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Záhlinice vydávají archeologům svá tajemství

Fragment náramku z kobaltově modrého skla. Foto: archiv ÚAPP Brno, v.v.i.

„Při skrývce ornice v jihovýchodním cípu stavby se
začaly ve světlém, hlinitopísčitém podloží rýsovat první
archeologické objekty. Následným výzkumem zde byla
prozkoumána jedna kompletní částečně zahloubená chata
(polozemnice) z mladší doby
železné, v jejíž výplni se uchoval také atraktivní nález fragmentu náramku z kobaltově
modrého skla…“
Citovaný úryvek je ze zprávy Ústavu archeologické památkové péče Brno a týká se
naleziště v Záhlinicích. Tam
proběhl nedávno výzkum,
provedený v souvislosti s budováním infrastruktury pro výstavbu sedmi nových rodinných domů, kterou realizuje město Hulín. A výsledky
výzkumu znovu potvrdily,
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že Záhlinice jsou cennou
lokalitou s mnoha doklady
života lidí z dávných dob.
„Jde o obec, která má díky své
vhodné poloze v jižním cípu
úrodné Hané a blízkosti řeky
Moravy, která byla nesporně
životodárnou a komunikační
tepnou pravěkého obyvatelstva, značně vysoké předpoklady pro bohatou historii
sahající daleko do minulosti.
Dějiny poznání pravěkého
osídlení této obce jsou spojeny především s činností
Františka Skopalíka, který zde
popsal první nálezy již v roce
1840 při stavbě dráhy spojující Břeclav s Přerovem,“ upozornil Miroslav Popelka,
archeolog Ústavu pro okresy Zlín a Kroměříž, který se
na akci podílel jako technická podpora vedoucího výzkumu Adama Fojtíka.

Dalšími prozkoumanými
objekty byly charakteristické zásobní jámy vakovitého nebo kotlovitého profilu
s podhloubenými stěnami,
které poskytly početné kolekce dobře datovatelné keramiky, a to včetně rekonstruovatelných tvarů, která
je řadí na závěr starší doby
bronzové a kulturně náležejí
k takzvané věteřovské skupině, což je archeologická
skupina závěru starší doby
bronzové, pojmenovaná dle
výšinné lokality u Věteřova
v okrese Hodonín. Čtyři z těchto zásobních jam se podařilo
prozkoumat v jihovýchodní
části plochy, další pak byly
dokumentovány v liniových
výkopech pro plynovodní přípojky dále na západ v místech, kde nebylo při skrývce

dosaženo podloží. Jako součást objektů starší doby bronzové byly nacházeny také fragmenty keramiky, ztotožnitelné s kulturou s lineární keramikou, kterou vytvářeli první
zemědělci na území dnešních Čech a Moravy.
Všechny zmíněné nálezy se dokonale shodují se
zjištěními učiněnými v Záhlinicích v roce 2010 v rámci
tehdejšího výzkumu, který
vedl za Ústav archeologické
památkové péče Ivan Čižmář. „Podařilo se mu zachytit
část sídliště kultury s lineární
keramikou a jednu zásobní
jámu starší doby bronzové.
Stopově pak byl ve výplních
objektů zjištěn materiál mladší doby železné,“ sdělil Miroslav Popelka.
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Záhlinice vydávají archeologům svá tajemství - dokončení ze str. 1
Záhlinice je možno řadit
k relativně dobře prozkoumaným katastrům kroměřížského okresu. Kromě již
zmíněného Fr. Skopalíka
lze mezi badatele, kteří se
jimi zabývali, jmenovat na-

příklad V. Spurného a V. Dohnala. Velkým přínosem
pro poznání pravěké a protohistorické struktury osídlení katastru byly také povrchové prospekce V. Mihala a D. Kolbingera, kteří

Archeologický výzkum přinesl zajímavé výsledky.
Foto: archiv ÚAPP Brno, v.v.i.

svá zjištění publikovali buď
samostatně, nebo v kooperaci s odborníky zaměřenými na konkrétní období
(dobře zpracovaná například komponenta doby laténské ve spolupráci s K.

Ludikovským nebo M. Čižmářem). Souhrnně zpracoval pravěké a časně historické osídlení Záhlinic
L. Šebela v roce 2016.
Zdeněk Dvořák,
Miroslav Popelka

Vše je potřeba pečlivě dokumentovat.
Foto: archiv ÚAPP Brno, v.v.i.

Úklid i technické zajištění. Město Hulín opět zaměstnává lidi na VPP
Sečení trávy, čištění obrubníků podél komunikací,
příprava rekreačního střediska Ondráš v Rajnochovicích na sezonu… Celou řadu
činností zajišťují pracovníci,
které město Hulín letos zaměstnává v rámci veřejně
prospěšných prací (VPP).
Aktuálně jich je pět – dvě
ženy a tři muži – a v těchto
dnech jsou nasazeni na úklidové práce v Záhlinicích, což
je místní část Hulína. „Pracovní doba je 40 hodin týdně.
Jejich odměny hradí z větší
části Úřad práce, my se podílíme na odvodech na zdravotní a sociální pojištění,“ sdělil
starosta města Roman Hoza
s tím, že kromě finanční odměny dostávají tito pracovníci také stravenky.
Letošní projekt zaměstná-

vání pracovníků na VPP byl
zahájen 3. května a potrvá
do konce listopadu. V rámci
měsíců se bude měnit i jejich
náplň práce. „Jestliže třeba
teď uklízí komunikace, během
léta se budou podílet na technickém zajištění koncertů na
náměstí Míru. Snažíme se prostě tyto pracovníky využít tam,
kde je zrovna potřeba,“ ujistil
Zdeněk Váňa, technik z Odboru správy města, který má
pracovní náplň lidí v rámci
projektu VPP na starosti.
Město Hulín zaměstnává lidi na VPP dlouhodobě.
Od roku 2006 umožnilo
tento typ zaměstnání už
90 pracovníkům. Rozsah
i druh činností, které vykonávají, je každý rok přibližně
stejný. „Vždy odpracují velký
kus práce a šetří tak městu

provozní náklady, s jejich nasazením jsme většinou velmi
spokojení. Tento projekt proto hodnotíme jako úspěšný.
Jak pro město, pro které tito
lidé obstarají různé činnosti,

tak pro samotné pracovníky,
kteří dostanou možnost pravidelného výdělku u seriózního zaměstnavatele,“ konstatoval Roman Hoza.
(dvo)

Lidé zaměstnaní na VPP se zabývají třeba úklidovými pracemi.
Foto: město Hulín

Ulice Palackého se prodlouží. A vznikne zde také stezka pro pěší a cyklisty
Místní komunikace v ulici Palackého v Hulíně bude
o více než čtvrt kilometru
prodloužena. V rámci stavební akce, která odstartovala v červnu, se počítá
také s vybudováním více
než padesátimetrové stezky
pro chodce a cyklisty.
Nový asfaltový koberec
o délce 253 metrů a šířce
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3,5 metru usnadní průjezd
ulicí jak místním obyvatelům, tak návštěvníkům. „Je
faktem, že kus pořádné komunikace zde opravdu chybí.
Souvisí to s postupným rozvojem této lokality a novou výstavbou. Již brzy tento infrastrukturní dluh odstraníme,“
konstatoval Roman Hoza,
starosta Hulína.

Nová stezka pro chodce
a cyklisty bude mít délku
51 metrů a šířku 3 metry
a bude propojovat novou komunikaci s lávkou přes řeku
Rusavu. „Součástí stavby v ulici Palackého bude rovněž vybudování čtyř dešťových šachet, provedení úpravy stávajících chodníků a terénní úpra-

vy v lokalitě,“ doplnil Roman
Dutkevič, vedoucí Odboru
rozvoje města a životního
prostředí.
Náklady na prodloužení
ulice Palackého a související
záměry vyjdou na 4,3 milionu korun. Investorem je
město Hulín.
(dvo)

