ulice a veřejná
prostranství města Hulína.
Letničky, tedy jednoleté květiny, se sázely do záhonů i
truhlíků.
Květiny se objevily na celé
řadě míst. Sázely se verbeny,
afrikány a šalvěje do záhonů
před základní školou nebo
na ostrůvky na komunikacích. „V loňském roce se lidem
velmi líbil záhon s vysévanými letničkami na Holešovské
ulici, proto jsme letos vysadili
stejné záhony také na náměstí Míru,“ sdělila Jana Kouřilová z Odboru rozvoje města
a životního prostředí. Na centrálním hulínském náměstí se
kromě záhonů objevily i květinové truhlíky s muškáty.
Ty byly také u Kulturního klubu a se surfiniemi ozdobily
i zábradlí na mostech. Voskovkami se osadil hrob padlých vojáků. Nová zeleň se
sázela na ploše u nové trafostanice na křižovatce ulic

Hviezdoslavova a Sokolská
a na konci ulice Dukelská.
Do výsadby a údržby letniček radnice letos investovala
částku cca 450 tisíc korun.
Zpravodaj Hulíňan se změnil
Barevná titulní i poslední strana, nové rubriky, více
informací z radnice… Zpravodaj Hulíňan, který vydává radnice v Hulíně, doznal
v roce 2020 celé řady změn.
Čtenářům se v nové podobě
představil v březnovém čísle.
Přestože Hulíňan získal
novou podobu a rubriky, své
tradiční přednosti si udržel.
Velký prostor v něm mají
i nadále čtenářské příspěvky, nabízí oblíbený kulturní
servis a společenské rubriky.
Hulíňan si lze přečíst
i v elektronické podobě
na webu www.hulin.cz.
Zdeněk Dvořák

Víte, že…
• ještě v polovině letošního listopadu byl v okolí Hulína prailustrační foto
videlně pozorován pobíhající křeček polní, který již má
mít zimní spánek?
• díky mírným zimám se u nás velmi šíří nepůvodní jihoamerická nutrie říční, která tak nahrazuje další nepůvodní druh, mizející severoamerickou ondatru pižmovou?
• převážně z Pobaltí k nám přilétají v tuto dobu zimovat
sovy, kalousi ušatí?
• slané, uzené, plesnivé a spálené potraviny, včetně zbytků
cukroví, nepatří do krmítek?
• na Silvestra, v průběhu oslav a ohňostrojů (jako každý
rok), hynou stresem tisíce zvířat, a to po celé Zemi?
• doposud nikdo nenalezl v našem těle místo, kde přebývá
základ člověčenství, lidská duše?
• kdyby se všichni řídili Desaterem přikázání, nebylo by lidského chaosu a zloby?
• i bezvěrci věří, jen to neví?
• víra člověka nemusí mít žádné spojení s církevními naukami?
• všechny duchovní svátky, pokud je opravdu prožíváme, by měly být kromě víry i o lásce k bližním a o vzájemné pomoci?
Všem čtenářům přeji krásné prožití Vánoc a dobrého vykročení do nového roku.
S úctou Váš Pavel K. Šálek

INZERCE
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PŘEHLED USNESENÍ
z 44. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 21. 10. 2020
1/44/RM/2020
Záměr prodeje části pozemků v Hulíně
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje části pozemku parc. č.
873/1 o výměře 1 m2 a pozemku parc.
č. 862/1 o výměře 5 m2 , oba v katastrálním území Hulín, za účelem narovnání
stávajícího stavu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/44/RM/2020
Záměr nájmu pozemku v k. ú. Záhlinice
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu pozemku parc. č. 299/18
o výměře 67 m2 v k. ú. Záhlinice, za účelem využití pozemku jako předzahrádka.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/44/RM/2020
Smlouva o právu provést stavbu
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o právu provést stavbu na
části pozemku parc. č. 3766 (ostatní
plocha, ostatní komunikace) v k. ú. Hulín nazvanou "D55: SV obchvat Otrokovice, Hulín - Skalka - oplocení" pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390
(jako stavebníka). Předmětem smlouvy
je založení práva stavebníka provést
na dotčené části pozemku, která je
ve vlastnictví města Hulína, výše uvedenou stavbu oplocení.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o právu provést stavbu.
Termín: 25. 12. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/44/RM/2020
Smlouva o nájmu nebytových prostor
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o nájmu nebytových prostor
v přízemí budovy technického vybavení v Hulíně stojící na části pozemku parc.
č. 108/3 v k. ú. Hulín o výměře 12,5 m2
panu XXXX XXXX XXXX XXXX Hulín,
za účelem parkování osobního automobilu, na dobu určitou, tj. od 01. 11.
2020 do 31. 03. 2021. Cena za celé
období nájmu byla stanovena ve výši
1.875 Kč bez DPH.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Smlouvy o nájmu nebytových prostor.
Termín: 31. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/44/RM/2020
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze
dne 05. 12. 2013 na pozemky v k. ú.
Hulín uzavřené mezi městem Hulínem,
IČ: 00287229 jako pronajímatelem a společností Zámoraví, a. s., IČ: 25313045
jako nájemcem.
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II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu ze dne
5. 12. 2013.
Termín: 13. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
6/44/RM/2020
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu za
dne 05. 12. 2013 na pozemky v k. ú.
Hulín uzavřené mezi městem Hulínem,
IČ: 00287229 jako pronajímatelem a
Ing. Vladimírem Omastou, IČ: 75054001
jako nájemcem.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu uzavřené
dne 5. 12. 2013.
Termín: 13. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/44/RM/2020
Dohoda o ukončení smlouvy o zemědělském pachtu
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení smlouvy o zemědělském pachtu s pachtýřem, tj.
Lubomírem Zbořilem, IČ: 41518080,
Kroměřížská 260, 768 24 Hulín, týkající
se pachtu části pozemku parc. č. 4179
v k. ú. Hulín, o výměře 0,4665 ha, a to
ke dni 30. 10. 2020, s tím že veškeré závazky vůči městu Hulínu budou ke dni
ukončení pachtovní smlouvy vyrovnány.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody
o ukončení pachtovní smlouvy.
Termín: 6. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
8/44/RM/2020
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy
I. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o ukončení nájemní smlouvy
s nájemcem, tj. spol. Oční optika Karolová, s. r. o., IČ: 04910231, se sídlem
Za Vodou 467, 769 01 Holešov - Všetuly, zast. jednatelem spol. Radimem
Karolou, týkající se užívání nebytového
prostoru na pozemku parc. č. 392 v k.
ú. Hulín (pavilónek č. p. 745 v Hulíně,
ul. Holešovská), o výměře 34 m2 podlahové plochy, a to ke dni 30. 10. 2020
s tím, že veškeré závazky vůči městu
Hulínu budou ke dni ukončení nájmu
uhrazeny.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci dohody.
Termín: 20. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

9/44/RM/2020
Uznání dluhu a dohoda o splátkovém
kalendáři
I. Rada města Hulína bere na vědomí
uznání dluhu ve výši 24.613,16 Kč vůči
městu Hulín paní XXXX XXXX XXXX
XXXX, 768 24 Hulín za nezaplacenou
elektrickou energii.
II. Rada města Hulína schvaluje
dohodu o splátkovém kalendáři s paní
XXXX XXXX XXXX XXXX, 768 24 Hulín.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit podpis a registraci dohody
o splátkovém kalendáři.
Termín: 28. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
10/44/RM/2020
Smlouva SMV-2020-10-003359 o dodávce pitné vody
I. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu SMV-2020-10-003359 o dodávce pitné vody s firmou Vodovody
a kanalizace Kroměříž, a. s., Kojetínská
3666/64, 767 01 Kroměříž IČ: 49451871
na dobu neurčitou.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci smlouvy
Termín: 3. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
11/44/RM/2020
Veřejná zakázka zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení „Regenerace
panelového sídliště Družba II - Hulín,
2. etapa - závěrečná“
I. Rada města Hulína schvaluje
na základě výsledku výběrového řízení
veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Projekt regenerace panelového sídliště Družba
II - Hulín, 2. etapa - závěrečná“ vítěze,
kterým se stala společnost SMO, a. s.,
IČ: 42339839, se sídlem Zlínská 172,
Kvítkovice, 765 02 Otrokovice cena
7.474.165,00 Kč bez DPH, což je
9.043.739,00 Kč vč. DPH.
II. Rada města Hulína schvaluje
Smlouvu o dílo na akci „Projekt regenerace panelového sídliště Družba II - Hulín, 2. etapa - závěrečná“ se společností
SMO, a. s., IČ: 42339839, se sídlem Zlínská 172, Kvítkovice, 765 02 Otrokovice
cena 7.474.165,00 Kč bez DPH, což je
9.043.739,00 Kč vč. DPH.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Romanu Dutkevičovi
1.1. uzavřít Smlouvu o dílo.
Termín: 30. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

Hulíňan
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12/44/RM/2020
Výroční zpráva o činnosti základní školy
I. Rada města Hulína bere na vědomí
výroční zprávu o činnosti Základní školy
Hulín, příspěvkové organizace za školní
rok 2019-2020.
Usnesení bylo: PŘIJATO
13/44/RM/2020
Aktualizovaný odpisový plán na rok
2020 - SVČ
I. Rada města Hulína schvaluje
aktualizovaný odpisový plány s účinností od 01. 11. 2020 Středisku pro
volný čas dětí a mládeže, příspěvkové organizaci, se sídlem Nábřeží 696,
768 24 Hulín, IČ: 71230955, dle přiloženého návrhu.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 28. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
14/44/RM/2020
Seniorská obálka
I. Rada města Hulína schvaluje
spolupráci města Hulína s projektem

implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Ministerstva práce a sociálních věcí a připojení se k distribuci
Seniorské obálky pro občany města
Hulína.
II. Rada města Hulína pověřuje
Mgr. Romana Hozu, starostu města Hulína, převzetím záštity nad osvětovou
kampaní spolupráce v distribuci Seniorské obálky.
III. Rada města Hulína ukládá
1. Mgr. Barboře Tučkové
1.1. zaslat na KÚ Zlínského kraje výpis
usnesení
Termín: 30. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
15/44/RM/2020
Aktualizovaný odpisový plán na rok
2020 - DECENT
I. Rada města Hulína schvaluje
aktualizovaný odpisový plán s účinností od 01. 11. 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 organiazce výpis z usnesení.
Termín: 28. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
16/44/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 15.573 Kč od Klubu rodičů a přátel školy při Základní
škole v Hulíně, z. s., se sídlem Nábřeží 938, 768 24 Hulín, IČ: 22868984
na 5 zásobníků na papírové ručníky.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Taťáně Drcmánkové
1.1. zaslat ředitelce příspěvkové organizace výpis z usnesení.
Termín: 28. 10. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
Mgr. Roman Hoza v. r.
starosta města Hulína
Ing. Jiří Schaffer v. r.
místostarosta města Hulína

PŘEHLED USNESENÍ
z 45. schůze Rady města Hulína, která se konala dne 4. 11. 2020
1/45/RM/2020
Záměr prodeje pozemku v Záhlinicích
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr prodeje pozemku parc. č. 1862/16
o výměře 792 m2 v katastrálním území
Záhlinice za účelem výstavby rodinného
domu.
Usnesení bylo: PŘIJATO
2/45/RM/2020
Záměr nájmu objektu č. pop. 745 v k. ú.
Hulín, ulice Holešovská
I. Rada města Hulína schvaluje ke zveřejnění
záměr nájmu nebytových prostor objektu č. pop. 745 na pozemku parc. č.
392 v k.ú. Hulín o výměře 34 m2.
Usnesení bylo: PŘIJATO
3/45/RM/2020
Prodej části pozemku v Hulíně, garáž
u starého cukrovaru
I. Rada města Hulína doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu na prodej části pozemku parc. č. 2484/1 v k. ú. Hulín o výměře
3 m2 panu XXXX XXXX XXXX XXXX Holešov za cenu 300 Kč + DPH, z důvodu stavby garáže na předmětném pozemku.
Usnesení bylo: PŘIJATO
4/45/RM/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, k. ú. Záhlinice
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene na částech pozemků parc. č. 299/10, 52/3 v k. ú. Záhlinice společnosti E.ON Distribuce, a. s.,
se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České
Budějovice 7, 370 01 České Budějovice,
IČ: 28085400 za cenu 1.000 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. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
5/45/RM/2020
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene, k. ú. Hulín, U sv. Anny-úprava NN
I. Rada města Hulína schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na částech pozemků
parc. č. 1453, 1454/8 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 1.000 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. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO

6/45/RM/2020
Dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě
I. Rada města Hulína schvaluje
dodatek č. 1 k veřejnoprávním smlouvám č. MÚH/02076/2020 (příjemce:
Český svaz gymnastických sportů, z. s.)
z důvodu změny účelu v této veřejnoprávní smlouvě (kvůli opatření k zamezení šíření COVID 19 nemohla být
dotace vyčerpána na původní účel).
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Haně Simerské
1.1. zajistit uzavření a registraci dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě č.
MÚH/02076/2020.
Termín: 30. 11. 2020
Usnesení bylo: PŘIJATO
7/45/RM/2020
Dodatek č. 2 ke smlouvě o podnájmu
I. Rada města Hulína schvaluje
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o podnájmu
č.: 25/2016/008 uzavřené dne 14. 11.
2016 na pozemky v k. ú. Rajnochovice
mezi nájemcem, kterým jsou Arcibiskupské lesy a statky Olomouc s. r. o.,
a podnájemcem, tj. městem Hulínem.
II. Rada města Hulína ukládá
1. Ing. Richardu Novákovi
1.1. zajistit uzavření a registraci Dodatku č. 2 ke Smlouvě o podnájmu uzavřené dne 14. 11. 2016.
Termín: 30. 11. 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

AKTUÁLNĚ

Zlínský kraj opět nadchnul diváky v šedesáti amerických městech

Czech-American TV představuje ČR jako turisticky atraktivní zemi.
Foto: Czech-American TV

Czech-American TV odvysílala další televizní pořad,
který je věnovaný turistickým
destinacím ve Zlínském kraji.
Toto veřejné a nekomerční
vysílání oslovilo na kabelové
televizi více než 2,5 milionu
domácností v šedesáti amerických městech. Díky internetovému streamu a vysílání
v anglickém jazyce jej vyhledávají další desítky tisíc diváků z různých koutů světa.
„Pořady o českých a moravských tradicích jsou velmi
žádané a oblíbené. I na tento
jsme měli skvělé ohlasy. Součástí pořadu byla mimo jiné i
reportáž studentů Gymnázia
a jazykové školy T.G.M. ve Zlíně, která se tentokrát zaměřila na tradici výroby a oblékání
krojů ve Zlínském kraji. Filmovalo se udržování tradice krojů v Březolupech u Uherského
Hradiště, které nám demonstroval Taneční soubor Botík,“
prozradil John Honner, ředitel Czech-American TV.
Záznam nejnovějšího půlhodinového televizního vysílání věnovaného Zlínskému
kraji bude možné v příštích
šesti měsících zhlédnout prostřednictvím odkazu https://
c a t v u s a . c o m / b ro a d c a s t
/zlin-region-folk-costumesmuseum-brezolupy-hluk
-bojkovice-kromeriz-luhacovice-zlin/.
Pořady Czech-American
TV jsou pro televizní diváky
a internetové návštěvníky
inspirací pro jejich další cestovatelské plány, jakmile je
situace zkomplikovaná celosvětovou pandemií onemocnění COVID-19 umožní. „Naše zahraniční televizní vysílání
i za této složité situace s koronavirem tak nadále plní svůj
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smysl, neboť je založené na
dlouhodobé propagaci České republiky a jejích regionů,“
ujistil John Honner.
Cílem televizní stanice
Czech-American TV je rozšíření povědomí o České
republice, jejích regionech,
památkách a kultuře. Vysílání
má formu videodokumentů, které jsou doprovázeny
anglickým výkladem. Kromě
reportáží o zajímavých místech se věnují také českým
tradicím, folklóru nebo vaření typických českých pokrmů.
O produkci televizních
pořadů Czech-American TV
se stará více než čtyřicetičlenný tým dobrovolníků
z řad mediálních profesionálů,
studentů i pedagogů z USA
i ČR. „K osvětě České republiky
přispívá naše organizace ale
i prostřednictvím dalších aktivit, jako je například projekt
výuky českého jazyka v USA
ve spolupráci s Ministerstvem
zahraničních věcí, projekt hledání českých předků a jejich
kořenů ve spolupráci se Státním oblastním archivem ČR
nebo propagace receptů tradiční české kuchyně ve spolupráci se ZČU v Plzni,“ uvedl
John Honner.
Czech-American TV úzce
spolupracuje v České republice se studenty ZČU v Plzni,
ČVUT v Praze či Slezské univerzity v Opavě, ale také se
studenty Gymnázia a jazykové školy s právem státní
zkoušky ve Zlíně, kde provozují rovněž svou vlastní televizní stanici.
Vysílání vznikají především za pomoci krajských
úřadů, které využívají příležitosti zviditelnit svůj region
v zahraničí. Právě tato spo-

lupráce přináší nové materiály pro produkci dalších
zajímavých pořadů. Tuto formu zahraniční propagace, a
především pak dlouholetou
spolupráci s CATV ocenili
hlavní krajští představitelé
v Plzeňském, Moravskoslezském, Královéhradeckém, Karlovarském a Zlínském kraji. Mezi oceněními nechybí
ani některá konkrétní města či regiony, jako je například město Kutná Hora, Zlín
nebo Mikroregion Slovácko.
Za dobu své existence CATV
získala celou řadu ocenění
rovněž v USA.

John Honner, zakladatel
Czech-American TV, je americký producent českého
původu, který se rozhodl
zviditelnit Českou republiku
v zámoří. Inspirován vzdělávacími pořady, vysílanými
v 80. a 90. letech na rakouské
televizi, se jeho záměr vysílat
o své rodné zemi podařilo
zrealizovat. A díky profesionálnímu televiznímu týmu
a úzké spolupráci s regiony
a školami také dále rozvíjet.
Více informací k tématu
lze nalézt na webových stránkách www.catvusa.com.
Zdeněk Dvořák

Vysílání je plné zajímavých reportáží. Foto: Czech-American TV

Hulíňan

ZPRAVODAJSTVÍ

Cestovní ruch ve Zlínském kraji se ve třetím čtvrtletí 2020 mírně zotavil

Cestovní ruch je koronavirem silně zasažen. Foto: Z. Urbanovský

Podle údajů vydaných
9. listopadu 2020 Českým
statistickým úřadem k výsledům cestovního ruchu
za 3. čtvrtletí byla návštěvnost Zlínského kraje v tomto čtvrtletí srovnatelná se
stejným obdobím předchozího roku, nicméně v součtu
prvních 9 měsíců se jedná o
pokles o takřka 30 %, což je
obecný „covid -trend“ v rámci celé republiky.
Ve třetím čtvrtletí roku
2020 přijelo do hromadných
ubytovacích zařízení ve Zlínském kraji 292 757 hostů,
kteří zde strávili 943 910 přenocování. V případě počtu
hostů to bylo o 3 % méně
než v minulém roce, přičemž
pokles počtu hostů je jednoznačně způsoben úbytkem
hostů ze zahraničí. Těch přijelo o 51,3 % méně než vloni,
zatímco počet tuzemských
hostů se zvýšil o 5,5 %.
Mírně lepší než v minulém
roce byl ve 3. čtvrtletí 2020 počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních. Celkový počet přenocování se zvýšil o 3,1 %, přestože u zahraničních hostů došlo
ke snížení počtu přenocování
o 47,5 %. Tento pokles byl

kompenzován 9,6 % zvýšením přenocování rezidentů.
Při pohledu na prvních
9 měsíců letošního roku se
počet hostů i jejich přenocování snížil o necelých 30 %.
Třetí čtvrtletí tedy alespoň
částečně snížilo propad způsobený jarní vlnou koronaviru. Současná situace však

nedává cestovnímu ruchu
dobrý výhled na zlepšení
stavu, naopak, lze očekávat
další propad návštěvnosti.
„Potvrdil se předpoklad, že
letní dovolené budou ve znamení pobytu lidí v tuzemsku.
Zahraničních hostů dle očekávání výrazně ubylo, ale zvýšený počet tuzemců, zejména prodloužená délka jejich
pobytu, vedl k tomu, že třetí
čtvrtletí, tedy hlavní turistická
sezona, proběhlo z hlediska
počtu přenocování optimisticky. Průměrný počet dní
strávený na Východní Moravě
se prodloužil z 3,9 na 4,2 dne,
což považujeme za uspokojivé číslo, protože čím delší je
čas strávený v destinaci, tím
větší je potenciál pro utrácení
peněz a tím pádem ekonomický profit pro dané území.
Je nutné si však uvědomit,
že propad cestovního ruchu
za posledních 9 měsíců je znatelný v rámci celé naší repub-

liky, a s ohledem na aktuální
podzimní II. vlnu epidemie
COVID 19 se letos zcela jistě
dočkáme dalšího propadu
celého sektoru. Pro cestovní
ruch a jeho další budoucnost
je vyřešení koronavirové krize
zcela zásadní. Příští rok bude
v tomto ohledu pro většinu
podniků cestovního ruchu
zlomový a my z pozice krajské
organizace chceme být maximálně nápomocni k restartu
v rámci našeho kraje. Proto se
již nyní připravujeme na efektivní marketingovou podporu
cestovního ruchu v našem
kraji. V této době více než jindy bude nezbytná součinnost
všech aktérů cestovního ruchu, díky níž budeme moci
hovořit k potenciálním trhům
„jedním hlasem“. Věřím, že se
nám to podaří,“, komentuje
výsledky Petra Psotková,
ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
Zdeněk Urbanovský

TOP 11 zahraničních trhů z pohledu počtu hostů
a počtu přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) ve Zlínském kraji
ve 3. čtvrtletí 2020, srovnání se stejným obdobím roku 2019.

Hosté celkem
Rezidenti
Nerezidenti
Slovensko
Polsko
Německo
Rakousko
Itálie
Francie
Nizozemsko
Maďarsko
Ukrajina
Rumunsko
Spojené království

Hosté
celkem
3q2020
292 757
270 655
22 102
8 757
3 423
2 790
794
510
494
370
354
286
239
220

Hosté
celkem
3q2019
301 917
256 506
45 411
15 909
7 064
5 010
1 550
1 186
946
1 273
923
928
409
965

Index
Přenocování Přenocování
Index
hosté 3q
celkem
celkem
přenocování
20/19 %
3q2020
3q2019
3q 20/19 %
97,0
943 910
915 298
103,1
105,5
889 167
811 059
109,6
48,7
54 743
104 239
52,5
55,0
20 613
36 045
57,2
48,5
6 575
11 631
56,5
55,7
7 227
13 267
54,5
51,2
1 679
3 706
45,3
43,0
1 500
2 814
53,3
52,2
1 571
2 566
61,2
29,1
792
3 216
24,6
38,4
750
1 893
39,6
30,8
719
3 500
20,5
58,4
634
1 258
50,4
22,8
530
2 238
23,7

Zpracování vlastní z Veřejné databáze ČSÚ.

Vše o Hulínu. Do mobilu, na e-mail. A to zadarmo!
Vše o dění v Hulíně, o aktuální situaci či opatřeních… Prostřednictvím SMS zprávy, e-mailu, mobilní aplikace nebo hlasové zprávy. Radnice nabízí zájemcům možnost nechat se aktuálně informovat o všem podstatném, co se ve městě děje. A to prostřednictvím služby s názvem Mobilní rozhlas.
Mobilní rozhlas je pro zájemce zdarma a registrace této služby je jednoduchá. Provést ji lze pomocí odkazu, který je umístěn na webových stránkách města www.hulin.cz,
vyplnění zabere pouze několik minut.
(dvo)
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NAPSALI NÁM Z MĚSTSKÉ KNIHOVNY HULÍN, ZAPOJTE SE

Hulíňan

Knihy pomáhají zahnat samotu
V této nelehké době je
velmi důležité zůstat v sociálním kontaktu s lidmi, které
máme rádi, i když třeba jen
na dálku. Mnoho seniorů v
sociálních zařízení své rodiny neviděli už hodně dlouhou dobu, a tak se často cítí
sami. I když mají kolem sebe
příjemný a veselý personál
nebo jiné klienty, rodinu to

pořád nenahradí.
Jelikož je naše knihovna
z důvodu nařízení vlády zavřená a nemůžeme doplňovat ani regál na hulínském
nádraží, rozhodli jsme se
vyřazené knihy poslat dál
a pomoct tak zahnat samotu. Příběhy čtenáře vtáhnou
do jiného světa a pomohou
mu zažít zase něco jiného

a na chvíli ho rozptýlit od každodenních starostí.
V listopadu jsme přivezli do Domova pro seniory
ve Vážanech a do Centra
Pro Seniory v Holešově krabice plné knih, abychom
pomohli obměnit zdejší knihovničky. Připravili jsme průřez všemi žánry, byly zde romány pro ženy, detektivky,

historické romány, sci-fi a další, vše ve velmi dobrém stavu.
Doufáme, že se knihy budou líbit a číst a přejeme
všem klientům pevné zdraví
a brzké shledání s rodinami.
Erika Koukalová,
vedoucí Městské knihovny
v Hulíně

Papírové souznění. Připojte se
Připojte se k psaní dopisů do domovů pro seniory.
Udělejte radost někomu,
udělejte radost sobě. Pojďte
s námi dopisním papírem
bourat zdi!
• Sedněte ke stolu, vezměte tužku a papír a docela
obyčejně napište dopis
• Pište o tom, o čem se Vám
chce psát. Kdo jste, co je
kolem Vás zajímavého a
vůbec, jak jde život.
• Nechte na sebe adresu
(e-mailovou nebo obyčejnou)
• Máte-li skener? Naskenujte a pošlete na e-mail dopis@sskm.cz
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• Nechcete skenovat a jdete na procházku? Vhoďte
do naší schránky – Riegrovo náměstí 159, Kroměříž.
Váš dopis se dostane do
rukou některého z téměř 550
obyvatel našich domovů a
bude jenom jeho. Až dostanete odpověď, určitě najdete to, co vás spojí a můžete
se rozepsat znovu. Jednou,
dvakrát, patnáctkrát…
Co s napsaným dopisem?
Pokud Váš dopis míří do
Kroměřížských domovů, je
to jednoduché. Stačí ho napsat, naskenovat a poslat na
mail dopis@sskm.cz. Rádi ho
vytiskneme a předáme. Papírový dopis můžete hodit

do schránky na adrese Riegrovo náměstí 159, Kroměříž,
určitě ho doručíme, případně do schránky u kteréhokoliv z našich Domovů.
Pokud byste rádi udělali
radost někde jinde, můžete třeba:
• Hodit dopis do schránky
u kteréhokoliv Domova
úplně kdekoliv, i když tam
nikoho neznáte.

• Naskenovat a poslat do kteréhokoliv Domova úplně
kdekoliv. Jen si musíte najít email nebo radši i telefon a domluvit se předem.
Je to jen na Vás.
Hlavně:
• Nezapomeňte přidat svoji
e-mailovou nebo normální adresu, ať si Vás může
najít odpověď.

Hulíňan

FOTOSTRANA
Město Hulín se pečlivě zdobilo na advent

I v této zvláštní době čas kvapí a co nevidět zde budou vánoční svátky. V Hulíně instalovala světelnou výzdobu, která
zkrášlí město během adventu, firma KOMBYT SERVIS. Ozdoby lemují hlavní cestu a středem všeho je jako každý rok náměstí
Míru, kde jsou osvětlené budovy Informačního centra Hulín a ZUŠ Hulín a zároveň městská radnice, kde se jako vždy rozsvítí
číslovka následujícího roku. Podívejte se na fotografie, jak instalace vánoční světelné výzdoby v Hulíně probíhala.
Erika Koukalová, MKC Hulín, foto: J. Zakravačová, E. Koukalová

11

Hulíňan

INZERCE
Řádková inzerce
• Oprava praček, myček, sušiček a
sporáků. ELEKTROSERVIS Marek
Dolák. Tel.: 737 366 124. PO – PÁ 8:00
až 16:00 hod. www.servis-dolak.g6.cz.
• PEDIKÚRA – ALÁNOVÁ LENKA.
SOH Nábřeží 1314. Tel.: 605 924 626.
• Ing. DOSTÁL – GEODET – HULÍN.
Provádí zeměměřičské práce v oblastech katastru nemovitostí a stavební geodézie. Tel.: 724 221 815.
• Montáž žaluzií, sítí, rolet, parapetů.
Volejte 604 301 146 – Rybenský.
• Vyplatíme až 1.500 Kč za váš autovrak, protokol o likvidaci vystavíme
na místě, odvoz zdarma. Třebětice.
Tel.: 608 749 219.
• Servis jízdních kol a elektrokol v prodejně Svět kol a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.
• Staré pivní lahve s litými nápisy, starší pivní sklenice, tácky, ohříváčky,
reklamní cedule, dokumenty a fotky
z pivovarů a hospod, a také předválečné pohlednice koupím do sbírky.
Tel.: 734 282 081.
• Intenzivní kurz (cca 1 rok) němčiny
a angličtiny pro začátečníky a mírně
pokročilé. Doučování žáků a studentů.
Tel: 723 254 659.
• Nabízím doučování z němčiny žákům, studentům středních škol s maturitou nebo zájemcům o výuku
němčiny, kteří potřebují zlepšit své
jazykové znalosti, jakmile bude opět
povoleno vyučování ve školách.
Kontakt 606 519 960.
• Mám zájem koupit byt 2+1 nebo 3+1.
Tel. 703 128 423.
• Nabízím trvalou na řasy metodou
„iCurl“ v akční ceně 350,- Kč. Kosmetika „U panenek“, Šárka Černocká,
Chrášťany. Tel.: 777 911 858.
• Hledám chatu nebo chalupu na klidném místě na rekreaci, menší pozemek.
Za nabídky děkuji. Tel.: 604 425 928.
• Sháním ke koupi dům, za nabídky
děkuji. Tel.: 605 894 650.
• Koupím garáž v Hulíně – Družba,
Cukrovar. Tel.: 608 636 852.
• 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.
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• Prodám dřevěné policové skříně,
dále dřevěné skříňky. Cena dohodou. Tel. 732 366 757.
• Pronajmu byt v KM 1+1.
Tel.: 605 509 730.
• 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.
• 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.
• 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.
• 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.
• Pronajmu nově zrekonstruovaný byt
2+kk v Hulíně. Tel.: 721 253 654.
• Hledám jakoukoli zmínku o sestrách Boženě a Bohumile Danitových
z Hulína (ročník cca 1910).
Tel.: 605 330 142.
• Pronajmu byt 2 + KK. Hulín – Družba.
Tel.: 605 509 730.
• Starší čalouněný rozkládací gauč/
bočnice, úložný prostor. Nabízím
za odvoz. Tel.: 776 132 448.

• Prodám víčka na masové konzervy
samostatné - 300 kusů. 1 ks/1 Kč.
Tel: 776 016 254.
• Koupím byt 2+kk na staré Družbě v Hulíně. Bez RK. Rychlé solidní jednání.
Tel. 734 288 665.
• Hledám RD v Hulíně nebo s dobrou dojezdností do Hulína. Opravy nevadí.
Tel.: 733 454 087.
• Ihned koupím byt v této lokalitě
a okolí do 15 km. Balkon výhodou.
Prosím volejte 739 753 634.
• Nabídnete, prosím, starší rozkládací
gauč / NE bočnice, NE úložný prostor/ ANO 4 dřevěné nohy. Děkuji.
Tel.: 776 132 448.
• Prodám jablka bez postřiků a chemicky neošetřovaná. Cena 1 kg 16,- Kč,
jsou velmi šťavnatá. Mob.: 739 009 813.
• Broušení bruslí na prodejně Svět kol
a elektrokol, Záhlinická 485, Hulín.
Tel. 604 281 714.

Hulíňan

INZERCE
Plošná inzerce
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NAPSALI NÁM ZE ZŠ HULÍN
Konec kalendářního roku v hulínské družince

Kalendářní rok se chýlí ke
svému závěru. Můžeme se za
ním postupně otáčet, přemýšlet a bilancovat, jak jsme
jím prošli, co nás potkalo a
jakým příležitostem jsme
vyšli vstříc. Snad všechny za-

skočila soudobá epidemiologická situace, která tomuto
roku přidělila velmi neobvyklou atmosféru, již jsme
do té doby neznali. Nejen
ve špatném slova smyslu,
ale mohli jsme si všimnout,
jak se všichni spojili a táhneme za jeden provaz. Doufám,
že tomu bude i tak nadále.
Mezi každoroční činnosti
družinky patří zpříjemnění
předvánočního času seniorům ve zdejším pečovatelském domě. Vzhledem k situaci, která neumožňuje
přímou návštěvu dětí ŠD
v domově, jsme vymysleli
alternativu. Děti ve svých
domovech, paní asistentka
a vychovatelky – ty všechny
vyráběly drobné dárečky a
přáníčka, které se předaly
pečovatelskému domu. Věří-

me, že malá pozornost nejen
od těch nejmenších udělala
velkou radost všem tamním
babičkám a dědečkům.
Tímto bychom chtěli popřát všem pokojný Advent,
milé prožití vánočních dní.

Do nového roku 2021 si
všichni přejme zdraví, klid
a mír v duši, a nechť je nový
rok lepším než jeho předchůdce.
Za kolektiv vychovatelek
Eva Formánková

Děti i letos vyrobily dárečky a přáníčka. Foto: E. Formánková

Výtvarné práce žáků ZŠ Hulín jako vyjádření podpory
Oslovili jsme žáky hulínské školy s prosbou o vytvoření obrázku pro pracující
ve zdravotnictví, sociálních
službách, hygienických stanicích a záchranném systému. Tímto bychom jim chtěli
vyjádřit podporu a ujistit je,
že jsme si vědomi jejich náročné a důležité práce pro
naši společnost.
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Obrázky se nám pomalu
hromadí, aktuálně je zveřejňujeme na webových stránkách školy a také jejich soubor budeme posílat díky iniciativě paní Horné do Centra pro seniory v Holešově
a také do Kroměřížské nemocnice.
(ij)

Hulíňan

NAPSALI NÁM ZE ZŠ A SVČ HULÍN
Týdenní výzvy na naší škole

Tělesná výchova či obecně
pohyb je nepostradatelnou
součástí života. Pohyb zvyšuje
imunitu organismu, přispívá k
rozvoji kondice těla i duše. Vše
je tak nějak provázané.
V dnešní době, která je
ovlivněná nemocí COVID –
19, je pohyb jako prevence
víc než důležitý. Obecně pohyb má více pozitivních než

negativních stimulů pro organismus dítěte a jeho imunitní systém, a také množství
viru dostávající se do lidského organismu se sportováním výrazně snižuje apod.
Naše škola je již několik
let zapojena v projektu „Sazka Olympijský víceboj“, který
obsahuje disciplíny rozvíjející základní pohybové schop-

nosti a dovednosti. Disciplíny plníme s dětmi v rámci
hodin TV a rozhodli jsme se,
že bychom pokračovali formou tzv. dobrovolných týdenních výzev. Principem je
poskytnutí vždy jednoho týdne na individuální cvičení
s návodem a v závěru provedení maximálního výkonu,
který by se zaznačil do trénin-

kového deníku. Tímto způsobem dáváme dětem určitou
motivaci a rovněž možnost
aktivního hodnocení.
Doufáme, že přispějeme
k pozitivnímu ohlasu a cvičení se bude dětem líbit.
Přejeme všem hlavně zdraví
a pozitivní myšlenky.
Svatopluk Štípek,
garant projektu

Malé luštění křížovky a osmisměrky. Tak hezkou zábavu!

I v době nouzového stavu
a vládních nařízení chceme
zůstat s našimi dětmi a rodiči v kontaktu. Proto jsme
se opět jako na jaře vrátili
k většímu využívání sociálních sítí, jako jsou naše webové stránky www.svchulin.cz
a Facebook, kde nás najdete
jako SVČ Hulín.
Pravidelně každý týden
v pondělí můžete na výše
zmíněných stránkách najít
tzv. Nápadníky neboli pracovní listy s nápady, co dělat ve volném čase. V rámci
těchto listů se zaměřujeme
na obdobné aktivity, které
by byly realizovány v zájmových útvarech jako je Keramika, Kuchtík, Debrujár, Dívčí klub, Oskárek, Logo kroužek, a které si můžete v klidu
vyzkoušet i doma. Kromě
toho přispíváme také svými
nápady na webový portál
Mitkamjit.cz, kde můžete nalézt spoustu dalších aktivit a
inspirací na tvoření s dětmi
od různých SVČ z celé České
republiky.
Teď jsme si pro Vás připravili malé luštění v podobě
křížovky a osmisměrky. Ten,
kdo je správně vyluští, se
dozví názvy akcí, které pořádáme každý rok na podzim
a v červnu. Tak se pusťte do
luštění!
SVČ Hulín
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Vánoční Zvonkování bylo tentokrát bez rodičů
Ani v tak těžké, coronavirové době se život v mateřské
škole nezastavil. Kouzelný adventní čas potichoučku přišel
i k nám a děti opět jako každý rok se zatajeným dechem
očekávají příchod Ježíška.
Pro nás dospělé to znamená
spoustu starostí a příprav. Ale
děti si čekání nedají ničím
pokazit. Již od poloviny listopadu jsme zdobili školku, zahradu, připravovali přáníčka
pro sponzory a přátele mateřské školy, vyráběli tašky na
mikulášskou nadílku, zpívali,
tančili a recitovali, abychom
připravili překvapení pro Mikuláše, andílka a čertíka. Na
zahradě naší mateřské školy
Eduarda Světlíka – budova
Družba se uskutečnilo netradiční předvánoční dopoledne pro děti - Zvonkování,
tentokrát bohužel bez rodičů.
Děti si přinášely z domu
vlastnoručně vyrobené voděodolné ozdoby v modrostříbrném ladění a společně
se svými rodiči, hned ráno
při příchodu do mateřské školy, je upevňovaly na vánoční strom umístěný na zahradě, u vchodu do mateřské
školy. Dopoledne děti se svými paními učitelkami přivolávaly „kouzlo Vánoc“. Na děti čekalo několik stanovišť
s nejrůznějšími úkoly. Nejprve měly najít na zahradě

„svůj“ kouzelný zvoneček.
Zvonečky byly ukryté v košíčku v blízkosti rozzářené
lucerničky, která ukazovala
dětem cestu. Děti spěchaly
ke stanovišti, kde jim paní
učitelky na zvoneček napsaly voděodolnou fixou jejich
tajné vánoční přání. Na dalším stanovišti, které se jmenovalo „kouzlo Vánoc“ si děti
nasypaly na zvoneček s přáním třpytky a paní učitelky
dětem předaly „kouzlo Vánoc“ – třpytky - také na čelíčko. Na posledním stanovišti s názvem „Nechte zvonky
znít“ – si každý se svým zvonkovým přáním mohl zazvonit na kouzelný zvoneček,
aby bylo jeho přání vyslyšeno. A pak už jen zbývalo připevnit svůj zvoneček na vánoční strom. V záři spousty
lucerniček se blýskala i dětská očička. Za zvuku vánočních koled paní ředitelka
odpočítala poslední vteřiny
a vánoční strom se rozsvítil
v celé svojí kráse. Malí i velcí
si zazpívali vánoční koledy.
Za odměnu čekalo na všechny občerstvení – vánoční
punč, perníčky a linecké cukroví. Velké poděkování patří
všem rodičům a zaměstnancům naší mateřské školy,
kteří se aktivně účastnili příprav tohoto „kouzelného“
zvonečkového dopoledne.

Vánoční strom děti pomohly nazdobit i rozsvítit. Foto: MŠ Hulín

Každé ráno až do Vánoc
bude děti u školky vítat zářící vánoční strom, který bude
připomínat kouzelnou atmosféru příjemně prožitého
dopoledne.
Přejeme všem dětem, rodičům, zřizovateli, kolegy-

ním, sponzorům, partnerům
a přátelům naší mateřské
školy hodně zdraví, štěstí,
pohody a klidu o Vánocích
a aby se jim v roce 2021 splnilo jejich tajné zvonečkové
přání…
Miluše Budínová, MŠ Hulín

Tříkrálová sbírka 2021… bude!

V prvních lednových
dnech nového roku možná
nebude znít ulicemi tříkrálová koleda, ale štěstí, zdraví,
dlouhá léta, a především požehnání do roku 2021 chtějí
koledníci přinést do vašich
domovů i navzdory koronavirovým opatřením. Nemusíte
se bát - zdraví našich přízniv-
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ců i koledníků je pro Charitu
na prvním místě, a tak se tři
králové pilně připravují na koledu s rouškami i koledu virtuální.
Vzhledem k vývoji epidemiologické situace jsou vypracovány tři scénáře koledování.V případě, že by došlo k uvolnění všech restrikcí,
chodili by koledníci s klasickou tříkrálovou koledou v období od 1. do 14. ledna 2021.
Realističtější se však v současné chvíli jeví koleda s omezením, při níž budou dodržena všechna nařízení. Jestliže
by nastala nepříznivá situace
pro osobní setkávání, pořadatelé sbírky chystají virtuální podobu. Pokusí se oslovit
své věrné příznivce on-line.
Jelikož současná situace je
stále nejasná, budeme se
snažit předat aktuální infor-

mace o způsobu konání
Tříkrálové sbírky včas pomocí sdělovacích prostředků.
Při minulé Tříkrálové sbírce
2020 se vykoledovalo v naší
farnosti celkem 177 374 Kč.
Velmi nás těší, že podpora a štědrost v našem okolí
je veliká. Do místní charity
se vrátilo 102 877 Kč, což
je 58 % z celkového výtěžku. Prostředky z Tříkrálové
sbírky jsou tradičně určeny
na pomoc lidem nemocným, handicapovaným, seniorům, rodičům s dětmi v
tísni a dalším potřebným v
regionech, kde sbírka probíhá. Po vzájemné domluvě s
Charitou, pastorační radou
a hulínským farářem Jiřím
Kopřivou se rozhodlo, že se
přispěje panu Kolenčíkovi
na zakoupení nového elektrického invalidního vozíku

částkou 101.000 Kč. Pan Kolenčík je těžce nemocen, imobilní a zcela odkázán na pomoc blízkých. Vozík, který
využíval, se stával stále více
poruchovým a jeho technický
stav neumožňoval další opravy. Zbytek peněz byl využit
na pokrytí nákladů spojených s občerstvením koledníků na faře, jako poděkování za jejich snahu a odhodlání předávat radostnou zprávu a požehnání do dalšího
roku.
Všem chci poděkovat za podporu, důvěru a štědrost, kterou nám věnujete. Také bych
vám chtěla popřát hlavně
hodně zdraví a sil, klidný
advent, krásné a požehnané svátky vánoční a úspěšný
nový rok 2021. Za dobrovolnou charitu Hulín
J. Chupíková

Hulíňan
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Podzim v záhlinické mateřské školičce byl pestrý

V naší mateřské školičce
každý rok slavíme „Den stromů“ a ani letos tomu nebylo
jinak. Děti si postavily dřevěný les, hrály si s přírodninami
i s listy, které třídily podle velikosti, druhu a barev. Počítaly stromy, listy i plody. Také
skládaly puzzle s námětem
lesa a napodobily šumění
lesa. V tomto podzimním
období si s dětmi často vyprávíme o tom, jak se venku
mění počasí a co se děje s
přírodou, obzvláště se stromy, jejichž listy mění barvu
do různých barevných tónů
a postupně opadávají.
Připomněli jsme si, že stromy dělíme na listnaté a jehličnaté. Vyjmenovali jsme si nejznámější druhy. Zahráli jsme
si hru „Stromy se pomíchaly
a nevědí, kam patří.“ Děti měly
za úkol rozdělit stromy na ty,
které rostou na zahradě a které najdeme v lese a parku.
Paní učitelka jim přečetla tématickou pohádku „Jak se
stromy a keře loučily se zvířátky.“ Velmi se jim líbila hra „Co
najdeme v lese“.
Navštívil nás také lesní
skřítek, se kterým jsme se
do lesa vypravili, zacvičili si
se šiškami, zdolali překážky
a potkali lesní zvířátka. Děti
pojmenovávaly části stromu
(kořeny, kmen, větve, listy,
plody) a zjišťovaly, čím se
liší a k čemu jsou užitečné.
Na papír vytvářely krajinu
s březovou alejí a popadaným listím, která se nachází
u fotbalového hřiště v blízkosti mateřské školy.
Na vycházce jsme pozorovali lípy, jírovce a břízy, jejich
kmeny, listy i plody. Zdůraznili
jsme si, že stromy chráníme.

Jsou domovem pro spoustu
ptáčků a jiných zvířátek. Jejich
plody jsou pro ně chutným
pokrmem. Nakonec jsme si
řekli to nejdůležitější, co pro
nás stromy dělají. Bez kyslíku, který vytváří, bychom
totiž nemohli žít.
Děti také hrabaly spadané listy a z nich udělaly pelíšky - zimní úkryty pro ježky.
Podzim hýřil barvami a my
si užívali každého slunečného dne k poznávání jeho krás.
Halloween je původně
keltský svátek. Slavit se začíná poslední noc v měsíci říjnu západem slunce až po východ slunce 1. listopadu.
Lidé se převlékali do masek,
aby vyhnali zlé duchy. I my
jsme se v úterý 3. listopadu
převlékli do masek a společně oslavili Halloween v naší
mateřské škole.
V tento slavnostní den si
děti skládaly obrázky s námětem Halloween. Zahrály si hru „Čarodějko, my se

ptáme, čehopak se chytit
máme“ a zpívaly krásnou píseň „Dýně“. Také si vyráběly
dýně na špejli. Při této činnosti musely dýně vystřihnout, nakreslit jim krásný obličejík a nalepit na špejli. Tím
se nám nádherně ozdobily
prostory naší mateřské školy.
Po zdravé svačince jsme
si ve třídě udělali přehlídku
všech masek. Mezi několika
čarodějnicemi do školky zavítal i Spiderman, princezna
Elza, duch, kostlivec dinosaura, malá dýně a netopýr.
Následoval rej všech masek
při hudbě. Náš Halloween
pokračoval v tělocvičně, kde
jsme měli nachystaných několik disciplín. Nejprve se létalo na čarodějnickém koštěti okolo vyřezané dýně. Potom následoval hod pařátkem - šlo o to, aby každý
dohodil, co nejdál dokáže. Také se házelo míčkem
do dýně, skákalo se v pytli
a za odměnu jsme si zacvičili

s padákem-pod padák se
vždy schoval ten, koho paní
učitelka určila.
Nakonec jsme se vydali
na procházku na místní hřbitov. Zde jsme si prohlédli,
jak to na hřbitově vypadá
a děti byly poučeny o tom,
jak se na hřbitově mají
chovat. Byl to den plný zážitků a už teď se těšíme
na další halloweenský rej
masek.
Také jsme nezapomněli
na příjezd sv. Martina na bílém koni. I když sníh zatím
nepřivezl, přinesl nám spoustu radosti při vyprávění či
vyrábění k tomuto tématu.
Dětem také udělala radost
maňásková pohádka Hrnečku, vař.
Moc si přejeme, aby se
současná situace zlepšila,
a abychom mohli ve zdraví
a klidu prožít předvánoční
i vánoční čas se svými blízkými.
E. Doleželová, MŠ Záhlinice

Halloween je původně keltský svátek. Foto: E. Doleželová

Uvedení sběrného dvora v Hulíně
do provozu se blíží

Inzerce

Vážené paní starostky, vážení pánové starostové, investoři, projektanti, majitelé stavebních firem, všem vám jsme
vyhověli v přání mít možnost ukládat různé stavební odpady poblíž Kroměříže. Mnohým z vás již několik let slouží náš
sběrný dvůr v Míškovicích.
Rád vás informuji, že konstruktivním přístupem celého
Stavebního úřadu Hulín jsme získali stavební povolení a již
intenzivně pracujeme na uvedení sběrného dvora do provozu. Naší snahou je otevřít své brány do konce letošního roku.
Pokud již nyní víte, že budete potřebovat ukládat hlínu,
betony, cihly a jiné stavební materiály v dojezdové vzdálenosti do Hulína, tak nás můžete již nyní kontaktovat.
Těším se na spolupráci.
Martin Zelina, vedoucí provozovny, firma Demolice
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To, co dnes prožíváme, je jen prodloužená ruka minulosti
z Chlumu, královský vyšetřovatel a prokurátor
z konce 13. století. Opakovaně uvádíte, že jde o románovou postavu. Přesto,
existuje reálná historická
osobnost, která vás k vytvoření Oldřicha z Chlumu
inspirovala?
Neexistuje reálná středověká osobnost, která by
byla předobrazem Oldřicha
z Chlumu, protože se nám
ze středověku nedochovaly
zprávy o osobních kvalitách,
jednání a chování rytířů jeho
postavení. Známe jen pravomoci správců páteřních
královských hradů, jakým
Oldřich z Chlumu byl. Takže
z hlediska kompetencí zapadá do obrazu své doby, ale
chování je literární podoba.
Skromně však musím dodat, že něco málo jsem psal
i podle sebe. Ale většina spisovatelů tohle o svých oblíbených hrdinech přiznává.
Mé ženě Aleně… čtenáři knih Vlastimila Vondrušky ví.
Foto: archiv Vl. Vondrušky

Spisovatel Vlastimil Vondruška píše silné příběhy. Jím
vytvoření hrdinové vyznávají hodnoty a chování, díky
kterým mají Čechy, Morava
a Slezsko stále své místo ve
středu Evropy, opakovaně
navzdory svým mocnějším
sousedům. Jak se dostal k
psaní literatury? Má s hlavními postavami svých knih
něco společného? A co se
musí stát, aby to s Evropou
dopadlo dobře?
Přečtěte si…
Jak jste se vlastně dostal
k psaní?
Na takové otázky se špatně odpovídá, pokud chce být
člověk opravdu objektivní.
O svém dětství si všichni
vytváříme různé představy
a iluze, které se ovšem většinou nekryjí s realitou. Mnohé
věci si idealizujeme a navíc
promítáme do dětství pozdější zkušenosti. Takže obligátně bych měl říci, že jsem
již jako dítě zkoušel napsat
povídku a později román.
Je to pravda, ale nic z toho
jsem nedokončil a neumím
odpovědět, nakolik to byla
jen dětská hra. První skutečnou věc jsem publikoval
až na vysoké škole, ale byla
to odborná studie. Následo-
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vala řada dalších vědeckých
prací, teprve pak jsem začal
s beletrií. A to ještě spíše náhodně, neboť mne k tomu
zavál osud.
Píšete historické detektivky, zpracováváte rozsáhlá
období našich dějin, ale
věnujete se i současnosti
a možnému vývoji. Které
téma je vám nejbližší?
Baví mě oboje, ale já bych
to tak striktně nerozděloval
na psaní o dějinách a současnosti, protože to, co dnes
prožíváme, je jen prodloužená ruka minulosti. Většina
toho, co se dneska děje, se
dá vysvětlit právě minulostí.
Máme své kořeny, tradice,
vžité kulturní a společenské
modely chování. Nejsme
jiní než naši předkové, pokud samozřejmě nepočítám
modernisty, kteří z nás chtějí
udělat něco úplně jiného,
než jsme po tisíciletí byli. Na
to často směřuje má kritika,
protože se opírám o historii
a zákonitosti lidského bytí.
Buďme sami sebou a ne přízraky bez duše podle přání
ideologů.
Vytvořil jste řadu literárních hrdinů, mezi nejznámější patří určitě Oldřich

Oldřich z Chlumu vyšetřil
už desítky případů. Pracuje na některém dalším?
Právě je v tisku, pokud počítám správně, sedmadvacátý román s tímto rytířem,
který se jmenuje Vzpoura
oběšenců a odehrává se
opět u nás v severních Čechách. Vyjít by měl na přelomu ledna a února 2021. Je to
jako obvykle tajemný příběh
se spoustou podezřelých,
nevysvětlitelnými událostmi,
které může mít na svědomí
člověk, stejně jako démon.
A Oldřich z Chlumu stále
tápe, o co vlastně zločincům
jde - o majetek, zhrzenou
lásku, čest, nebo mstu?

Případy přivedly Oldřicha
z Chlumu do Olomouce,
Brna, vyšetřoval i na Prostějovsku. Může se stát, že
se objeví i v Hulíně? Naše
město v jeho době už prokazatelně existovalo, v roce
1224 Hulín dokonce navštívil i král Přemysl I. Otakar…
Mnoho míst existovalo
ve 13. století a skoro všechna navštívili čeští králové,
protože tehdy se vládlo přímo, bez zprostředkování
úředníky. Král přijel, na místě odměnil či potrestal. Můj
Oldřich z Chlumu tedy podobně jako panovník putuje
za případy, ale ne nahodile či
„na objednávku“. Píšu imaginativně a příběh mne prostě
musí napadnout, pokud nějaké místo navštívím a osloví mě. Je to zvláštní magie
a neumím na to přesně odpovědět. Buď to přijde, nebo
nepřijde...
Mezi vašimi čtenáři má
spoustu příznivců i Jiří
Adam z Dobronína, královský písař a zdatný vyšetřovatel z poloviny 16. století.
Také ho čekají nové případy a dobrodružství?
Mí hrdinové budou žít tak
dlouho, dokud budou čtenáře jejich příběhy bavit. Nedávno vyšel román Manželské zrcadlo a v příštím roce
bude Jiří Adam z Dobronína
samozřejmě vyšetřovat znovu. Ale to je ještě daleko,
takže netuším, jaký zločin ho
čeká a kde.

Knih s příběhy Oldřicha z Chlumu je již 26. A nejnovější je v tisku.
Foto: archiv Vl. Vondrušky

Hulíňan
Za velmi zásadní knihu lze
považovat vaši Kroniku zániku Evropy, ve které popisujete postupný úpadek
evropské civilizace. Zabýváte se příčinami a možným dalším vývojem. Naplňuje se, odstupem dvou let
od dokončení této knihy,
vaše prognóza?
Ta kniha není futurologická studie, je to beletrie, v níž
jsem naznačil jeden z mnoha
možných vývojů a samozřejmě jsem ho zabalil do příběhu. To ovšem neznamená, že
jde o analýzu, co doopravdy
bude, i když jsem se snažil
krizové momenty postihnout co nejreálněji. Takže
prosím čtenáře, aby se neděsili. I když se už něco z toho
vyplnilo. Když jsem Kroniku
zániku Evropy psal, byl brexit
ještě na vážkách. Ale po vyjití knihy se uskutečnil. Začátek druhého dílu, nazvaného
„Jak by to mohlo skončit“,
začíná pomalou cestou k občanské válce ve Francii. To se
bohužel zdá už také možné.
Takže uvidíme...
Za sebe musím přiznat,
že to, co se děje v současné Francii, ale třeba také
v Rakousku, zcela zapadá
do toho, co jste v Kronice
předvídal. Neděsí vás, jak
přesně jste tyto jevy předpověděl?
Nejde o to, zda člověka něco děsí. Spíše se musí
na krizový vývoj připravit,
protože v našich lidských dějinách to vždycky bylo jako
na houpačce. Já osobně se
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snažím mít vždycky zásoby
na případný první náraz takového zlomu. Nikdy nevíte!
Žili jsme si totiž příliš dlouho
v klidu a blahobytu, a ztratili jsme schopnost bránit se
a umět se vypořádat s nečekanými průšvihy. Jsme zvyklí,
že se o nás stát postará. Jenže tak to nemůže být donekonečna. Zvláště pokud se
podíváte na to, jakým stylem
se politika vede, jak zdivočela média a jací lidé drží moc
ve svých rukách. To se pak
nelze divit, že přijde krize.
Migrace je jev známý z historie, národy se stěhovaly
v mnoha etapách historie.
Stávalo se opakovaně, že
nově příchozí či nájezdníci převzali nová území na
úkor původních obyvatel
a ti se jim museli přizpůsobit. Skutečně se něco podobného může stát i nyní?
Může se opravdu stát, že
tradiční křesťanské země
jako Francie či Německo
se změní a jejich obyvatelé
budou většinově vyznávat
islám?
Možné je samozřejmě
všechno, protože islám je
agresivní náboženství a my
nemáme ideologii, kterou
bychom mohli postavit proti jeho expanzi. Proti náboženství se dá těžko bojovat
demokraticky a je smutná
pravda, že postupně ztrácíme křesťanské tradice a úctu
k víře našich předků.
Lidé v České republice většinově odmítají příjímání
migrantů. Je to podle vás

Vlastimil Vondruška
Narodil se v roce 1955. Vystudoval historii a etnografii
na FF UK a prošel vědeckou aspiranturou v ČSAV, kde kromě titulu PhDr. získal titul CSc. Pak pracoval v Národním
muzeu v Praze, z té doby pochází asi 50 vědeckých studií
a také první povídky. Po revoluci založil sklárnu, kde vyráběl kopie historického skla. V té době se vrátil k psaní beletrie a od roku 2007 je spisovatelem na volné noze. Dosud
vydal zhruba 50 historických románů a detektivek, několik
knih pro děti a spolu se svou ženou 20 populárně-naučných publikací o historii. Podle statistik Národní knihovny
je v posledních letech v českých knihovnách nejčtenějším
českým autorem, prodal více než 1,6 milionů tištěných
knih a přes 50 tisíc audioknih, několik titulů vyšlo v zahraničí. Získal řadu literárních ocenění (např. cenu IBBY,
UČS, čestné ocenění Menzy, ceny čtenářů nakladatelství
MOBA). Jeho román Husitská epopej získal v roce 2015
titul Bestseller roku. Vystupuje v knihovnách, stejně jako
ve svém divadelním představení Vínem proti pohanství
aneb Staročeský dekameron. Věnuje se rovněž publicistice, za což obdržel Krameriovu cenu udělovanou Asociací
nezávislých médií. V roce 2017 převzal státní vyznamenání za literaturu z rukou prezidenta Miloše Zemana.
www.vlastimilvondruška.cz

Vlastimil Vondruška se rád potkává se svými čtenáři.
Foto: archiv Vl. Vondrušky

důkaz nízké solidarity,
nebo naopak často i podvědomé snahy bránit své
území, domovy, rodiny?
Jsou migranti a migranti.
V České republice žijí stovky tisíc cizinců - Vietnamci,
Ukrajinci, Poláci, Slováci a
spousty dalších. Jsou to lidé,
kteří ctí naše zákony, chtějí tu
pracovat a více či méně poctivě si vydělávat na své živobytí. Jak vidno, nejsme xenofobní společnost, naopak,
jsme otevření, ale za to žádáme určitou protihodnotu,
a to je začlenit se nekonfliktně do naší společnosti. Na
rozdíl od Západu díky socialismu víme, co je nesvoboda, a proto si mnohem více
vážíme nabyté svobody. Takže my nejsme proti migraci,
jsme ale proti uprchlíkům,
kteří nechtějí naše zákony
ctít, nic pořádného neumějí,
často ani nechtějí pracovat
a hlavně, nemají zájem se
nám přizpůsobit. Tohle jsou
lidé, kterým se musíme
za každou cenu bránit. Pomáhat ano, ale ne být za hlupáky, kteří nechají na sobě
štípat dříví (jako někteří naši
ideologií zhlouplí západní
sousedé).

Co se musí stát, aby to s Evropou, tak jak ji známe, dopadlo dobře?
Ten, kdo by to dokázal vymyslet a prosadit, by zasloužil nejméně pět Nobelových
cen. Ale rámcová odpověď
je jasná – vrátit se k mechanismu národních států, svobodnému rozhodování lidí,
dramatickému omezení byrokracie a hlavně, návrat k
hodnotám vlastenectví a tradičních křesťanských hodnot.
Jak budete trávit vánoční
svátky?
Jako asi většina rozumných lidí. Budu doma, odpočívat, těšit se ze svých blízkých a samozřejmě budu i
trochu psát. To je moje tradice
už od střední školy, na Štědrý
den alespoň hodinu psát.
Co si přejete pro rok 2021?
A co byste popřál čtenářům Hulíňana?
Aby rok 2021 byl klidnější
a ve všech směrech ekonomicky a zdravotně úspěšnější, než ten letošní. Čtenářům
Hulíňana upřímně přeji spokojenost, radost a pocit, že
svobodně a smysluplně naplňují svou pouť pozemskou.
Zdeněk Dvořák
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Vzpomínky
A léta běží… Se světem se člověk smíří,
ale ztráta těch nejdražších
bolet nepřestává.
Dne 6. 11. 2020 je to již 5 let, co nás navždy opustil náš tatínek
pan JAN KOZUBÍK.
Vzpomeňme i na naši maminku
paní HALINU KOZUBÍKOVOU,
která nás opustila před 15 lety
v dubnu 2005.
S bolestí v srdci stále vzpomínají
dcery Hana, Lenka a syn Jan.
Jen svíčku hořící a rozkvetlou kytici
Ti na hrob můžeme dát
a stále s láskou jen vzpomínat…
Dne 1. prosince 2020 uplynulo 9 let,
co po těžké nemoci zemřel
ve věku 62 let pan
Ing. JIŘÍ KOHN z Hulína.
Stále vzpomíná manželka Jana,
dcera Kamila s rodinou, bratr Miroslav s rodinou
a rodina Juráškova.
Děkujeme všem kamarádům, přátelům
a bývalým spolupracovníkům, kteří vzpomínají s námi.

Tam, na druhém břehu,
jsou lidé našemu srdci milí,
co dali nám svou něhu
v nejednu těžkou chvíli.
Den před Štědrým dnem tohoto roku
to bude již 6 let, kdy tiše odešla
naše maminka
paní MILADA ŠKROBOVÁ.
A poslední den roku
si připomeneme 18. smutné výročí
od skonu našeho tatínka
pana BOHUMILA ŠKROBA.
Stále nám chybíte, nezapomeneme.
Dcera Milada a syn Bohumil s rodinami.
Smrt není zlá,
smrt je jen kus života těžkého.
Co strašné je, co zlé je, to umírání je.
Dne 2. 1. 2021
vzpomeneme 40. výročí smrti
pana VLADIMÍRA VÁHALY.
Dne 3. 1. 2021 uplyne 24 let od úmrtí
paní
LIBUŠE VÁHALOVÉ.
Vzpomínají dcera Libuše s rodinou
a dcera Věra s rodinou

Hulíňan
Dne 26. 11. 2020 jsme vzpomněli
2. smutné výročí úmrtí paní
FRANTIŠKY KUCHAŘÍKOVÉ.
A současně by se
dne 16. 12. 2020
dožil 93 let pan
KAREL KUCHAŘÍK.
Stále vzpomíná celá rodina.
Moc nám chybíte.
Scházíš nám, ale v srdcích
a vzpomínkách zůstáváš.
Dne 20. prosince 2020
vzpomeneme 3. smutné výročí
úmrtípana

JOZEFA NADĚ.

S láskou stále vzpomíná
manželka Marie, syn Miroslav, dcery
Dana a Eva, vnoučata a pravnoučata.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Dne 12. 12. 2020 tomu budou
již 4 smutné roky ode dne,
kdy nás navždy opustila
naše maminka
paní
JANA KOUTNÁ.
Kdo jste ji znali,
věnujte tichou vzpomínku.
Dcery s rodinami.
Dne 26. 12. 2020 uplyne 5 let
ode dne, kdy nás navždy opustila
naše maminka
paní
ALENA VLČKOVÁ.
S láskou stále vzpomínají
syn a dcera s rodinami.
Dne 6. prosince 2020
si připomeneme první smutné výročí,
co nás opustila naše maminka

RADOMILA HLOŽKOVÁ

z Hulína.
Kdo jste ji znali,
vzpomeňte si na ni spolu s námi.
S láskou vzpomínají děti s rodinami.
Dne 10. října 2020 by se dožila 100 let
paní VĚRA JEŽOVÁ.
S láskou na ni vzpomínají
dcery Věra a Zdeňka,
vnučky Dana , Pavlína, Zdeňka,
vnuci Karel, Josef a Otakar s rodinami.
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Omlouváme se za chybu tisku v předchozím čísle.
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Hulíňan

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA, AKTUÁLNĚ
Poděkování

Děkujeme všem příbuzným, přátelům,
sousedům a známým za účast,
květinové dary i za projevenou soustrast
na pohřbu našeho drahého zesnulého,
pana
AUGUSTINA MATLOCHU.
Manželka Marie,
dcera Olga a syn Augustin s rodinou.

Vážení zákazníci a přátelé,
za prodejnu Eva Reissingerová - textilní galanterie
Vám chci z celého srdce poděkovat za Vaši přízeň
a přátelství. Touto cestou se chci s Vámi rozloučit,
i když obchod pokračuje dál. Pevně doufám,
že švadlenku budete i nadále navštěvovat.
Vážím si Vaší přízně. Děkuji a zdravím Vás
Reissingerová Eva.

Blahopřání

Opustili nás

Dne 12.12.2020 oslaví 75. narozeniny
moje manželka, naše maminka,
babička a prababička paní
LUDMILA RACLAVSKÁ z Hulína
Pevné zdraví, hodně štěstí, lásky a radosti
z pravnoučat ji přejí manžel Karel,
syn Karel a dcera Martina s rodinami.
Velkou pusu prababičce posílají
Natálka, Nikolka, Vilémek a Sofinka

Brezanský Karol
Šestáková Květa
Šimek Ludvík
Vejtasová Jana
Jarka Jindřich
Hýža František
Kadlec Svatopluk
Podškubková Marie

*
*
*
*
*
*
*
*

1938
1954
1948
1946
1945
1926
1931
1935

Uherskohradišťská nemocnice provedla první odběry
rekonvalescentní plazmy a hledá další dárce
Uherskohradišťská nemocnice uskutečnila první odběry
tzv. rekonvalescentní plazmy,
která se využívá při léčbě

těžkých případů onemocnění COVID-19. Vhodní dárci byli
vytipováni na základě kontrolních odběrů krve, které analy-

zovalo biochemické oddělení.
„Podle prvních zkušeností
se ukazuje, že dostatečnou
hladinu protilátek má v krevní
plazmě přibližně dvacet procent testovaných osob. Není
přitom prokázaná přímá souvislost mezi závažností průběhu onemocnění a množstvím
protilátek. Nicméně častěji je
mají ti, kteří prodělali těžkou
formu onemocnění, někdy
však najdeme vysokou hladinu i u osob s mírným průběhem koronavirové infekce,“
sdělil René Kamrla, zástupce primářky Hematologickotransfuzního oddělení Uherskohradišťské nemocnice.
Protilátky obsažené v rekonvalescentní plazmě působí v těle pacienta tak, že jsou
schopny obalit virus způsobující onemocnění COVID-19
a zničit ho. Důležitou podmínkou je, aby jim byla podána v
počáteční fázi nemoci, kdy viru
není v organismu tolik. Vzhledem k stálému nárůstu počtu
nemocných zdravotníci předpokládají, že poptávka po rekonvalescentní plazmě bude
nejspíše narůstat. „Přivítáme
proto všechny potenciální dárce, kteří tuto infekci prodělali a jsou ochotní přijít k nám
k testovacímu odběru,“ vzkázal René Kamrla.

Na darování rekonvalescentní plazmy se vztahují
stejná pravidla jako na dárcovství krve. Ideálními dárci
jsou muži, kteří nikdy v minulosti nedostali transfuzi,
nebo ženy, které v minulosti nedostaly transfuzi a
nebyly těhotné. Podstoupit
kontrolní odběr krve je možné nejdříve 14 dnů po vyléčení v případě lehčího průběhu, nebo 28 dnů po vyléčení v případě těžkého průběhu nemoci.
Zájemci o darování rekonvalescentní plazmy mohou přijít na Hematologicko
-transfuzní oddělení Uherskohradišťské nemocnice, které
se nachází v budově H hned
naproti parkovišti, v každý
pracovní den od 7 do 15 hodin. Ke stanovení množství
protilátek v plazmě stačí jedna zkumavka krve. Pokud se
ukáže, že je dárce má, bude
následně pozván k odběru.
„Je přitom možné darovat
krev nebo jen plazmu, záleží
na volbě dárce,“ doplnil René
Kamrla.
Další informace lze získat
na telefonním čísle 572 529
809, nebo e-mailu: kamrla@
nemuh.cz.
(dvo)
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Není to chřipečka, vzkazuje radní Radek Stratil,
který se zotavil z onemocnění COVID-19

Byl jsem nedávno hospitalizován v Kroměřížské nemocnici s covid zápalem plic.
Postupně se teď zotavuji v domácím prostředí. Svým textem nechci někoho strašit.
To v žádném případě. Zlehčovat tu nemoc ale také ne.
Určitě se nejedná o „rýmečku“ či „chřipečku“, jak to tvrdí
řada pomýlených, mimo jiné
i z řad našich známých umělců. To mě opravdu mrzí.
Plním nyní slib, který jsem
dal v nemocnici ochotným
sestřičkám, které se s laskavým svolením nechaly vyfotografovat při své každodenní činnosti – proto, aby
pomohly s osvětou k tématu
COVID-19.
Chci také zprostředkovat
tu atmosféru z „druhé strany“,
poněvadž i já sám, než jsem
se tam ocitl, jsem měl o dění
v nemocnicích jiné představy. Stejné to má, myslím si,
spousta lidí, kteří se s touhle
nemocí tváří v tvář nesetkali.
Jsem rád, že jsem se z toho
dostal, nebylo to pro mne
jednoduché. Za to samozřejmě patří velký dík celému

zdravotnickému týmu, který
se o mně staral. Nemají to
tam ty holky (i chlapi), vůbec jednoduché. Opravdu si
málokdo dokáže představit,
co všechno tito zdravotníci
musí zvládnout. Navíc to mají
ztížené, že musí být odění
v těch ochranných overalech,
štítech a dvojitých rukavicích.
Není to snadné takto pracovat při teplotě nemocničního
pokoje. To vše při každodenním riziku vlastního nakažení.
Zhluboka před nimi smekám,
před jejich náročnou prací.
Chci apelovat na některé
nezodpovědné spoluobčany,
kteří vědomě navzdory drobným příznakům (např. ztráta
chuti, čichu), které si nechtějí přiznat (jim přece nic není,
že?), dál chodí mezi zdravé lidi
a roznáší virus světem. Každý
by si měl svůj zdravotní stav
nechat ověřit a přes svého
obvodního lékaře zodpovědně řešit. Nikdo si nemůže být
jistý, že tato nemoc nemůže
napadnout zrovna jeho.
Proto buďme zodpovědní,
dodržujme veškerá vyhlášená opatření, vydržme to ještě
chvíli, než se podaří ten zákeřný virus porazit. Už jen kvůli
těm zmíněným zdravotníkům. Myslete na ně, až budete
zase spílat třeba na zpřísněná
opatření...
Přeji vám všem - buďte
zdraví a važte si toho, protože jak je známo, zdraví je to
nejcennější, co máme.
Radek Stratil, radní
a zastupitel města Hulína
Dodatek:
Tímto příspěvkem bych
chtěl poděkovat celému zdravotnickému personálu oddělení urologie Kroměřížské
nemocnice, za příkladnou
a obětavou péči. Moc si toho
vážím. Děkuji.
Vzkaz starosty města
Děkuji kolegovi Radku Stratilovi za ochotu zveřejnit svůj
příběh. V Hulíně se vlastně všichni známe a pokud někdo
z nás řekne, že koronavirus není chřipka, ale něco mnohem
horšího, měl by to vzít každý vážně. Kvůli sobě a kvůli okolí, blízkým, sousedům. COVID-19 není legrace, často jde
o život, ještě častěji o zdraví a riziko dlouhodobých následků. Připojuji se k výzvě Radka Stratila: Dodržujme veškerá
vyhlášená opatření, vydržme to ještě chvíli, než se podaří
ten zákeřný virus porazit. Radku, Tobě, a také všem, kteří
jsou covid pozitivní, přeji co nejrychlejší plné uzdravení.
Děkuji zdravotníkům, kteří nám nejen v této těžké době
pomáhají, máte moji plnou podporu a úctu.
Držte se!
Roman Hoza
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Chvála politiků

Čeští poslanci se v rakousko-uherské sněmovně tak
rozlítili, že rozbili několik stolů a házeli zejména po německých poslancích židlemi.
Vzduchem létaly kalamáře
a němečtí poslanci byli potřísněni inkoustem. „Rány odtrženými deskami od stolů byly
silné jak na kovadlinu a budova se třese,“ psal tehdejší tisk.
Jednou, při řeči poslance
Lechera, který mluvil dvanáct
hodin, došlo opět k bouřlivému střetu. „Poslanci se rvali
jak neuvědomělá venkovská chasa,“ píše dobový tisk.
„Zastavte ty lidi,“ zvolal směrem k místopředsedovi Kramářovi jeden z poslanců.
„To nejsou lidi, to jsou poslanci,“ křičel předsedající.
První republiku máme zafixovanou jako kolébku gentlemanství. Bylo ale tomu tak v
parlamentě? Zejména premiér Švehla lezl na nervy německým nacionalistům. Při jeho
projevech zpívali Deutschland, Deutschland über alles.
Jedna z poslankyň byla oslovena jako „stará čarodějnice“. Poslanec Harus plival
na předsednický stůl. Další
poslanec utrhl desku z lavice,
na které měli sedět členové
vlády, ti pak seděli na přinesených náhradních židlích.
F. Zeminová vytrhla opěradlo z lavice a bušila jím o stůl.
Dva poslanci při jedné schůzi
škrtili poslance Noska. A na dotaz, proč jste hodil spisy na hla-

vu předsedovi Malypetrovi,
následovala odpověď: „Já je
nehodil, já je tam uložil.“
Chlapci, naši milí zastupitelé,
máte co dohánět.
T.G.M., ikona našich prezidentů, se uklidnil až na stáří.
Jinak to byla prudká, těžko
zvládnutelná slovácká povaha.
Jeho životopisec Z. Mahler
o něm prohlásil, že to byl kovboj a rváč. Podotýkám, že tomu tak opravdu bylo. Do doby,
než se dal na politiku.
Ve slovenském parlamentu fyzicky napadl A. Hlina poslance Martvoňa. Dobré zákony je prý třeba prosazovat
i fyzickým napadením. Nejinak je tomu i v jiných zemích,
nejsme opoždění.
Několik zraněných se tu
a tam objevuje při jednáních tureckého parlamentu.
Bojovali třeba židlemi, předsednickým kladívkem a parlamentním zvoncem. Ve španělské sněmovně se dva poslanci na uvítanou líbali jak
Husák s Brežněvem. Pac a pusu. Ale to jim nebránilo později ve vzájemných strkanicích. Pusa nepusa. Hromadnou rvačku příslušníků dvou
politických stran v ukrajinském parlamentu zachytil
jeden fotograf. Snímek prý
připomínal vrchol staré renesanční malby, vyznačoval se
tzv.„zlatým řezem“ - vrcholem
středověkého umění. Zajímavé je, že boxer V. Kličko se
do bitky nezapojil.

V jihokorejském parlamentě použili opoziční poslanci pilu a kladivo, aby se
dostali do místnosti, v níž
zasedali kolegové z vládní
strany. Potřebovali cosi demokraticky
prodebatovat.
V tchajwanském parlamentu
použili poslanci jako argumenty rány pěstí a lahve s vodou. I v Evropském parlamentu došlo k potyčkám, tentokráte mezi dámami při debatě o potratech.
Řeknete si, jak to všechno,
co uvádím, souvisí s titulem
Chvála politiků. Protože, jak
vidíte z uvedených příběhů,
hůře už bylo.
Máme po krajských a s trochou odstupu i po komunálních volbách. A tam najdeme,
jak se podle zavedeného klišé
„napříč politickým spektrem“
praví, spoustu šikovných spoluobčanů. Zejména pak mezi
starosty a možná i některými
primátory. Protože na ně dohlédneme. Někdy dokonce je
jejich práce obětí pro veřejné
blaho. V „civilu“ by jim bylo
lépe, nepotřebují se živit politikou. Ale čím výše, tím hůře.
Nejznámější český ekonom

a politolog Milan Zelený
říká, že „skutečná autentická
a původní demokracie je založena na přímém vztahu mezi
voliči a volenými. Nadbytečný je mezičlánek politických
stran“. Tvrdí také, že města,
kraje a regiony budou posilovat svoji roli a v budoucnu nebudou potřebovat centrální dohled. Globalizace je
na ústupu a posiluje lokalizace. Jeho heslo je: „Uděláme si
to sami.“ Je to možné, ale není to jednoduché. Musela by
se posílit role voličů, třeba
odvolatelností politiků, kteří
zklamali. Jenomže mnozí pracují tak intenzivně, až se jim
jazyk potí. Podívejte se občas
na zasedání parlamentu.
Změnit zákony? Copak
si ale ti kapříci vypustí sami
rybník?
Právě proto chválím naše
komunální či krajské politiky. Ti nás voliče tak snadno
neoblafnou a mnozí ani nechtějí. Chválím mnohé politiky, které jsme si nyní zvolili.
Mějme k nim respekt, a chovejme alespoň trochu úcty.
Protože kde není ochota, tam
je těžká robota.

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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Vánoční pozdrav z MKC Hulín
Vážení čtenáři Hulíňanu,
je neskutečné, jak ten čas
letí! Jak zpíval klasik: „Čas letí
jako bláznivý, já nechytím ho
ani vy“. Přiznám se, že tento
rok bych raději ze své paměti
co nejdříve vymazala a s nadějí se dívala do budoucnosti. Zakázala jsem si slova
jako pandemie, covid a jim
podobná. A toto bych poradila i vám všem, protože ze
všeho nejdůležitější je čistá
a jasná mysl a optimismus.
Je pravda, že tento rok nám
optimismu moc nepřinesl
a výraz „pozitivní“ je v tomto
roce nejvíce negativní slovo.
Bohužel to musíme brát jako
realitu a naučit se s tím žít.
Nám všem v MKC Hulín
strašně chybíte. Kulturních akcí se nám letos povedlo zorganizovat opravdu málo. Není
to ale jen o akcích, museli jsme
omezit také provoz Městské
knihovny, Muzea Františka
Skopalíka a Informačního centra. Ta prázdnota budov bez
vás je opravdu skličující.
Vždy, když pořádáme nějakou akci, jsme všichni netrpěliví, jak to dopadne, jaká

bude reakce publika. A pokud je vše v pořádku, tak nás
vaše pozitivní energie nabije. Letos jsme si této energie moc neužili a ta euforie
nám strašně moc chybí. Chci
vám všem slíbit, že pokud to

bude jen trochu možné , my
se vynasnažíme vám přivézt
do Hulína to nejlepší z kultury. Doufám, že díky tomu
zapomeneme na letošní rok
a budeme schopni se znovu
začít bavit a potkávat. To by

byl ten nejlepší dárek nejen pro mě, ale pro všechny
moje kolegy z MKC Hulín.
Přeji Vám klidné svátky,
čistou mysl, zdraví a štěstí v
Novém roce.
Jarmila Zakravačová
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