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R O K 2006
Pamětní kniha obce Kunína se započala psát od roku 1953, má tři díly. První obsahuje
záznamy od roku 1953 do roku 1972. Záznamy provedli kronikáři Klement Musil do r. 1958,
Bohuslav Horák od r. 1960 do r. 1972. Záznamy druhého dílu jsou od r. 1991 do r. 1997
a byly provedeny kronikáři – Bohuslav Horák (1991-1995) a Anna Ondřejová (1996-1997).
V období 1975 -1990 byla obec sloučena s Novým Jičínem a záznamy do pamětní knihy byly
přerušeny, Stručné údaje zaznamenal kronikář v I. díle Pamětní knihy.
Kronikář:
Anna Ondřejová, nar. 5. září 1938, vystudovala Hospodářskou školu čtyřletou v Ostravě. Od
roku 1958 až do odchodu pracovala jako ekonomka MNV Kunín, MěstNV Nový Jičín
a Obecní úřad Kunín. V únoru 1996 nastoupila na důchod. V obci bydlí od r. 1946. V r. 1958
se provdala za Miloslava Ondřeje. Kroniku vede od r. 1996.
Popis obce:
První zmínka pochází z počátku 13. století, kdy majitelem zboží kunvaldského byl Blud III.
Počáteční název obce byl Chunevald, který se po řadě úprav ustálil na názvu Kunvald. Ten
byl v roce 1947 změněn na Kunín.
Obec Kunín, okres Nový Jičín leží celým svým katastrem (1862 ha) na pravém břehu řeky
Odry v Chráněné krajinné oblasti Poodří. Nejbližší sousední obcí je Šenov. Svým katastrem
sousedí dále s obcemi Bernartice, Hukovice, Suchdol n. O. a Hladké Životice. Zastavěné části
obcí jsou od Kunína vzdáleny 2 – 8 km. Obcí prochází silnice I/ 47 směr N. Jičín - Opava, na
kterou navazují silnice směrem Ostrava a Olomouc. Spojení se sousedními obcemi
a okresním městem je autobusovou dopravou. V západní části katastru, asi 1 km od zastavěné
části vedena železniční trať Nový Jičín – Suchdol, avšak v Kuníně vzhledem ke vzdálenosti
zastávka není.
V obci je zřízen Obecní úřad, který řídí 15 členné zastupitelstvo obce. Pomocnými orgány je
5 členná rada a výbory finanční a kontrolní. Při ObÚ pracuje Sbor pro občanské záležitosti,
jehož členky navštěvují starší občany, každoročně jsou do svazku obce přijímáni novorozenci.
V roce 2006 byl zřízen Klub důchodců.
V obci je zřízen Stavební úřad a Poštovní úřad. Je zde Základní škola s Mateřskou školou, dvě
školní jídelny, Školní družina, Knihovna a Zdravotní středisko.
Obcí protéká řeka Jičínka, která se na jejím konci vlévá do řeky Odry. Za zámeckým parkem
je rybníček, který obhospodařuje Rybářský spolek. Na Teichu a v Oboře jsou dvě malé vodní
plochy nazývané „mořské oko“.
Obec je z východní a západní strany obklopena lesy a v katastru se nachází řada remízků. Na
výletišti u Obecního úřadu je evidován památný strom (dub), jehož stáří není zjištěno.
Ze zvířeny zde divoce žijí srny, zajíci, lišky, kuny a v oboře daňci a krocani. Z ptactva jsou to
čápi, břehule, divoké kachny, káně a drobné ptactvo. V zimním období se zde při přeletu
zastavují volavky bílé.
V obci je 360 obytných domů a rodinných domků, s 660 byty, ve kterých žije 1844 občanů.
Řada domů pochází z období před rokem 1800.
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Významnou stavbou je zámek z r. 1728 – 1734, který po celkové rekonstrukci ukončené
v roce 2003 se stal chloubou obce. Zřízené muzeum i s nádhernou stavbou včetně spojovacího
krčku mezi zámkem a kostelem, kuželnou i s altánkem v zámeckém parku lákají řadu turistů.
Další významnou stavbou je římskokatolický kostel Povýšení sv. Kříže vysvěcený 15. září
1812. Věže kostela byly přistavěny v r. 1863.
Průmyslová výroba v současné době v obci není. Objekt Mlékárny je pronajímán soukromým
firmám na sklady a kanceláře.
Objekt cihelny byl z větší části zbourán. Zůstal jen objekt kanceláří, odležárna a objekty
dokončené v roce 2001. Provoz je zastaven a počítá se s jeho obnovením v r. 2007.
Zemědělskou výrobu provozují tři podniky – Veterinární a farmaceutická univerzita Brno,
Školní zemědělský podnik Nový Jičín, závod Kunín – živočišnou a rostlinnou výrobu.
Drůbežářský podnik Schrom farms, Kunín č. 15 a Podnik živočišné výroby, a.s. Nový Jičín,
závod Kunín č. 259 se specializují na chov slepic a produkci vajec. Na zemědělskou výrobu
rostlinnou i živočišnou se specializují dva zemědělci – soukromí podnikatelé.
V soukromém sektoru provozují činnost 3 stolařské dílny, Drobné provozovny – stavební,
zámečnická a obchodní činnost.
V obci je šest prodejen se smíšeným zbožím (potraviny a průmyslové výrobky), cukrárna,
prodej armádního zboží, tři prodejny automobilů, jeden autobazar, dvě opravny automobilů,
jedna prodejna
žacích strojů HUSQUARNA. Pohostinskou činnost provozuje šest zařízení.
Politický a společenský život
V obci je evidována politická strana KDU-ČSL.
Společenské organizace – TJ SOKOL, Český červený kříž, Český svaz zahrádkářů
a ovocnářů, Český myslivecký svaz, Včelaři a Sdružení rodičů a přátel školy při základní
a Mateřské škole.
Ve zdravotním středisku pracují dvě lékařky pro dospělé osoby, dětský lékař a zubní lékařka.
Dětský lékař zajišťuje i poradnu pro děti.
Obec je plně elektrifikovaná, většina domů má zavedený plyn. Voda je zajišťována přípojkami
ze státního vodovodního řádu.
V roce 1997 byla vybudována kanalizace splaškových vod se dvěma čistírnami. Dosud však
nejsou všechny domy napojeny.
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ÚVOD
Rok 2006 byl rokem volebním. Ve dnech 2. a 3. června se uskutečnily volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR a ve dnech 20. a 21. října do Zastupitelstva obce. Ve volbách do
Poslanecké sněmovny zvítězila Občanská demokratická strana, která uzavřela koalici
s Křesťansko-demokratickou unií-Českou stranou lidovou a Stranou zelených. Tím došlo
k rovnosti hlasů mezi pravicí a levicí (100 : 100). Složením vlády České republiky byl
pověřen Miroslav Topolánek, předseda ODS, avšak při situaci v Parlamentu se nedařilo
vládu schválit a stejná situace nastala i při volbě předsedy Parlamentu. Po dlouhých
tahanicích a osočování mezi ODS a ČSSD se podařilo Topolánkovu vládu schválit za přispění
dvou členů ČSSD až v měsíci prosinci.
Volby do zastupitelstva obcí vyhrála ve městech ODS, v obcích dávali občané přednost
nezávislým kandidátům.
V lednu a únoru se projevila krize ve zdravotnictví. 30. dubna stávkovali lékárníci proti
snížení marže z 32 % na 29 %. 22. až 26. května vyhlásili zdravotníci „týden neklidu“. Stávky
se shromážděním zdravotníků se konaly v Praze, Brně a Ostravě. Zdravotníci usilují o vyšší
platy a rovnoměrné financování zdravotnických zařízení.
K řešení neklidu v zemi nepomohla ani příroda. Zima s vysokou pokrývkou sněhu a velkými
mrazy
způsobila v jarních měsících při rychlém tání povodně v Čechách v povodí Labe a Lužnice,
na Moravě v okolí Olomouce, Znojma, Vranova a Zlínska. Povodně se objevily také v srpnu,
kdy se vylily řeky Labe, Jizera a Svratka.
I. Činnost Obecního úřadu, Zastupitelstva a Rady obce
Na obecním úřadě došlo ke změně ekonomky. Paní Lenka Gajdošová odešla na mateřskou
dovolenou a na její místo nastoupila Zdenka Šimková. Práci zajišťovali tři zaměstnanci a dva
uvolnění zastupitelé, Na zajištění údržby obce jsou zaměstnáváni pracovníci po dohodě
s Úřadem práce. Jejich počet se mění dle potřeb obce. Také v tomto roce byl vydáván
ZPRAVODAJ s informacemi o jednání Zastupitelstva, Rady a Obecního úřadu, činnosti
Základní a Mateřské školy, kulturních akcích, činnosti na úseku bezpečnosti v obci, nabídkách
podnikatelů, činnosti Klubu seniorů apod.
Zastupitelstvo obce:
22. února – 16. zasedání se zabývalo:
- schválením rozpočtového opatření. Objem rozpočtu pro rok 2006 byl schválen ve
výši
18 219 349 Kč.
- byl schválen prodej pozemků p.č. 1164, 1074.
zabývalo se hospodařením TJ SOKOL, kterému obec ročně přispívá 50 000,- Kč na
činnost.
17. května – 17. zasedání se zabývalo
- zprávou o činnosti Rady obce a výborů Zastupitelstva obce.
- schválilo rozpočtové opatření. Objem rozpočtu dosáhl výše 22 952 488 Kč.
- na základě zprávy auditora o hospodaření Obce za rok 2005, byl schválen
Závěrečný účet hospodaření Obce. Výsledek auditu zněl „bez výhrad“.
- schválilo delegáta na valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s., v níž má obec
majetkovou účast, starostku Dagmar Novosadovou, v případě její nepřítomnosti ji
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zastoupí zástupce starosty Ing. Milada Turská.
- neschválilo odkoupení komunikace u Mlékárny k domu č. 286 (Červenkovi),
neboť cena je vysoká (150 Kč za 1 m2).
- seznámilo členy se stanoviskem Krajské hygienické stanice MSK v Ostravě
k pořádání hudebních produkcí na Výletišti za Kinem a řešení stížnosti
p. Gebauera, jehož dům s Výletištěm sousedí. Přesto, že se zde konalo nejvýše
pět akcí za rok, byly v posledních letech příčinou stálých stížností. Stanovisko
KHS vyhovělo stěžovateli a uložilo podmínky pro konání hudebních produkcí,
které jsou nesplnitelné, a akce na Výletišti nebudou povolovány.
- informací o ukončení lékařské služby MUDr. Tadeusze Fierly, který téměř po
30. letech služby v Kuníně odchází do důchodu. Náhradní lékař se nenašel
a občané byli ve Zpravodaji seznámeni s lékaři, ke kterým se mohou přihlásit.
16. srpna – 18. zasedání se zabývalo
- schválení povinné nabídky převzetí a nabídky na odkoupení akcií SmVaK
Ostrava, a.s. Odprodej byl schválen za cenu 1400 Kč za akcii.
- schválení prodeje pozemků p. č. 872, 426 a1082/2.
- schválení Dohody o úpravě některých práv a povinností souvisejících s realizací
projektu „Rozvoj dopravní obslužnosti regionu“ – bezbariérová Městská
hromadná doprava v Novém Jičíně“. Dohoda se schvaluje na 5 let a obec se
zavazuje v případě ztráty uhradit ročně maximálně 60 000 Kč. Obec musí na svůj
náklad vybudovat bezbariérovou zastávku u Kovárny.
- schválilo odkoupení pozemků za cenu 50 Kč za 1 m2 od Václavíkových č. 67, p.č.
330/6, a 429/1, na kterých se nachází školní hřiště.
- schválilo výjimku v počtu dětí v Mateřské škole – navýšení na 26 dětí v každé
třídě.
- schválilo výjimku o snížení povoleného počtu žáků ve třídě Základní školy.
19. října – 19. zasedání se zabývalo:
- schválení rozpočtového opatření navýšení rozpočtu na částku 22 962 500 Kč.
- schválení výjimky v počtu dětí ve Školní družině zvýšením z 25 na 34 žáků.
- schválení převodu pozemků do vlastnictví Obce u Mateřské a Základní školy a pod
Základní školou p. č. 330/5, 329, 327/1 a 1263/1.
- hodnocení uplynulého volebního období. Starostka poděkovala stávajícím
zastupitelům za jejich práci pro obec a předala jim upomínkový dárek.
1. listopadu – 1. ustavující schůze Zastupitelstva obce:
Tajnou volbou byli zvoleni:
Starosta
Dagmar
Místostarosta
Miroslav
Členové Rady obce
Miroslava
Ing. Stanislav
Vladimír
Předseda Finančního výboru
Ing. Stanislav
Členové
Bohuslava
Dušan
Předseda Kontrolního výboru
Miroslava
Členové
Blanka
Mgr. Alena
Vladimír

Novosadová
Vlček
Mauerová
Solanský
Sedláček
Solanský
Vavříková
Urban
Mauerová
Prušková
Rusková
Klos
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Dagmar

Dvořáková

Programové prohlášení „Sdružení kandidátů „Občané obci“ a „Za obec krásnější“ na
volební období 2006 – 2010
Nově zvolené zastupitelstvo naváže součinností na výsledky práce předchozích vedení obce.
Toto volební období nás čeká především zvelebování obce. Jedná se zvláště o tyto investiční
akce:
- dokončení výstavby chodníků a autobusových zastávek, opravy místních komunikací.
- rekonstrukce základní a mateřské školy, zdravotního střediska a bytových domů v majetku
obce.
- výstavba dětských hracích zařízení na volných prostranstvích v obci.
Úspěšné dokončení výše uvedených akcí se bude odvíjet především od přísunu finančních
prostředků do rozpočtu obce a výše získaných dotací.
Již spoustu let je odkládáno zpracování projektové dokumentace na výstavbu Domu
s pečovatelskou službou. Na okres Nový Jičín však připadá největší množství výše uvedených
domů, proto bude zpracována projektová dokumentace na výstavbu tzv. „sociálních bytů“, ve
kterých mohou bydlet téměř všechny skupiny občanů (pokud nemají extrémně vysoké
příjmy). Obec bude věnovat velkou pozornost také své propagaci, především v oblasti
cestovního ruchu, rozvoji kulturních aktivit, zvýšení počtu informačních tabulí, zpracování
propagačních a naučných materiálů a v souvislosti s tím vybudování hrdosti obyvatel na svou
obec.
Zastupitelstvo bude vyvíjet snahu o záchranu „lihovaru“ pod nímž se nacházejí nádherné
kamenné sklepy.
Náležitá péče bude věnována také péči o životní prostředí v obci, především o čistotu,
pořádek a péči o veřejnou zeleň. V plánu je zřízení skládky zeleného odpadu.
Zastupitelstvo bude preferovat také rozvoj školství a zájmovou činnost místních spolků
a občanských sdružení, podpora bude věnována také místním podnikatelům a rozvoji
podnikatelských aktivit na území obce.
18. prosince – 2. zasedání Zastupitelstva obce se zabývalo
- schválení rozpočtového opatření – objem rozpočtu po navýšení 24 779 600 Kč.
- schválení rozpočtu na rok 2007 v objemu 15 295 000 Kč.
- schválení návrhu rozpočtového výhledu na léta 2006 – 2010.
- schválení Obecně závazné vyhlášky č. 1/2006 o místním poplatku na provoz,
sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou
se navyšuje poplatek z 350 na 400 Kč.
- schválilo převod pozemků z Pozemkového fondu p. č. 1206/2, 1648/1, 1649/1,
do majetku obce.
- schválilo odměny neuvolněným funkcionářům – členové rady a předsedové
výborů 1010 Kč, ostatní členové 340 Kč měsíčně.
- Přijalo informaci o výsledku soutěže o nejlepší videospot na téma „TŘIĎTE
ODPAD“. Soutěž vyhlásil Institut komunitního rozvoje v Ostravě. Obec Kunín
získala I. místo a odměnu 10 000 Kč a kuželky z recyklovaného odpadu.
Autory videospotu jsou učitelé Mgr. Daniel Geryk, Mgr. Monika Hlaváčová
a Renata Sztefková. Za účasti všech dětí Mateřské a Základní školy videospoty
natočila a zpracovala Ludmila Vlčková, pracovnice Obecního úřadu.
Zastupitelstvo obce se mimo uvedené úkoly zabývalo organizačními záležitostmi, kontrolou
činnosti Rady obce a Výborů obce a plněním úkolů Zastupitelstva obce.
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Rada obce se sešla 11krát do voleb a nová rada se sešla 5krát. Projednala a schválila Smlouvu
o partnerství mezi smluvními stranami – Obec Kunín, Region Poodří, Město Nový Jičín, Klub
rodáků a přátel Nového Jičína, Mikroregion Odersko, Sdružení obcí Bílovecka, Muzeum
Novojičínska, Správa chráněné oblasti Poodří. Předmětem smlouvy je spolupráce při přípravě
a realizaci projektu „Kunín a Nový Jičín – turistická nabídka v jednotném komunikačním
stylu“ a spolupráce při využívání výsledků projektu.
Projednávala žádosti občanů o přidělení bytu a nebytových prostor, prodej pozemků, nájmy,
kácení stromů, výsledky kontrolní činnosti v zařízeních obce, spolupráci s místními podniky
a podnikateli, personální záležitosti týkající se pracovníků ObÚ.
Zabývala se poskytováním knihovnických služeb Městským kulturním střediskem Nový Jičín.
Přihláškou obce za člena spolku pro obnovu venkova.
Výběrovým řízením na stavbu kuželny a spojovacího krčku u zámku.
Zajištěním finančních zdrojů na investiční akce obce.
Poskytnutím finančních příspěvků na činnost organizacím – Společnost přátel Poodří na
vydávání
časopisu „Poodří“ 3000 Kč, Škola života Nový Jičín – poskytuje péči mentálně postiženým
dětem
3 000 Kč.
Informovala o poskytnutí dotace 100 000 Kč od Severomoravského kraje na zajištění
a podporu kulturních aktivit v roce 2006 na realizaci projektu „Rok na zámku“.
Zabývala se přípravou jednání zastupitelstva obce.
VOLBY
Dne 2. a 3. června se uskutečnily volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Ze
zapsaných 1445 voličů se zúčastnilo 870, tj. 60,8 %. Odevzdáno bylo 869 platných hlasů.
Výsledky za jednotlivé strany:
l. Strana zdravého rozumu
3. Balbínova poetická strana
5. Právo a spravedlnost ANO tradiční rodině - Ne korupci a kriminalitě
6. Nezávislí
7. Česká pravice
8. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)
9. Občanská demokratická strana
10. Česká strana sociálně demokratická
11. SNK Evropští demokraté
12. Unie svobody – Demokratická unie
13. Hel x – Ostrava se baví
14. Pravý blok – strana za odvolatelnost politiků, nízké daně, minimalizace
byrokracie, spravedlnou justici, referenda, a přímou demokracii
WWW.Cibulka.NET
15. 4 VIZE – 1. Daňový systém na jednom listu formátu A4.
2. Regulace inovace – Vysoká kvalita – Kratší pracovní týden
3. Rodinný dům pro každého snadněji
4. Reklama, která informuje, ano, reklama, která ovlivňuje newww. Krize.cz
17. Moravané
18. Strana zelených

Hlasů:
8
3
4
4
0
1
262
346
18
1
5
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0
1
40
8

19. Komunistická strana Čech a Moravy
20. Koalice pro Českou republiku
21. Národní strana
24. Křesťanská demokratická strana – Česká strana lidová
25. Nezávislí demokraté – předseda V. Železný
26. Strana rovnost šancí

95
0
0
84
7
0

Volby do zastupitelstva obce se konaly ve dnech 20. a 21. října. Zapsáno bylo 1453 voličů.
K volbám se dostavilo 686 voličů, tj. 47,2 %, odevzdáno bylo 685 platných hlasů.
Výsledky voleb:
Volební strana č. 1 - „Za obec krásnější“
1. Miroslav Vlček
2. Bohuslava Vavříková
3. Miroslava Mauerová
4. Monika Hlaváčová
5. Renata Sztefková
6. Stanislav Solanský
7. Jiří Zdráhal

hlasů
488
414
325
379
364
323
339

Volební strana č. 2 –„Občané obci“
1. Vladimír Sedláček
2. Pavel Černý
3. Dagmar Novosadová
4. Alena Rusková
5. Milada Turská
6. Dušan Urban
7. Blanka Prušková
8. Vladimír Kloss

507
463
438
436
372
386
348
345

Náhradníci:
Volební strana č.l - „Za obec krásnější“
1. Jana Juřicová
2. Zdeněk Masařík
3. Marek Pisařovic
4. Stanislava Červenková
5. Roman Tkadleček
Volební strana č. 2 - „Občané obci“
1. Dušan Štěpán
2. Emanuel Fiřt
3. Ivo Horák
4. Zdeněk Kovařík

294
208
355
291
284
hlasů:
341
401
354
270
9

II. Hospodaření obce:
Rozpočet příjmů po úpravě
byl splněn na
z toho:

daně a poplatky
služby
činnost místní správy
příjmy z finančních operací
prodej pozemků
dotace: účelová-volby Parlamentu
-volby Obec
neinvestiční: ze státního rozpočtu
účelová: sociální dávky
Úřad práce
MSK – zámek podkroví
MSK – kulturní akce zámku
kuželna, spojovací krček
MSK - turistické a vzdělávací centrum
Region Poodří
Zůstatek z minulého roku

Rozpočet výdajů
byl splněn na
z toho:
doprava (komunikace a silniční provoz)
čištění a odvod odpadních vod
školství
kultura
zachování a obnova kulturních památek
tělovýchovná činnost
místní hospodářství
požární ochrana
činnost místní správy a zastupitelstva
volby – parlament a obce
kapitálové výdaje –

výstavba chodníků
oplocení ČOV a měření
zámecký park, taneční parket, podium
kuželna, spojovací krček
Zdr. Středisko – výměna oken
rekonstrukce veřejného osvětlení u zámecké zdi
Základní škola – sociální zařízení
pozemky
finance – splátka úvěru SAPARD
splátka úvěru České spořit.
finanční vypořádání

Zůstatek finančních zdrojů

tis. Kč
26 690,59
25 037,70
13 754,45
1 679,40
335,62
75,40
170,92
22,68
20,294,35
20,291,24
200,100,5 489,1 785,800,1 722,26 690,59
26 573,39
702,48
506,85
2 336,639,82
1 173,93
57,42
1 515,95
50,2 672,20
48,93

652,70
319,46
1 334,27
7 872,20
459,10
293,92
1 155,56
60,60
982,740,20,1 717 566,58 Kč.
10

Nesplacené úvěry - Rekonstrukce veřejného osvětlení a výstavba chodníků 1 300 000 Kč.
Majetek obce (v pořizovacích cenách):

Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek:
budovy, stavby
stroje, zařízení
dopravní prostředky
pozemky
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Finanční majetek
Operativní evidence:
z toho: nehmotný majetek 100-5000 Kč
hmotný majetek 100-5000 Kč
Zásoby:
z toho: všeobecný materiál
Nedokončené investice
Ceniny
Peněžní prostředky
Pohledávky – místní daně a poplatky
Závazky
Úvěry

113 425,127 577 481,95
441 904,40
1 104 817,3 857 697,90
3 135 839,37
659 000,10 849,50
111 861,45
92 813,20
5 975 582,80
3 025,90
1 737 366,58
604 841,67
433 333,50
1 300 000,-

Změny majetku:
Prodej:
Glosová Božena, Kunín, p.č. 1717/3 – 8 m2, 1714/5 – 14m2.
Šenk Pavel, Kunín, p.č. 1714/4 ost. Plocha 68 m2.
Obšívač Oldřich a Zdenka, Kunín, p.č. 1217/2 – 90m2, 1219/2 – 259 m2.
Šablatura Josef a Lenka, Kunín, p.č. 1074 ost. pl. 42 m2.
Olejník Miroslav, N. Jičín, p.č. 872 ost. Plocha 726 m2.
Černý Miroslav, Kunín, p.č. 1289/8 vodní plocha 114 m2.
Mikula Jan, Kunín, p.č. 1265/1 – 979 m2.
Drobná provozovna, Kunín, p.č. 1082/2 – 34m2.
Zlámalík Petr, Kunín, p.č. 1264/1 – 348m2.
Pokusiňská Renata, Kunín, p.č. 1264/2 – 248m2.
Šimek Rostislav, Kunín, p.č. 1264/3 – 233 m2.
Juřicová Jana, Kunín, p.č. 1264/4 – 155m2.
Gášková Julie, Kunín, p.č. 1144/1 – 390 m2.
Přadka Roman a Marie, Kunín, p.č. 1789/2 - 464 m2.
Koupě:
Václavíková Ludmila, Kunín, p.č. 330/6 – 295 m2, 429/1 – 917 m2.
III. Hospodářský život v obci
Podniky a organizace
Největším závodem v obci je Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský
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podnik Nový Jičín, Výrobní závod Kunín. V tomto roce došlo v podniku k reorganizaci.
Zemědělská výroba byla rozdělena na samostatná střediska „Rostlinná výroba“ a Živočišná
výroba“. Z Kunína je řízena živočišná výroba a jejím vedením byl pověřen Ing. Jaroslav
Bubík.
Závod hospodařil na výměře 3 182,7 ha, z toho: pole 2 771,59 ha, louky 365,84 ha, pastviny
43,11 ha, úhor 2,16 ha, v katastru obcí Kunín, Šenov, Nový Jičín, Žilina a Bludovice.
Průměrná měsíční mzda činila 15 068 Kč.
I v tomto roce obhospodařoval závod oboru v povodí Odry, kde jsou chováni daňci
a provozována byla bažantnice.
Přehled některých hospodářských výsledků:
výnos
q/ha
42,44
35,37
38,91
2,44
81,40
622,45

pšenice ozimá
ječmen ozimý
řepka ozimá
mák
kukuřice na zrno
kukuřice na siláž

náklad
Kč/q
359,08
571,80
604,01
7 459,291,21
30,59

tržba
Kč/q
333,10
396,88
685,3 300,370,10

Počasí silně ovlivnilo úrodu. Dlouhá zima způsobila, že polní práce mohly být započaty až ve
druhé
polovině dubna. Kukuřice byla zaseta až v květnu. Není pamětníka, aby zima trvala
nepřetržitě od prosince do března. Vymrzly ozimé ječmeny a částečně i pšenice. Zaoráno bylo
obilí na 160 ha, ostatní porosty byly zničeny na 60 %. Na porostech vojtěšky a jetele způsobili
velké škody hraboši polní a přes 100 ha jetelovin muselo být zaoráno. Úrodu ovlivnilo i sucho
a velké deště v době sklizně obilovin. Porosty nemohly být včas pokoseny a obiloviny
porostly.
Stav dobytka:
Skot: dojnice
534 ks
březí jalovice
50 ks
telata
79 ks
ostatní
190 ks
Průměrná roční dojivost na l ks
Náklad na 1l mléka
Tržba na 1l mléka

1789 l
8,03 Kč
7,71 Kč

Brav: prasata na výkrm průměrně
prodáno tun
náklad na výkrm od selete po prodej
na l kg
tržba za l kg
prasnice
selata na l prasnici

253 ks
1330,84
20,25 Kč
30,92 Kč
114 ks
22,76 ks

Z investičních akcí byl dokončen velkokapacitní kravín pro 500 dojnic.
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V obci hospodaří podniky:
Drůbežářský podnik, Schrom farms, Kunín č. 15
Podnik živočišné výroby, a.s. Nový Jičín
Oba se specializují na chov drůbeže a výrobu vajec.
Závod na výrobu cihlářských výrobků byl mimo provoz a provádí bourací práce starých
budov. V prosince byly odstřeleny dva komíny. Ze závodu zůstaly jen odležárna, šatny a nový
provoz I.
Doprava
Od l. září byla na trase Nový Jičín -Kunín zavedena nová dopravní služba občanům. Město
Nový Jičín ve spolupráci s obcemi Kunín a Šenov a Centrum pro zdravotně postižené MSK
připravili rozšíření služby v oblasti Městské hromadné dopravy. Provoz je zajišťován čtyřmi
bezbariérovými
autobusy, jejichž provoz zajišťují Technické služby města Nového Jičína.
IV. Politický, kulturní život, školství
Školství
Základní škola s Mateřskou školou vystupují pod názvem Základní škola a Mateřská škola
Kunín,
okres Nový Jičín, příspěvková organizace.
Zařízení sdružuje Mateřskou školu, Základní školu, Školní družinu, a Školní jídelny Základní
a Mateřské školy.
Funkci ředitelky vykonává Mgr Ivana Machýčková. Základní škola zajišťuje výuku od 1. do
9. třídy. Školu ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo 156 žáků, z toho 1. tř. 22, 2. tř. 17,
3. tř. 14, tř. 13, 5. tř. 13, 6. tř. 10, 7. tř. 24, 8. tř. 26, 9. tř. 15. Z celkového počtu žáků prospělo
s vyznamenáním 86, neprospěl 1 žák.
Výuku zajišťovalo 14 pedagogických pracovníků. Výuka cizího jazyka je zaměřena na
angličtinu a jako nepovinný předmět ruštinu. Z nepovinných předmětů jsou vyučovány
náboženství a sborový zpěv.
Žáci se zapojují do zájmových kroužků, kterých je 15 (Přírodovědný, Flétna, Kytara,
Keramika, Myslivecký, Stolní tenis, Počítače, Košíková, Výtvarný, Dovedné ruce
a Rybářský). Své znalosti a vědomosti si žáci ověřují v soutěžích a olympiádách, kde se
umísťují na předních místech.
V soutěži košíkové se umístili na 1. místě.
Škola nezůstává ve své činnosti osamocena. Spolupracuje se Sdružením rodičů a Obecním
úřadem. Společně zajistili celou řadu akcí jak pro žáky školy, tak i pro veřejnost.
Školní družina
Vedoucí paní Sylva Bolcková. Zařízení navštěvovalo 30 žáků od 1. do 4. třídy. Poplatek
rodičů činí 60 Kč měsíčně na 1 dítě. Žáci se zapojují do celé řady aktivit ve sportu, kultuře,
věnují se ručním pracím a výtvarné výchově.
Mateřská škola
Vedoucí Renata Sztefková. Škola má dvě oddělení, která navštěvuje 52 dětí ve věku od 3 do
7 let. Výuku a péči o děti zajišťují 4 učitelky, provoz 1 provozní zaměstnanec. Škola zajišťuje
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také předškolní výchovu dětí. Děti se zúčastňují řady akcí – výlety, divadelní představení,
vystupují při vítání občánků, besídkách pro rodiče a veřejnost ke dni matek.
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ:
Příjmy
Dotace MŠMT
Dotace obce
Úhrady stravného
Úroky z účtů
Jiné příjmy
Dotace -projekt SIPVZ
-projekt 7. třída
Úplata za Školní družinu
Úplata za převzdělání
Úhrn příjmů

Kč

Výdaje
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Úhrn výdajů

Kč
1 601 948,77
999 336,06
398 676,30
8 922,351 943,68
5 637 745,1 972 175,112 700,55 761,11 139 207,81

Hospodářská činnost:
Příjmy
Výdaje
z toho: spotřeba materiálu
spotřeba energie
ostatní služby
mzdové náklady
zákonné sociální pojištění
zákonné sociální náklady
Výsledek hospodaření
Hospodářská činnost
Majetek:
Drobný hmotný majetek
Samostatné movité věci a soubory věcí

7 863 000,2 336 000,661 980,50
16 942,19
298,07
153 800,10 960,17 880,83 950,11 144 810,76

100 103,- Kč
67 243,50 Kč
37 703,50
14 607,801,10 312,3 612,208,5 602,95 Kč
38 462,45 Kč
4 624 628,78 Kč
460 923,30Kč
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Kultura
Knihovna
V roce 2006 navštívilo knihovnu 1638 čtenářů, z toho 594 dětí. Zaregistrováno bylo 156
čtenářů. Uskutečněno bylo 15 207 výpůjček knih, brožur a časopisů. Základní knižní fond činí
7016 knih. Z regionálního fondu a z fondu Městské knihovny v Novém Jičíně je zapůjčeno
474 knih. V tomto roce byl pořízen počítač, do kterého byly zavedeny všechny knihy, brožury
a časopisy (7 975 ks). Půjčování probíhá přes počítač.
Kulturně osvětová činnost
Obecní úřad:
17. února
18. března
28. dubna
30. května

- XVI. Obecní bál
- Maškarní karneval pro dospělé
- Koštování slivovice, jabkovice a hruškovice
- Kreslení dětí na chodníku před Obecním úřadem

24. června -VIII. Zámecké slavnosti
Bohatý program byl zahájen v 9 hodin prohlídkou zámku s živými obrazy
Trubačů zámku Kunín, Campagnuollo barok ansamble, c.k. Řadového
pěšího pluku č. 7.
16 – 16,45 hod. koncert barokní hudby komorního orchestru P. J.
Vejvanovského
Hřbitov – 13 – 18 hod. prohlídka místního hřbitova a hrobek bývalých
majitelů zámku s výkladem.
Zámecký park – od 10 hod. Jarmark, 10 – 12 hod. středověké soutěže pro
děti, 12 hod. cimbálová muzika Šmykňa z Ostravy
13 hod. Slavnostní příjezd hraběte Harracha, průvod kostýmovaných
účinkujících – zahájení slavnosti.
14 – 19 hod. Folklorní soubor Šmykňa, skupina moderní country TERČ,
Western
Club Black a Brown, Taneční skupina Blue Jeans, Imitátor Petr Stebický,
Společnost herců a šermířů KELTIK, Jarda Hypochondr.
20 - 21,45 hod. Večerní překvapení – přehlídka dobového a lechtivého
spodního prádla na modelech a modelkách od pravěku až po novověk.
21,45 hod. - Tradiční barokní ohňostroj a zámecké party s hudbou
METEOR.
Z vyúčtování bylo zjištěno, že příjmy činily 144 272,- Kč, z toho dary
sponzorů 84 500,- Kč. Výdaje činily 196 541,- Kč. Rozdíl 52 269,- Kč byl
uhrazen z rozpočtu Obce.
17. září
- Pouť s řadou atrakcí a cimbálovou muzikou RÉVA v zámeckém parku.
24. října
- Drakiáda na školním hřišti.
17. listopadu - Vítání občánků (23)
Den Obce s lampionovým průvodem a ohňostrojem
Zámek:
14. ledna
16. dubna
21. května
3. června

- Novoroční koncert P. J. Vejvanovského
- Velikonoční barokní koncert orchestru Campagnuella barok ansamble
- Vernisáž k výstavě „Z knihovny do zahrady a zpět“.
- Zámecká rallye – historická vozidla v zámeckém parku
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22. července - Zámecká gardenparty – návštěvníci v dobových kostýmech 20. – 30. let,
s hudbou orchestru swingband ALFA
1. července - 31. října výstava „Hrabata Vetterové z Lilie a zámek Nová Horka. Ve spolupráci
zámku Slovenská Bystrica
18. července - 20. července – Slavnost jiřinek – květinová aranžmá k poctě prvního pěstitele
jiřinek v Čechách, posledního zámeckého kaplana P, Josefa Ignáce Turka
8. září - 10. září – Růže pro paní hraběnku - tradiční oslava „královny květin“ k poctě
hraběnky Marie Walburgy
16. září
- Antonio Caldara - „Oratorium k poctě Sv. Jana Nepomuckého“. Obnovená
premiéra skladatele barokní hudby v podání souboru Hofmusici
9. září
- Porche na zámku. Přehlídka automobilů Porche před zámkem, ve spolupráci
s Porche Clubem ČR
10. září
- Landskron – Herolde Görlitz – hudební skupina trubačů a bubeníků z
německého města Görlitz v dobových krojích
16. září
- 1. října – Historické plány ze sbírek NPÚ -ÚP Praha – výběr významných
dokumentů z bohaté sbírky plánové dokumentace Národního památkového
ústavu ústředního pracoviště Praha.
3. října
- Historické oranžerie a jiné stavby v zámeckých parcích – druhé setkání
odborníků pořádané ve spolupráci s NPÚ – územním odborným pracovištěm v
Brně.
17. října
- výstava „Od Serenyú k Harrachům“ - výstava Lomnice – Kunín. Portréty
hraběcích rodin majitelů zámku.
4. listopadu - Zámecké halali – zámek, zámecký park a kostel Povýšení Sv. Kříže. Tradiční
ukončení zámecké sezony v loveckém duchu v podání Přerovských trubačů a
Jezdecké usedlosti Bludička.
21. listopadu - Čtenice Hodslavice – již po druhé pořádány na zámku.
26. prosince - Vánoční koncert – barokní hudba v podání Campagnuello barok ansamble.
Na pořádání akcí se podílela i Obec Kunín.
Sdružení rodičů a přátel školy:
27. ledna
11. února
10. června
19. prosince

- XI. Školní ples.
- Maškarní karneval pro děti.
- Diskotéka – hřiště TJ.
- Posezení u vánočního stromu v ZŠ.

Rybářský spolek:
13. května

- Rybářské závody na rybníku za zámkem.

Myslivecké sdružení:
13. května
- Soutěže pro děti v „Pelikánce“,
14. července - Diskotéka – hřiště TJ.
Český červený kříž:
15. září

- Pouťová zábava – diskotéka.
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Klub seniorů:
7. září
22. prosince

- Zakládací schůzka.
- Silvestr pro seniory – účast asi 100 seniorů, pro které byla připravena bohatá
tombola z darů sponzorů i seniorů, občerstvení a vystoupení harmonikářky,
která hrála k tanci i poslechu. Akci zpestřily svým vystoupením děti Mateřské
školy.

Členové klubu se schází pravidelně jednou měsíčně. Zajistili pečení perníků pro ZŠ.
Uspořádali procházku zámeckým prakem a 2x se zúčastnili brigády na úklidu zámeckého
parku.
Činnost stran a spolků:
Z politických stran je registrována je KDU -ČSL, věnuje se však jen vnitrostranické činnosti.
Ze spolků svou činnost prokazovaly:
Český červený kříž
Sdružení rodičů a přátel školy
Myslivecké sdružení
Rybářský spolek
Český svaz zahrádkářů a ovocnářů – provozují moštování a sušení ovoce.
Klub seniorů
Tělovýchovná jednota SOKOL – svou činnost zaměřuje hlavně na kopanou (muži A a B,
žáci).
Hrají v okresním přeboru a umísťují se uprostřed tabulky. Aktivní jsou také ženy, které
se schází jednou týdně na pohybovém cvičení. Činnost provozují také ženy ve
volejbalu.
Činnost je zajištěna vlastními zdroji, příspěvky obce (50 000 Kč), sponzorskými dary
(59 480 Kč), a příspěvky OV ČSTV (40 808 Kč). Příjmy činily 303 504 Kč, výdaje
164 861 Kč.
Charita Odry – zorganizovala Tříkrálovou sbírku na pomoc postiženým. Domácnosti
navštívili
dobrovolníci za doprovodu tří králů a za celou Charitu vybrali 847 381,50 Kč.
V. Počasí
Leden
sněžení.

29. výstavě
Únor
pokrývka,
množství
Březen

- ranní teploty od -15° do + 2° C, odpolední od -20° do +4° C. Občas mírné
Ke sněhové prosincové nadílce cca 50 cm, přibylo asi 20 cm. Sníh však při
teplotách nad 0° pomalu odtával. Největší mrazy byly 23. -13° C, 24. -20°C,
15° C. 28. 1. se v polských Katowicích pod tíhou sněhu propadla střecha na
holubů. Zahynulo 63 lidí, z toho 3 Češi. Zraněno bylo 140 lidí.
- ranní teploty -13° C až +2°C, odpolední -7°až +8°C. Vysoká sněhová
vodní plochy jsou zamrzlé a jsou obavy z ledových ker a povodní. Velké
sněhu způsobuje propadání střech.
- ranní teploty -2° až +10°C, odpolední od -1°do +17°C. Občas slabé sněžení
se silným větrem, který vytváří závěje. Při vyšších teplotách sníh tál a
způsoboval zvýšení hladin řek. 28. při silném tání a dešti se vylila z břehů
Odra. Menší povodně se objevovaly již od 20. Sníh se udržel až do konce
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měsíce.
- ranní teploty od -1°do +12°C odpolední od +3°do +27°C. 2. 4. - povodně,
Morava, Lužnice, Dyje, Labe. Počasí střídavé, objevila se i bouřka.
- ranní teploty +5°až +18°C, odpolední +9°až +27°C. V ll dnech pršelo,
Moravě – Zlínsko, Labi.
- ranní teploty +7°až +20°C, odpolední +9°až +39°C. Slunečné počasí s
slabým deštěm. 18. a 20. bouřka.
- ranní teploty +12°až +22°C, odpolední +22°až +40°C. Slunečné až dusné
2x slabý déšť, 2x bouřka. 31. bouřka s průtrží mračen a kroupami.
- ranní teploty +10°až +20°C, odpolední +13° až +30°C. V lO. dnech přeháňky,
polojasno až slunečno. Často silný vítr, který vysušoval půdu. 8. povodně na
Labi a Svratce.
- ranní teploty od +7° do +18°C, odpolední +18° až +31°C. Teplé slunečné
6. dnech slabé přeháňky. 21. 22. mlha.
- ranní teploty +2°až +17°C, odpolední +8°až +24°C. Čtyřikrát slabé přeháňky,
slunečné počasí, 31. vichřice. Vzhledem k slabým přeháňkám v průběhu jara
a léta je velké sucho, které ovlivnilo zemědělskou produkci. Poprvé nestačí
domácí produkce brambor spotřebě.
- ranní teploty -2°až +11°C, odpolední +2°až +18°C. První ranní mrazíky, 2., 3.
a 4. sněžilo. Sníh však tál. Počasí střídavé.
- ranní teploty -3°až +12°C, odpolední -2°až +15°C. Zamračené počasí s
občasným mrholením, 7. a 12. déšť, 20. v noci sněžilo, přes den však tálo. 29.
napadly 3cm sněhu.

Duben
vylitá
Květen
povodně na
Červen
občasným
Červenec
počasí,
Srpen
jinak
Jizeře,
Září
počasí, v
Říjen

Listopad
Prosinec

VI. Pohyb obyvatelstva
Počet obyvatel k l. l. 2006

1 838

Přírůstky:

28
39
18
43

Úbytky:

narození
přistěhovaní
zemřelí
odstěhovaní

Počet obyvatel k 31. 12. 2006

1 844

Počet rozvodů
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Narození v roce 2006
Vičan
Martin
Hrdinová
Klára
Jalůvková
Vendula
Přadková
Klára
Válek
David
Pokluda
Alex
Zdráhal
Jakub
Šuraň
Radim
Baroš
Tobiáš
Kudělka
Kryštof
Novotný
David
Hanáčková Nikol
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Navrátilová
Vaníček
Milníček
Ivánková
Jurčová
Jurčová
Jeníček
Gajdošová
Gazdová
Škucová
Žižková
Maléřová
Jallabi
Dvořáček
Porubová
Pabišová

Daniela
Erik
Andrej
Kristina
Soňa
Tereza
Josef
Eva
Daniela
Adriana
Alena
Petra
Stanislav
Kristýna
Barbora

Zemřelí v roce 2006
Horňáček
Bělunková
Skácel
Jurošková
Maňák
Jurčová
Jalůvka
Stárová
Kasper
Matyska
Bártek
Hrdina
Plešek
Gebauer
Rýc
Michna
Doleček
Tilleman

František
Marie
Břetislav
Marie
Josef
Zdeňka
Zdeněk
Hana
Norbert
František
František
Čestmír
Pavel
Jan
Lubomír
Jiří
Zdeněk
Jan

72 let
80 let
49 let
80 let
58 let
60 let
58 let
59 let
65 let
80 let
54 let
59 let
27 let
86 let
51 let
61 let
69 let
67 let

Sňatky
Beránková Petra, provdaná Jurošková
Juroška Roman
Gazdová Jiřina, provdaná Mlčochová
Mlčoch Tomáš
Graclík Jiří
Klich Jiří
Krupp David
Kučerová Lucie, provdaná Faltýnková
Měrka David
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Nová Petra, provdaná Szabó
Papán Cyril
Pastorková Lenka, rozená Brišová, provdaná Šablaturová
Šablatura Josef
Pavelka Marian
Pavlasová Zdeňka, provdaná Neoralová
Pavlínková Gabriela, provdaná Hanzelková
Pisařovic Zdeněk
Pustějovská Petra, provdaná Shorná
Rýcová Anna, provdaná Palová
Tučková Jana, provdaná Fajkusová
Košutová Eliška, provdaná Krakovská
Krakovský Martin
Neštěstí, dopravní nehody a trestná činnost
Dne 3. listopadu došlo k dopravní nehodě mezi Kunínem a Suchdolem. Řidička dostala smyk
na namrzlé vozovce a skončila v příkopu. Ke zranění nedošlo. Zároveň došlo ke smyku
autobusu, který do auta narazil a vzhledem k poškození nemohl pokračovat v jízdě. Cestující
museli počkat na další autobus.
27. února bylo zcizeno osobní auto Škoda Superb, které řidička nechala před rodinným
domem.
V Základní škole zloděj vypáčil dveře sborovny, kde z volně položených kabelek odcizil
peněženky
a platební karty.
V oboře našli policisté mrtvolu muže ve značném stupni rozkladu. Muž ležel v korytě Odry.
Na čerpací stanici AB-OIL lupič se startovací pistolí ohrožoval čerpadláře, který mu z obavy
o život vydal tržbu cca 8 000 Kč. Lupič byl zadržen.
Na televizní anténu s názvem Digi-Compact TV se nechalo nachytat několik zákazníků. Po
zakoupení výrobku od firmy KM Logistik, která jako své sídlo uvedla Kunín, se nedočkali
zlepšení signálu ani vrácení peněz 1 300 Kč. V obci nebylo o firmě nic známo.
Dramatickou službu zažili novojičínští policisté při zásahu v domě 43 letého občana. Muž
namířil na uniformovanou hlídku zbraň a přivítal je neslušnými výrazy. Policisté použili
hmatů a chvatů a útočníka odzbrojili. V poutech skončil na policejní cele s obviněním z
trestného činu útoku na veřejného činitele.
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R O K 2007
Úvod
Rok 2007 byl prvním rokem nové koaliční vlády (ODS, SZ, KDU-ČSL), pod vedením
Miroslava Topolánka (ODS). Vláda schválila nové zákony, které mají dopad na obyvatelstvo.
Zavádí se poplatky za poskytované zdravotní služby od l. ledna 2008. Daňová reforma zavádí
jednotnou daň 15 %. Daň se vypočítává z hrubé mzdy pracovníka plus platby za sociální a
zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem. Došlo ke zvýšení cen plynu, elektrické energie,
pohonných hmot a dopravy.
V červenci byla spuštěna do provozu první největší solární elektrárna v ČR, v Ostrožské
Lhotě na Slovácku.
V měsíci září do ČR ze Švédska zapůjčena k vystavení „Ďáblova bible – Codex Gigas“. Stalo
se tak po prvé od doby, kdy nám byla švédskými vojsky uloupena za třicetileté války. Jedná se
o největší rukopisnou knihu světa. Kniha byla převážena za dohledu ozbrojeného doprovodu.
V Praze byla vystavena při příležitosti výstavy „Švédské království“.
Dne 20. prosince došlo ke zrušení hraničních bariér mezi ČR a sousedními zeměmi Evropské
Unie. Česká republika se stala právoplatným členem schengenského prostoru.
Také v tomto roce působily naše vojenské jednotky v zahraničí (Kosovo, Afganistan, Irák).
Rok 2008 byl poznamenán řadou negativních událostí zaviněných počasím – vichřice a
povodně v jižních Čechách, na jižní i severní Moravě. Nemocemi – objevením „ptačí
chřipky“ v západních Čechách, kde byly utraceny tisíce drůbeže, někde i celé chovy.
Celým národem zahýbalo náhodné objevení týrání dětí, do kterého byla zapletena nejen matka
a příbuzní, ale i jejich známí. Vyšetřování nebylo od května do konce roku ukončeno.
K závažné události došlo na Třebíčsku, kde při porodu v nemocnici v Třebíči byla provedena
záměna novorozenců. Rodiny se sešly a přes citové problémy si děti vyměnily.
V prosinci došlo k největší loupeži století, kdy z pokladny bezpečnostní agentury v Praze
zmizelo přes půl miliardy korun. I když podezřelý je známý, nepodařilo se do konce roku
vyšetřit, kde se nachází.
I. Činnost Obecního úřadu, Zastupitelstva a Rady obce
Zastupitelstvo obce:
19. března – 3. zasedání projednalo a schválilo
- I. rozpočtové opatření na rok 2007. Rozpočet byl navýšen o 6 537 000 Kč, na
celkový objem 23 569 000 Kč.
- Delegování zástupce na valnou hromadu ASOMPO, a.s. (svoz odpadů).
Schválena byla starostka, v případě její nepřítomnosti ji zastoupí místostarosta
- Žádosti o převod pozemků do majetku Obce Kunín od Ministerstva školství,
mládeže tělovýchovy ČR (pozemky užívané Základní školou) a Pozemkového fondu
ČR.
- Dále schválilo odkoupení pozemků od Cihelny o výměře 6 556 m2, za cenu
1 311 200 Kč.
- Zpracování strategického plánu obce.
- Přijetí úvěrů ke krytí investičních akcí.
- Činnost knihovny.
25. června – 4. zasedání projednalo a schválilo
- Rozpočtové opatření s navýšením na objem 32 583 000,- Kč.
- Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2006.
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- Prodej pozemků občanům – číslo parcely 1160, 1086/3.
- Odkoupení pozemku číslo parcely 458 o výměře 565 m2 za částku 20 000,-Kč.
- Převod pozemků v okolí lihovaru od Pozemkového fondu ČR do majetku obce – parcela
číslo l8, 19, 34, 1262/2, 1263/1, 1684/2, 1694/4. Přijetí úvěru od České spořitelny v částce
10 000 000,- Kč na investiční akce.
- Začlenění obce Kunín do území Místní akční skupiny (MAS) Regionu Poodří, které
umožňuje možnost čerpání finančních dotací.
- Zahájit přípravné práce na zamýšlenou výstavbu bytového domu na parcelách číslo 463,
464, 465, 483 a 484.
25. září – 5. zasedání projednalo a schválilo
- Výjimku v počtu přijatých dětí do Mateřské školy na 52.
- Výjimku v počtu dětí v Základní škole. Možnost provozovat výuku při nižším počtu žáků
ve třídě.
- Prodej pozemků občanům parcelní číslo 1541, 1542 a část 1539, 1098, 1104.
- Prodej obecní garáže na pozemku parcela číslo 39.
- Směnu pozemků parcela číslo 3119/4 s manžely Kojetinskými.
- Informaci o průběhu rekonstrukce Základní školy.
13. prosince – 6. zasedání projednalo a schválilo
- Rozpočtové opatření navýšením rozpočtu na 34 506 600,- Kč.
- Rozpočtové hospodaření obce na rok 2008 v objemu 16 650 000,- Kč.
- Obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.
- Navýšením poplatků na parkovací místa u osobních automobilů na 100,- Kč na měsíc, za
dodávkový automobil do 3,5 t ve výši 250,- Kč a velké nákladní automobily nad 3,5 t ve výši
500Kč měsíčně.
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o místním poplatku za provoz systému
shromážďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
zvýšení poplatku občanů na 450,- Kč za osobu a rok,
- Prodej pozemků parcelní číslo – část 1653, 3128/2, 1099.
- Zajištění inventarizace majetku obce ke dni 31. prosince 2007.
Rada obce
Sešla se 17krát, z toho 3krát rozšířená o členy Zastupitelstva obce.
Na svých jednáních se zabývala
- pronájmy pozemků, bytů a nebytových prostor,
- údržba majetku obce a zajištění finančních zdrojů,
- odvolání obce Kunín proti rozhodnutí České inspekce životního prostředí OI Ostrava o
uložení pokuty za porušení zákona o vodách. Ministerstvo životního prostředí rozhodnutí
ČIŽP OI Ostrava zrušilo a vrátilo k novému projednání.
- Výsledky kontroly plnění čerpání finančních dotací ze státních fondů na investiční akce
obce. Závady nebyly zjištěny.
- Zajištění knihovnických služeb Městským kulturním střediskem v Novém Jičíně, pro rok
2008, s příspěvkem 53,- Kč na l obyvatele obce ročně.
- Návrh rozpočtu hospodaření obce na rok 2008.
- Ekonomické výsledky provozu Městské hromadné dopravy – obec přispívá 3,85Kč na l
obyvatele
- Příspěvek Společnosti přátel POODŘÍ na časopis POODŘÍ ve výši 3 000,- Kč.
- Úrazy v Základní škole v počtu 4.
- Prodej a odkoupení pozemků.
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- Výběrové řízení ne rekonstrukci Základní a Mateřské školy.
- Příspěvek záchranné stanici živočichů v Bartošovicích 2000 Kč.
- Podíl Obce Kunín na činnost Stavebního úřadu v Kuníně ve výši 93 345,- Kč a úhradu
městysi Suchdol n. O.
- Zajištění svatebních obřadů na zámku.
-Začlenění obce do Místní akční skupiny (MAS) regionu POODŘÍ s možností získání dotací
na investiční akce v obci.
- Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2006.
- Investiční záměry obce.
-Smlouva o partnerství mezi obcemi Kunín a Pustějov pro přípravu a realizaci projektu
„Multifunkční centrum venkovského života Regionu POODŘÍ, v Pustějově.
-Smlouva se společností FORTEST, s.r.o., ve Studénce na zajištění služeb ve „vodařské
agendě“ (kanalizace a čistírna odpadních vod).
--Příspěvek pro Denní stacionář Škola života Nový Jičín 2000 Kč.
- Oprava hlavního oltáře v Římskokatolickém kostele a opravy bočních oltářů k příležitosti
200. výročí vysvěcení kostela v roce 2012. Příspěvek bude poskytnut v roce 2008.
- Výroční správa o činnosti Základní a Mateřské školy za rok 2006 až 2007.
- Návrh Obecně závazné vyhlášky Obce Kunín na místní poplatek za provoz a systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
- Příprava jednání Zastupitelstva obce.
Činnost obecního úřadu
Na obecním úřadě pracovali tři zaměstnanci a dva uvolnění zastupitelé. Pro informování
občanů jsou pořízeny vývěsní skříňky a měsíčně byl vydáván „Kunínský zpravodaj“
s informacemi o činnosti Obecního úřadu, Rady a Zastupitelstva obce, o důležitých akcích
týkajících se občanů v obci, o činnosti Základní a Mateřské školy aj.
Živnostníci mají možnost využívat zpravodaj k reklamě svých činností. Část je věnována
i zajištění bezpečnosti občanů.
Zajištěny byly kontejnery pro sběr bioodpadů, které byly občany plně využívány. Velká
pozornost je věnována veřejné zeleni, úklidu obce a doplnění vybavení při cyklostezkách
(odpočinkové zóny vybavené houpačkami pro děti, lavičkami a stoly), které slouží i místním
dětem k hrám a naplnění jejich volného času. Značná péče byla věnována zajištění zimní
údržby chodníků a obecních cest. Obec zaměstnávala 7 pracovníků k zajištění údržby v obci.
V květnu byl vydán pro občany dotazník, který měl sloužit jako podklad pro zpracovávanou
Strategii Regionu Poodří k jeho rozvoji. Dotazník vyplnilo 18 občanů, kteří se vyjádřili k
tomu co v obci máme – nemáme, co by se mělo – nemělo udělat a jakým směrem by se měla
obec ubírat. Názory byly různé, jeden občan projevil nespokojenost. Všeobecnou spokojenost
projevila většina občanů s péčí o veřejnou zeleň. Občan, který projevil nespokojenost, je
nespokojený se vším, co se v obci děje, buduje, s možností trávení volného času apod.
Událostí v obci byla návštěva ministryně školství Mgr. Dany Kuchtové, dne 29. června 2007.
Pro občany vydává Obecní úřad dvakrát ročně jízdní řád s odjezdem autobusů z Kunína do
Nového Jičína a zpět. Tuto službu občané vysoce oceňují.
II. Hospodaření obce:
Rozpočet příjmů po úpravě
byl splněn na
ztoho: daně a poplatky
dotace: investiční od kraje
- neinvestiční
- ostatní

tis. Kč
30 195,2
27 515,34
15 105,15
994,94
8000,756,17
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-služby
-kultura
-ostatní příjmy
-činnost místní správy

1257,02
942,37
116,02
337,67

Rozpočet výdajů po úpravě

38 048,2

byl splněn na

29 375,98

z toho: doprava a komunikace
odvod a čištění odpadních vod
Základní a Mateřská škola
kultura
sportovní činnost a využívání volného času
dětí a mládeže
služby
požární ochrana
činnost místní správy a zastupitelstva
finanční vypořádání

647,77
546,94
16 876,13
1 342,59
727,25
3 035,08
50,6 129,42
20,-

Zůstatek finančních zdrojů

5 172 346,14 Kč

Nesplacené úvěry

6 594 248,- Kč

Investiční akce“
- výstavba chodníků
- rekonstrukce Základní školy
- rekonstrukce Mateřské školy
- místa k zastavení v obci
- turistické a vzdělávací centrum
- pozemky (nákup)
Majetek obce (v pořizovacích cenách):
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek:
- budovy, stavby
- stroje, zařízení
- dopravní prostředky
- pozemky
Drobný dlouhodobý majetek
Finanční majetek
Operativní evidence- nehmotný majetek
- hmotný majetek
Zásoby
Nedokončené investice

499 800,- Kč
12 710 660,- Kč
1 876 170,- Kč
600 070,- Kč
423 130,- Kč
1 340 490,- Kč
Kč
113 425,146 172 709,45
1 005 223,10
1 104 817,3 967 261,50
3 967 068,55
958 000,10 849,50
105 363,45
115 346,20
4 611 102,80
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Ceniny
Peněžní prostředky
Pohledávky – daně a poplatky
Závazky
Úvěr

2 221,50
5 172 346,14
655 596,89
328 118,90
6 594 248,-

Změny majetku:
Prodej:
Vašíčkovi B. A M.

p.č. 1433 výměra 449 m2

Nabytí pozemků:
CIDEM Hranice – parc. č. 458 –565 m2, 463 –559 m2, 464 – 493 m2, 465 –3188 m2, 483 –787
m2, 484 – 1529 m2
ČR Ministerstvo školství – parc. č. 1206/2 – 97 m2
Nabytí dle zákona č. 172/1191 Sb. § 1 – parc. č. 1303 – 4462 m2
§ 2 – parc. č. 3092 – 345 m2.
Novostavby:
Češík Radim č. 180 – rodinný domek
Fojtů Jaroslav č. 335 – rodinný domek
Zůbek Libor a Petra č. 445 – rodinný domek
Lušňák Jan č. 430 – rodinný domek
Březina Martin č. 450 – rodinný domek
Klein Jaroslav a Miroslava č. 384 – sklady a montážní dílna.
III.Hospodářský život v obci
Podniky a organizace:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Výrobní
závod Kunín, Ředitel ing. Jaroslav Bubík.
Přehled některých hospodářských výsledků:
Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
Řepka ozimá
Mák
Kukuřice na zrno
Kukuřice na siláž
Jetel na semeno
Jílek vytrvalý
Kostřava

Výnos
q/ha
63,9
60,22
38,09
8,16
89,21
723,71
2,07
3,83
5,17

Tržba
Kč/q
725,5 849,50

5 430,2 306,96

Plodiny jsou využívány hlavně pro potřebu podniku.
Výnosy byly dobré, i když jaro bylo suché (v dubnu pouze 7 mm srážek). Žně započaly již
25. června a skončily 30. července. Extrémní deště v září (220 mm srážek) ovlivnily podzimní
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práce. Problémy v průběhu celého roku byly s přemnožením hrabošů.
Stav dobytka:
Skot: dojnice
březí jalovice
telata
ostatní

ks
1190
186
178
786

Průměrná roční dojivost 8 406 l na 1 dojnici.
Náklad na 1 l mléka nezjištěn.
Tržba za 1 l mléka 8,37 Kč.
Brav: prasata na výkrm (průměrně)
prasnice
selata na 1 prasnici

4 868 ks
804 ks
22,17 ks

Pro zlepšení práce v rostlinné výrobě zakoupen nový kombajn s výkonem 4,5 ha za hodinu
(za směnu 50 ha), nákladem 7,5 mil. Kč.
V obci hospodařily podniky
Drůbežářský podnik Schrom farms, Kunín č. 15
Podnik živočišné výroby, a.s., Nový Jičín, Kunín č. 259
Soukromí zemědělci: Kubrický Vojtěch, Kunín č. 175
Bartoš Pavel, Kunín č. 199
Z průmyslových podniků je v obci pouze
Cihelna – Wienenberger, která po roční přestávce zahájila výrobu k 30.listopadu.
Ceny:
Elektřina pro domácnost – stálý plat 28 – 40 Kč
1 kW
4,30 Kč
3
Plyn 1 m včetně stálých poplatků
10,62 Kč
V závěru roku došlo ke zvýšení cen potravin na příklad:
Máslo ½ kg až 38 Kč
Mléko 1 l až 19 Kč
Šlehačka 215 g až 19 Kč
IV. Politický, kulturní život, školství:
Školství:
Základní škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace:
Ředitelka Mgr Ivana Machýčková.
Základní školu navštěvovalo 154 žáků, z toho v ročnících 1.-5. 80 žáků v 5ti třídách, v
ročnících 6.-9. 74 žáků ve 4 třídách. Neprospělo 5 žáků. S vyznamenáním prospělo 140 žáků.
Výuku zajišťovalo 13 pedagogických pracovníků, z toho 2 muži a 1 vychovatelka Školní
družiny. Provoz zajišťovali 4 pracovníci.
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Ve škole se vyučovalo podle osnov „Základní škola se všeobecným zaměřením“. Kromě
vlastní výchovné vzdělávací práce se zaměřila na udržení nabídky na volnočasové aktivity –
zájmové kroužky a víkendové akce. K rozvíjení tvořivosti, fantazie, samostatnosti
a všestrannosti a přiblížení kulturních tradic žákům, přispěly školní projekty „posezení
u vánočního stromu, velikonoční zvyky a tradice a květinový den“. K utužení vztahů ve škole
přispěla „Čarodějná škola a Dětský den s názvem Putování Štramberkem“. K rozšíření
dobrých vztahů s rodiči byl zorganizován odpolední projekt s názvem „Mámo, táto pojď si se
mnou hrát“ spojený se dnem otevřených dveří a s dílnami pro rodiče a děti.
V oblasti protidrogové prevence se škola zaměřila na plnění minimálního preventivního
programu „Žijeme bez nudy“.
V programu „Ekologické minimum“ se zaměřili na plnění úkolů v rámci ochrany životního
prostředí, především na programy z „TEREZY“ a „VITY“ a „Den země“. V soutěži o nejlepší
video získala škola 1. a 3. místo.
Výuku obohatil program „Afrika ve škole“, návštěvy kina, divadla, různé besedy, výukový
program na dopravním hřišti a exkurze. Osnovy byly doplněny o „Branný den“ a „Branné
plavání“ pro 4. a 5. ročník a výukový program s protipožární tematikou pro 2. a 6. ročník.
Škola se snažila získat finanční zdroje z projektů z nichž tři byly předloženy Krajskému úřadu
Ministerstva školství a kultury a získala peníze na projekt „Badatelská činnost v Základní
škole Kunín“.
Dobré výsledky práce jsou zřejmé i z toho, že 20 žáků z 9. ročníku bylo přijato na studijní
obory (12 hochů a 8 dívek) a 7 žáků na učební obory (4 hoši a 3 dívky) z toho 5 na obor
kuchař číšník, l krejčí, l mechanik strojů.
Školní družinu navštěvuje 27 až 35 dětí z 1. až 5. třídy. Děti pracují v kroužku „Dovedné
ruce“ - keramika, výroba vánočních a velikonočních ozdob a své výrobky vystavují v místní
Knihovně. Zabývají se sportovní činností, pořádají soutěže – výtvarná „Můj sen“, soutěž
„Pexesový král“, turnaj v „Dámě“, navštěvují divadla, zúčastnili se soutěže „Malování na
chodníku“ před Obecním úřadem, navštěvují místní Knihovnu a Mateřskou školu,
V celé budově Základní školy probíhala rozsáhlá rekonstrukce – výměna oken,
elektroinstalace včetně osvětlení tříd, vodoinstalace, obklady stěn, náročná oprava kanalizace
ve Školní jídelně.
U tělocvičny zbudována šatna se sprchovými boxy, kuchyňka včetně vybavení, rekonstrukce
Školní kuchyně s jídelnou, Školní družina s kuchyňkou. Náklad rekonstrukce si vyžádal
částku 12,5 mil.Kč.
Mateřská škola pracuje již druhým rokem podle upraveného Školního vzdělávacího programu
„Barevná školka“. Byl vypracován podle „Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“.
Zaměření školy je všeobecné, vyjadřuje myšlenku „Tak jak je nekonečný počet barev a jejich
odstínů, tak jako je kolem nás množství dětí s různými povahami, mírou zdraví, schopnostmi
dovednostmi, psychickými a fyzickými předpoklady“. Naším úkolem je tyto děti poznat a dát
jim možnost rozvíjet se, položit jim základy celoživotního vzdělávání v motivujícím a
pohodovém prostředí.
Mateřská škola má 2 oddělení s počtem dětí 52. Průměrná návštěva byla 17,73 dětí na
oddělení. Pedagogickou činnost zastávají 4 pedagogické pracovnice, provoz zajišťuje l
pracovnice.
Děti se zapojují do řady akcí. Tvořivá odpoledne pro rodiče a děti, Besídky pro rodiče a
veřejnost, výlety a exkurze, divadelní představení, Karneval v Základní škole, Den dětí,
Zábavné odpoledne se žáky 9. třídy Základní školy, Vítání občánků, Dopoledne s Mikulášem
a čertem. Pro předškoláky Noc odvahy a rozloučení s předškoláky. Nezapomíná se ani na
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sportovní akce.
Na financování akcí využívá MŠ sponzorských darů- Elektrofirma Šisler, Mlékárna Kunín,
SRPŠ při ZŠ Kunín, Řeznictví Hájek, Autodíly Milníček, Firma Přadka, rodina Rumlových.
Rovněž výtěžku za sběr odpadových surovin pořádaný MŠ bylo využito na financování akcí.
Školní jídelna MŠ zajišťuje celodenní stravování dětí a zaměstnanců MŠ (přesnídávka, oběd,
svačina). Je zajišťován celodenní pitný režim (čaj, džus), Vařerní zajišťuje l kuchařka.
Ve školní jídelně byla provedena rekonstrukce elektroinstalace, rozvodů vody, obklady stěn a
podlah, vymalování.
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ:
Příjmy:
Dotace Min.školství, mládeže a tělovýchovy
Dotace Obce
Úhrady stravného
Úroky z účtu
Jiné příjmy
Zúčtování fondů
Úhrn příjmů
Výdaje:
Spotřeba materiálů
Spotřeba energie
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné pojištění
Jiné ostatní náklady
Odpisy majetku
Úhrn výdajů
Zůstatek zdrojů
Hospodářská činnost:
Příjmy
Výdaje
Zůstatek

Kč
8 234 851,2 290 100,695 151,23 259,52
7 433,50
92 110,
11 342 705,02
Kč
1 552 169,15
831 467,55
375 293,70
8 095,50
328 912,43
5 957 132,2 202 214,64 418,22 277,-----------------11 341 979,33
725,69

113 468,106 473,------------------6 995,-

Kultura:
Knihovna provozuje činnost dvakrát týdně v době od 13 do 17 hodin. Stálých čtenářů bylo
přihlášeno 148, z toho 52 do 15 let, uskutečnili 10 548 výpůjček.
K půjčování je 7 257 knih pro děti i dospělé čtenáře. Zahrnují jak krásnou tak i naučnou
literaturu. K vypůjčení je také 3 291 časopisů. I v tomto roce získala knihovna řadu knih od
dárců.
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Kulturně osvětová činnost:
Obecní úřad:
16. února - XVII. Obecní bál
10. března - Maškarní karneval pro dospělé
13. května
- Den matek – koncert nejslavnějších operních a operetních melodií „Tvým je
mé srdce jen“.
27. dubna - Koštování slivovice, hruškovice, jabkovice. Vítězové Daniel Geryk, Václav
Rusek a Dušan Urban se zúčastnili koštování v Bartošovicích dne 19. května.
Všichni tři získali druhá místa v „Pooderském koštování o krále pálenky
Regionu Poodří“.
11. května - Kreslení dětí na chodníku před Obecním úřadem.
23. června - IX. Zámecké slavnosti pořádané ve spolupráci Obce, Správy zámku a
Vlastivědného muzea v Novém Jičíně. Program probíhal v zámku, zámeckém
parku a na hřbitově, kde probíhala prohlídka hřbitova, hrobek bývalých
vlastníků zámku, s odborným výkladem.
Zámek:
9 – 18 hodin Prohlídky zámku.
16 – l6,45 h Koncert barokní hudby v podání komorního orchestru P. J.
Vejvanovského.
Zámecký park:
10 hodin
Jarmark, Zámecká jízdárna – zemědělská usedlost Bludička.
10-12 hodin
Středověké soutěže pro děti.
13-17 hodin
Interaktivní soutěže a hry s dospělými i dětskými diváky.
Podium:
12-12,45 hodin Ostrá tráva z Ostravy – kapela hraje irskou tradiční hudbu a
vlastní skladby s irskými motivy.
13 hodin
Slavnostní průvod kostýmovaných účinkujících, zahájení
9. zámeckých slavností hraběnkou Marií Walburgou.
14-19 hodin CODEX z Přerova – hudební skupina interpretuje středověkou
hudbu na dávno zapomenuté nástroje.
Akrobatka Liliin – sličná a svižná akrobatka.
Taneční soutěž pro děti.
Společnost herců a šermířů Keltic.
Samuraj a Ronin -samurajští bojovníci.
SHŠ Keltic.
Skupina FLERET s Jarmilou Šulákovou.
Hraběnka Marie Walburga odmění největšího siláka–pečené
selátko.
20 hodin
Večer s vůní Orientu – břišní tanečnice.
20.15 hodin
K tanci a poslechu hraje kapela METEOR.
21,45 hodin Tradiční ohňostroj v provedení firmy PYRO MORAVA. Po
skončení ohňostroje zámecká party s hudbou METEOR.
16. září
- Kunínská pouť v zámeckém parku s vystoupením zpěváka Pavla Nováka.
9. října
- Drakiáda – dětská soutěž o nejlepší výtvor.
24. listopadu – Vítání občánků v zámku.
- Den Obce – lampionový průvod, ohňostroj. Pohoštění účastníků koláčky a
čajem. Zámecký park.
14. prosince – Vystoupení dětského pěveckého souboru ze Skoronic s pásmem k Vánocům.
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Zámek:
6. ledna - Novoroční koncert P.J. Vejvanovského.
17. března - České barokní trio – koncert barokní hudby.
8.dubna - Campagnuello Barok Ansamble – velikonoční koncert.
1. května - 26. srpna – Výstava knih ze zámeckých knihoven, spojených s tematikou tajných
iluminátů a svobodných zednářů, s nimiž dle dobových pramenů udržovala
přátelské kontakty majitelka zámku Marie Walburga.
9. května - Koncert „Mistři evropského baroka“ v podání barokního orchestru NOVA
SILESIA – mezinárodní orchestr hudebníků N. Zélandu, Izraele, Finska, Polska,
Belgie a ČR, v kostele Povýšení Sv. Kříže.
28. července – Zámecká gardenparty – hudba, tanec ve stylu 30. let minulého století se
SWINGBANDEM ALFA. Hosté ve stylovém dobovém oblečení.
31. srpna – 1. září - Zámecký kinematograf – promítání filmů „Vratné láhve“ a „Jak jsem
obsluhoval anglického krále“.
Září Výstava „Baroni Sobkové“ ze zámku Štáblovice.
7.- 9. září - Růže pro hraběnku – tradiční akce k poctě osvícené majitelky zámku Marie
Walburgy, velké milovnice růží. Výzdoba zámku. Návštěvníci, kteří
přinesou růži, mají vstup zdarma.
14. - 16. září - Jiřinkové slavnosti – jiřinková výzdoba.
9. září Zámecká rallye – historická vozidla a hudba 30. a 40. let minulého století.
28. října Slavnostní koncert u příležitosti 250. výročí úmrtí stavitelky zámku Marie
Eleonory, princezny z Lichtensteinu. Koncert konaný pod záštitou Jeho
Jasnosti Hanse Adama II., vládnoucího knížete von und Lichtenstein, vévody
Opavského a Krnovského. Hraje barokní soubor Lacrime Amorose (Haag
Nizozemí).
2. listopadu - Vzpomínka na zemřelé – Requiem – koncert v kostele Povýšení Sv. Kříže.
10. listopadu – Zámecké halali – Tradiční ukončení zámecké sezóny v loveckém duchu.
26. prosince – Vánoční koncert v provedení souboru Campagnuello Barok Ansamble.
Na pořádání zámeckých akcí se podílí Obec Kunín.
Sdružení rodičů školy:
26. ledna – XII. Školní ples v tělocvičně školy.
10. února – Maškarní karneval pro děti v tělocvičně školy.
9. června – Diskotéka.
2.-5. května – Květinkové dny spojené s prodejem sazenic.
18. prosince – Vánoční posezení v Základní škole.
Myslivecká společnost:
19. května – Soutěž pro děti v Pelikánce – otázky z přírody, první pomoci, sportovní soutěže
s udílením cen.
13. července – Diskotéka.
Při zámeckých slavnostech zajišťují prodej jídel z divokých zvířat.
Červený kříž:
26. května – Zájezd (Raduň – Opava) pro členy a přátele.
14. září - Pouťová diskotéka na hřišti TJ.
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Pro všechny členy zajišťuje 2x ročně přednášky se zdravotnickou tematikou.
Zdráhal Jiří:
21. září – COREFEST – na hřišti TJ.
Rybářský spolek“
12. května - Rybářské závody na rybníku za zámeckým parkem.
Charita Odry:
Podle vyúčtování Tříkrálové sbírky přispěli občané Kunína částkou 35 702,- Kč. Celkem bylo
pro Charitu Odry v regionu vybráno 913 438,- Kč, z toho 65 % půjde na zakoupení
kompenzačních pomůcek. Část na rozvoj a provoz ošetřovatelské a pečovatelské služby
Charity Odry. 10 % na činnost Diecézní charity ostravsko – opavské, 5 % na činnost Sdružení
České katolické Charity, 5 % na režii s pořádáním Tříkrálové sbírky.
Klub důchodců:
27. září – zájezd pro seniory a jejich rodiny na jižní Moravu.
Říjen – Na výzvu Občanského sdružení Diakonie Broumov byla vyhlášena humanitární
sbírka letního a zimního ošacení, lůžkovin, ručníků, utěrek, záclon, látek, domácích
potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky apod., peří, péřové a vatové přikrývky, polštáře
a deky. Sbírka se setkala s velkým pochopením občanů.
28. prosinec – Předsilvestrovské ukončení roku pro seniory s hudbou i zajištěným
pohoštěním.
Činnost stran a spolků:
Z politických stran je registrována KDU ČSL, nevyvíjí však žádnou činnost.

Spolky:
Český červený kříž má 60 členů, schází se pravidelně na schůzkách, při táboráku. Uspořádali
zájezd.
Český svaz zahrádkářů a ovocnářů jeho hlavní činností je provoz moštárny a sušárny ovoce.
Tělovýchovná jednota SOKOL
Hlavní činnost je zaměřena na kopanou v oddílech žáci, dorost, muži. Oddíly se v soutěžích
umísťují ve středu tabulky. Pravidelně se schází ženy k pohybovému cvičení, které vede Vl.
Kašparová. Zájem je také o oddíl volejbalu – ženy. Financování činnosti je zabezpečováno
především z příspěvků OV ČSTV, sponzorských darů a příspěvku obce. Na příjmech bylo
získáno 168 337,11 Kč, z toho sponzorské dary 79 480,- Kč,
Příspěvek obce 50 000,- Kč. Zůstatek zdrojů z roku 2006 činil 138 643,21 Kč, Výdaje činily
183 311,52 Kč, z toho provozní náklady 36 256,02 Kč, kopaná 144 411,50 Kč, volejbal 2 644
Kč.
Obec pomáhá organizaci sečením a úklidem hřiště, bezplatně poskytuje užívání šaten.
V obci dále pracují spolky:
Myslivecká společnost
Rybářský spolek
Včelařský spolek
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Sdružení rodičů a přátel školy
Klub seniorů – pravidelně se schází na schůzkách, pořádá pro členy vycházky po okolí
Kunína, členové zhotovují ozdoby k velikonocím a vánocím, zajišťují pečení koláčků pro Den
Obce, pečení perníčků pro děti v Mateřské škole, pečení koláčů pro Zámecké slavnosti.
Pořádá besedy se zajímavými lidmi, uspořádal zájezd pro členy na jižní Moravu a na závěr
roku „Předsilvestrovské posezení“ s hudbou, tombolou i občerstvením. Pro občanské sdružení
Diakonie Broumov uspořádal sbírku ošacení aj.
V. Počasí:
Leden: Ranní teploty do 23. byly 0 až -9°C, od 24. byly -5 až +4°C. Odpolední teploty se
pohybovaly od -2 do +11°C. Zamračené počasí s občaným slabým deštěm. Dne 24. postihla
horské oblasti severní Moravy, jižních Čech a Krkonoš vichřice „Kyril“, (216 km za hod.),
která napáchala velké škody v lesích. Řada občanů přišla o střechu nad hlavou. Sníh, který při
tom napadl, zastavil leteckou dopravu v Pardubicích. Padající stromy usmrtily 3 občany v
automobilech. Spadlé stromy ochromily automobilovou i železniční dopravu.
Únor: Ranní teploty od +1 do +7°C, odpolední od +3 do +13°C. Zamračené počasí se střídalo
s polojasným, občas déšť. Dne 7. a 8. v noci slabě sněžilo, denní teploty +5 až +10°C sníh
odstranily.
Březen: Ranní teploty od -2 do +8°C, odpolední od +5 do +18°C. Ve dnech 20. a 21.
nasněžilo 30 cm sněhu. Vznikla kalamita na silnicích, železniční doprava místy přerušena.
Poruchy vznikly na vedení vysokého napětí. Spadané stromy přerušily dopravu. Počasí bylo
proměnlivé od zamračeného, déšť, sníh, až do slunečna.
Duben: Ranní teploty od 0°do +14°C, odpolední od +14 do +30°C. Teplé počasí jen 3x slabé
přeháňky.
Květen: Ranní teploty od 0°do +20°C, odpolední od +12 do + 30°C. Slunečné počasí, 6x
slabé přeháňky, občas silný vítr až vichřice. Velké sucho způsobilo lesní požáry na Fulnecku.
Červen: Ranní teploty +12 až +20°C, odpolední od +20 do +40°C. Velmi teplé počasí, 8x
slabé přeháňky, 3x bouřka se slabým deštěm.
Červenec: Ranní teploty od + 44 do +22°C, odpolední od +17 do +40°C, na slunku +45°C.
Velmi teplé, slunečné počasí, 7x slabé přeháňky, 2x bouřka. Tropická vedra , velké sucho. Z
horka hynuly i ryby v rybnících.
Srpen: Ranní teploty od +10 do +20°C, odpolední od +20 do +38°C. 6x slabé přeháňky, 2x
bouřka. Slunečné, teplé počasí, velké sucho.
Září: Ranní teploty od +6 do +15°C, odpolední od +10 do +25°C. Slunečno, 12x déšť. Ve
dnech 4. - 7. silně pršelo (220 mm), došlo k povodním na celé severní Moravě. Jičínka byla
téměř plná, k vylití však nedošlo.
Říjen: Ranní teploty do +1 do +10°C, odpolední od 1. do 15. teploty od +11 do +24°C,
zamračeno, až polojasno, 1x slabý déšť. Od 16. do 30. teploty od +5 do +17°C, zamračeno, 9x
dešťové přeháňky. Dne 15. se ráno objevil přízemní mrazík. V Krkonoších dne 4. sníh, na
Vrchlabsku orkán, hrozba povodní.
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Listopad: Ranní teploty od 1. do 15. od 0 do +10°C, odpolední od -1 do +13°C. Zamračeno,
5x déšť, objevují se ranní přízemní mrazíky. 11. a 13. sněžilo, sníh však ihned tál. Dne 15.
napadlo 10 cm sněhu. Sněžilo i dne 16. Od 16. ranní teploty -4 až +9°C, zamračeno, sníh se
udržel až do 23. Dne 26. a 30. sněžilo, sníh však ihned tál.
Prosinec: Ranní teploty od 1. do 13. se pohybovaly od +1 do +8°C, zamračené počasí, 7x
déšť, dne 9. ranní přízemní mráz. Od 14. do 31. 12. ranní teploty od -6 do -1°C, odpolední od
+1 do +6°C. Dne 14., 15. a 31. slabě sněžilo. Zamračené počasí.
Tento rok se opět projevil nedostatkem vláhy a se značným suchem. Projevila se malá úroda
jablek

VI. Pohyb obyvatelstva:
Počet obyvatel k 1. 1. 2007
Přírůstky: narození
přistěhovaní
Úbytky: odstěhovaní
zemřelí

1844
28
52
65
17

Počet obyvatel k 31. 12. 2007

1842

Narození v roce 2007:
Bobáková Tereza
Chlopčík František
Chyba Alex
Dočkálek Jakub
Halamová Eliška
Hruška Dominik
Indráková Magdalena
Juroška Adam
Kasal Samuel
Kašparová Adéla
Konvičková Marie
Krakovská Kristýna
Kubrická Barbora
Malčíková Natálie
Matysková Karolina
Mlčoch Jindřich
Nevřivý Daniel
Palacký František
Randusová Alena
Richterová Nikola
Rumlová Karolína
Staník Dominik
Stuchlíková Natali
Szabó Lillian
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Vašek Jan
Černý Filip
Černá Adéla
Šumská Kristýna
Zemřelí v roce 2007:
Bělunek Josef
Cabadaj Štefan
Ficková Pavlína
Gebauerová Ludmila
Holiš František
Horák Bohuslav
Hájek Rostislav
Kubová Marie
Kuběnová Jaroslava
Kyselý Josef
Navrátil Zdeněk
Ondřej Miloslav
Slabá Zdeňka
Urbiš Stanislav
Zuzaňáková Marie
Červenka Jaromír
Škarka Vladimír

61 let
67 let
82 let
92 let
81 let
66 let
39 let
84 let
44 let
73 let
72 let
75 let
85 let
68 let
79 let
54 let
59 let

Hájek Rostislav zemřel na následky dopravní nehody.
Červenka Jaromír ukončil život sebevraždou v důsledku nemoci
Sňatky:
Faltýnek Tomáš – Krutílková Anna
Gebauerová Bohdana, provdaná Štefková
Gášková Jitka
Houdek Ivan – Palacká Marie
Hyklová Kateřina
Indrák Dušan – Indráková Kateřina
Javora Antonín – Žižková Alena
Vlk Jan – Juřicová Iveta
Kunetková Marie
Maňáková Šárka
Nevřiva Antonín
Nevřivý Jan – Svobodová Daniela
Omaníková Daniela
Plesníková Jana
Vašenda Zdeněk
Šuraň Libor – Čimborová Monika
Štefka Jaromír
Zlámalíková Eva

Faltýnek
Gebauerová
Bučková
Houdek
Svojanovská
Indrák
Javora
Vlk
Válková
Chybová
Nevřiva
Nevřivý
Omaníková
Mohlerová
Vašenda
Šuraň
Štefka
Halamová
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Počet rozvodů

12

Neštěstí, dopravní nehody, trestná činnost:
Čtyři prasata o váze asi 100 kg odcizil neznámý poberta z VFÚ – vepřín, čímž způsobil škodu
cca 14 000 Kč.
Na silnici mezi Kunínem a Suchdolem n.O. havaroval se svým vozem občan Kunína. Při
havárii se auto převrátilo na vypadlého řidiče.
Ke vzájemnému napadení došlo mezi čtyřiadvacetiletým a padesátitříletým mužem v místním
pohostinství. Mladší muž povalil staršího muže na zem a způsobil mu zranění na hlavě, které
muselo být lékařsky ošetřeno.
V květnu ukončil svůj život oběšením, ze zdravotních důvodů padesátičtyřletý občan.
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R O K 2008
Úvod:
Rok 2008 je významný řadou důležitých událostí nejen v České republice, ale i ve světě.
V únoru se uskutečnila volba prezidenta republiky. Rozhodovalo se mezi kandidáty Václavem
Klausem a Janem Švejnarem. Ve třetím kole byl zvolen Václav Klaus.
V listopadu proběhly volby do zastupitelstev krajů. Zvítězila ČSSD.
K l. srpnu byly zvýšeny důchody v průměru o 470 Kč. Nepříznivě zapůsobilo na občany
zavedení poplatků ve zdravotnictví – návštěva lékaře 30 Kč, na pohotovosti 90 Kč, pobyt
v nemocnici 60 Kč denně, za vydání léku v lékárně na recept 30 Kč.
Došlo ke snížení porodného ze 17 760 Kč na 13 000 Kč. Dalším dopadem na obyvatelstvo
bylo zvýšení cen plynu, elektřiny, nájemného z bytů. Podražily i základní potraviny. Vzrostla
daň z přidané hodnoty z 5 na 9 %.
Koncem roku došla i k nám ekonomická krize, která zapříčinila propouštění zaměstnanců a
uzavírání řady podniků a omezení výroby. Od ledna bylo zavedeno zdanění superhrubé mzdy
(hrubá mzda zaměstanance + daň a sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstavatelem).
Došlo rovněž ke změně placení náhrady za nemoc pracujících (3 dny bez náhrady, do 14 dnů
hradí zaměstnavatel, nad 14 dnů provádí úhrady nemocenské zdravotní pojišťovny).
V tomto roce mělo dojít k projednání a schválení „Lisabonské smlouvy“ (ústavy Evropské
unie). Do konce roku se tak nestalo, záporné stanovisko projevil prezident Václav Klaus,
který projevil obavy, že dojde k potlačení naší suverenity a snížení našich pravomocí vůči
Evropské unii.
USA projevily zájem o stavbu protiradarové základny u nás. Navržena byla lokalita v Brdech.
Proti stavbě se uskutečnila řada protestních akcí.
Význam pro naši oblast mělo zahájení výroby v automobilce HYUNDAI v Nošovicích, kde
našla zaměstnání řada pracovníků.
Událostí na poli sportovním byly Olympijské hry konané v Pekingu, kterých se zúčastnilo 204
zemí. Republiku ČR zastupovalo 12 sportovců.
Dne 8. srpna došlo k vlakovému neštěstí ve Studénce, kde rozjetý vlak narazil do padajícího
rozestavěného mostu. Zahynulo 7 lidí, 70 bylo zraněno, z toho 33 těžce.
K 1. 9. byly zrušeny padesátihaléřové mince.
Také tento rok byl postižen řadou přírodních katastrof. Ničivý cyklon v Barmě připravil o
život 78 tisíc lidí. Zemětřesení v Číně připravilo o život 38 tisíc lidí. Živelní pohromy postihly
všechny kontinenty a nevyhnuly se ani naší republice.
I. Činnost Obecního úřadu, Zastupitelstva a Rady obce Kunín:
Obecní úřad:
Činnost Obecního úřadu zajišťují tři stálé pracovnice a uvolnění zastupitelé – starosta
a zástupce starosty. Veřejně prospěšné práce zajišťují 3 stálí pracovníci a v době sezony od
jara do zimy se jejich počet zvyšuje až na 8. Na dohodu pracuje správce hřbitova
a knihovnice.
Stálá pozornost je věnována likvidaci pevných domovních odpadů. Zlepšilo se třídění odpadů
(odpad z domácností, plasty, sklo, papír a bioodpad). Je však stále řada občanů, které situace v
odpadech nezajímá a tříděním se nezabývají, a diví se, že obec zvyšuje poplatky za netříděný
odpad.
Pro rok 2008 činil poplatek za l osobu a rok 450 Kč. Obec doplácí na každého občana 50 Kč.
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Porovnání svozu odpadů:
Náklady na svoz
Příjem za tříděný odpad
Poplatky za odvoz komunálního odpadu

rok 2006
rok 2007
911 975,50 Kč 1 041 984,50 Kč
37 892,- Kč
68 541,50 Kč
656 454,- Kč 732 591,- Kč

Do nákladů není započítána mzda pracovníků sloužících na sběrném dvoře.
Občané velmi přivítali rozmístění kontejnerů na bioodpad. Pravidelně je prováděn sběr
nadměrných i nebezpečných odpadů.
Ve Zpravodaji byli občané seznámeni se zněním „Řádu veřejného pohřebiště, kde jsou
uvedeny podmínky postupu při ukládání ostatků na místním hřbitově.
V květnovém Zpravodaji byl zveřejněn „Návštěvní řád zámeckého parku“. K jeho vydání
byla Obec přinucena nevhodným chováním a poškozováním zařízení a znečišťováním
(zejména při procházkách se psy) návštěvníky parku.
Občané, zejména mládež mají malý vztah k zařízením, která mají sloužit k odpočinku a
relaxaci. Proto byl vydán „Řád pro dětská hřiště“ k provozování zařízení „U zámku“ a na
„Výletišti“.
Od l. prosince začala obec poskytovat službu – Czech Point – Český podací Ověřovací
Národní Terminál, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná
správa. Tato služba má umožnit občanům komunikaci se státem prostřednictvím jednoho
místa, kde bude možno ověřit a získat data z veřejných i neveřejných systémů, úředně ověřit
dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak získat
informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení
správních orgánů. V konečné fázi by měl mít občan možnost vyřizovat své záležitosti
z domova prostřednictvím internetu.
Zastupitelstvo Obce:
17.
března se sešlo 7. zasedání, na kterém byly projednány a schváleny úkoly:
- I. Rozpočtové opatření na rok 2008. Celkový objem rozpočtu byl schválen ve výši 27 217
tis. Kč.
- Delegování starostky na valnou hromadu ASOMPO, a.s. Životice u N. J.
- Majetkové záležitosti - prodej pozemků.
- Žádosti o dotace – Škola - místo vzdělávání, setkávání i relaxace.
Novostavba domu se sociálními byty – 12 b.j.
-Přijetí úvěru na investice ve výši 10 mil. Kč a kontokorentní úvěr.
- Přijetí integrované strategie rozvoje území a Strategický plán LEADER na léta 2007 – 2013.
- -Jmenování členů zastupitelstva obce do školské rady – Blanka Prušková, Stanislav
Solanský.
-Rozšíření „Zřizovací listiny ZŠ a MŠ Kunín, příspěvkové orgnanizace“ o poradenské
pedagogické služby a mateřské centrum.
- Členství Obce Kunín v Mikroregionu Odersko.
- Organizační záležitosti a informace.
30. června – 8. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
-Majetkové záležitosti – prodej pozemků.
-Závěrečný účet hospodaření obce za rok 2007.
-II. rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu o dotace v částce 1 702 tis. Kč.
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24. září – 9. zasedání projednalo a schválilo:
- Majetkové záležitosti – prodej pozemků.
- Zrušení předkupního práva k pozemku p.č. 1979.
- Podání žádosti o povolení výjimky na nižší počet žáků ve třídách ZŠ.
- III. Rozpočtové opatření –navýšení rozpočtu ve výši 6 212 tis. Kč.
- Informace a organizační záležitosti.
15. prosince – 10. zasedání projednalo a schválilo:
- Majetkové záležitosti – prodej pozemků.
-Smlouva s městem Nový Jičín „O spolupráci obcí k zajištění ostatní dopravní obslužnosti
území okresu Nový Jičín na rok 2009.
- IV. Rozpočtové opatření – navýšení rozpočtu o 803 tis. Kč.
-Přijetí úvěru na dofinancování investičních akcí ve výši 20 mil. Kč s délkou splátek 15 let.
- Navýšení ceny stočného z 11,50 Kč na 15,50 Kč.
- Dodatek č. 1/2008 k obecně závazné vyhlášce 2/2007.
- Poplatek za svoz odpadů – poplatek 450 Kč zůstává.
- Rozpočet na rok 2009 ve výši 19 157 tis. Kč.
Rada obce:
Rada se sešla 13krát, z toho 3krát na rozšířeném jednání se všemi členy zastupitelstva. Na
svých jednáních projednala a doporučila k projednání zastupitelstvu obce:
- Majetkové záměry – prodej a koupě pozemků, nájmy bytových a nebytových prostor.
- Zpracování energetického auditu pro objekty Základní a Mateřské školy.
- Podání žádosti o dotaci na prioritní osu 4 Rozvoj venkova v rámci Regionálního operačního
programu Moravskoslezska na rekonstrukci školního hřiště a úpravu plochy před Základní
školou.
- Smlouva s Městským kulturním střediskem Nový Jičín o poskytování knihovnických služeb
s tím, že obec poskytne 20 652 Kč na nákup nových knih a za poskytované služby uhradí 11
432 Kč.
- Jednání s Úřadem práce Nový Jičín o zaměstnání občanů evidovaných u ÚP.
- Návrh investičních akcí na rok 2008:
- Bytový dům se sociálními byty
- Rekonstrukce školního hřiště
- Zateplení školních budov ZŠ a MŠ
- Oprava podia a střech na hřišti TJ
- Dokončení chodníků v obci.
- Finanční příspěvek Společnosti přátel Poodří na vydávání časopisu POODŘÍ v částce 2972
Kč.
- Přijetí dotace od Severomoravského kraje v rámci podpory aktivit v oblasti kultury v r. 2008
ve výši 120 000 Kč.
- Zajištění oprav místních komunikací firmou Swistelsky, stavební s.r.o., Šenov u N.J. V
částce 454779 Kč.
- Zapojení obce do sítě Czech Point.
- Výsledky kontroly ČIŽP na dodržení podmínek pro místní kanalizaci.
- Pořízení sběrného boxu pro vyřazená elektrozařízení – baterie, mobilní telefony, kalkulačky
a p.
- Dotace krajského úřadu MSK ve výši 1 000 000 Kč na dokončení chodníků v obci.
- Využití budov v „lihovaru“.
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- Nájem nádob na biologický rozložitelný odpad od ASOMPO, a.s.
- Zapůjčení 2 ks hraničních kamenů z let 1740 Muzeu Novojičínska do 31. 12. 2010.
- Výběrové řízení „Novostavba bytového domu se sociálními byty -12 b.j.
- Pokuta ČIŽP na zjištěné nedostatky při vypouštění odpadních vod do Jičínky ve výši 70 000
Kč.
- Pokácení 33 ks topolů na pozemcích VFÚ Brno, ŠZP Šenov u N.J.
- Dotace na výstavbu domu se sociálními byty 4 800 000 Kč.
- Dotace na zřízení kontaktního místa Czech Point 50 000 Kč.
- Zajištění akce „Snížení spotřeby energií“ v MŠ firmou Novojická stavební společnost, s.r.o.
ZŠ firmou EKOBAU INVEST, a.s., se sídlem Podolská 156, Hradec nad Moravicí.
- Odměna ředitelce ZŠ a MŠ za měsíc říjen ve výši 7 000 Kč.
- Zajištění parkovacích míst u domu č. 387.
- Příspěvek Úřadu práce Nový Jičín ve výši 1 000 Kč na 2. ročník Olympiády technických
profesí a pracovních příležitostí.
- Zvýšení ceny stočného od 1. 1. 2009 z 11,50 Kč na 15,50 Kč.
- Příprava inventarizace majetku obce.
- Odměna ředitelce ZŠ a MŠ ve výši 30 000 Kč.
- Rozpočtové opatření v průběhu roku.
- Příprava jednání Zastupitelstva obce.
Volby do zastupitelstev krajů:
Volby se uskutečnily ve dnech 17. a 18. října v místnostech Obecního úřadu. Do voličských
seznamů bylo zapsáno 1454 voličů, z nichž se zúčastnilo 461, tj. 31,7 %.
Výsledky pro jednotlivé strany:
KSČM
Strana zelených
Osobnosti kraje
SDŽ
ODS
ČSSD

hlasů
88 Dělnická strana
9 KDU ČSL
15
Nejen hasiči
1
Moravané
100 Volte pravý blok
181

hlasů
9
7
4
7
l

II. Hospodaření obce:
Rozpočet příjmů schválený na
Činil po úpravách
z toho: daně a poplatky
služby
činnost místní správy
příjmy z finančních operací
prodej pozemků
školství
kultura
v tom: kulturní památky
289,48
dotace: neinvestiční ze St. Rozpočtu
neinvestiční v rámci souhrnných vztahů
ostatní

tis. Kč
16 550

tis. Kč
26 585,16

16 955,18
1 316,63
388.71
184,83
232,50
1,50
672,22
20,325,40
568,29
39

neinvestiční z krajů
investiční ze Státního rozpočtu
investiční z krajů
Rozpočet výdajů po úpravě
byl splněn na
z toho: doprava – komunikace
čištění a odvod odpadních vod
školství
kultura
tělovýchovná činnost
místní hospodářství
činnost místní správy a zastupitelstva
požární ochrana
volby do krajů
pojištění
finanční vypořádání

120,4 800,1 000,35 300,27 883,50
7 449,43
704,24
2 547,15
962,50
66,02
10 437,96
5 238,34
50,23,82
110,34
293,68

Zůstatek finančních zdrojů

5 511 342,17 Kč

Nesplacené úvěry

6 178 584,- Kč

Investiční akce:
Chodník
Sociální byty – bytový dům
Zateplení ZŠ, MŠ
Zřízení pracoviště Czech Point
Turist. a vzdělávací centrum „lihovar“
Oprava střechy Zdravot. Střediska

6 478 300,- Kč
5 642 470,- Kč
347 150,- Kč
52 000,- Kč
1 718 400,- Kč
20 230,- Kč

Majetek obce (v pořizovacích cenách)
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek - budovy, stavby
stroje a zařízení
dopravní prostředky
pozemky
Drobný dlouhodobý majetek
Operativní evidence – HM 100-5000
HM 100-500
Zásoby – všeobecný materiál
Nedokončené investice
Finanční majetek
Ceniny
Peněžní prostředky
Pohledávky – místní daně a poplatky
Závazky

(dotace 4 800 000 Kč)

Kč
76 535,146 172 709,45
1 128 816,20
1 104 817,4 174 836,70
3 854 224,28
10 849,50
101 389,45
152 455,20
18 517 657,30
658 000,2 182,5 511 342,17
732 039,12
1 357 308,82
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Úvěr
Změny majetku:

8 231 584,-

Prodej:
Škorová Jindř.- pozemek p.č. 388 o vým. 143 m2
Zlámalík Petr a Jana a Zlámalík Petr – p.č. 426 o vým. 190 m2
Gazdoš Robert – pozemek p.č. 1082/1 o vým.38 m2 a p.č. 1083/1 o vým 18 m2.
Fabík Martin a Iveta – pozemek p.č. 1098 o vým. 355 m2 a p.č. 1104 o vým. 183 m2.
Andrys Jiří a Ludmila – pozemek p.č. 1099 o vým. 501 m2.
Merta Milan a Vlasta – pozemek p.č. 1160 o vým. 27M2.
Mauer Vladislav a Miroslava- pozemek p.č. 1241/2 o vým. 70 m2.
Barošová Božena – pozemek p.č. 1653/1 o vým. 278 m2.
Mgr Kolář Marek a Jana – pozemek p.č. 1839/1 o vým. 281 m2.
Hub Martin a Polášková Miroslava – pozemek p.č. 2067/2 o vým. 268 m2.
Trabura Lubomír – pozemek p.č. 3128/28 o vým. 1000 m2.
Směna:
Obec – Zdenka Králíková a Jaroslava Kojetínská: Obec nabývá p.č. 3119/14 o výměře 31529
m2, směňující nabývá p.č. 3119 č. O vým. 21 530 m2.
Dar:
Obec Kunín nabývá od ČR Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pozemky p.č. 327/1
o vým. 532 m2, p.č. 328 o vým. 762 m2, p.č. 329 o vým. 437 m2,p.č. 330/5 o vým. 9081 m2,
p.č. 330/10 o vým. 7620 m2 (objekty Základní školy).
Novostavby:
Lajnvebr Václav a Marie, Kunín č.p. 391 – rodinný domek
Šablatura Josef a Lenka, Kunín č. p. 227 – rodinný domek
Bobák Jiří a Brisudová Lenka, Kunín č.p. 205 – rodinný domek
Navrátil Ladislav a Zdislava, Kunín č. 221 – rodinný domek
Svobodník Karel a Lenka, Kunín č.p. 446 – rodinný domek
Matušová Miroslava, Kunín č.p. 392 – rodinný domek
Hruška – K Škráček (VYSOT) č.p. 110 – provozní budova
Horečková Jarmila (Schevrolet) č.p. 447 – provozní budova
III. Hospodářský život v obci:
Podniky a organizace:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Výrobní
závod Kunín, ředitel MVDr Leo Kroupa.
Středisko rostlinné výroby Kunín -vedoucí ing Jaroslav Bubík.
Přehled hospodářských výsledků:
pšenice ozimá
ječmen ozimý
řepka ozimá

výnos
q/ha
78,9
62,7
33,3

tržba
Kč/lq
250,220,800,41

mák
kukuřice na zrno
kukuřice na siláž

7,76
100,7
844,6

Stav dobytka:
Skot: dojnice
březí jalovice
telata
Průměrná dojivost na l ks 9061 litrů.
Tržba za 1 litr mléka
8,48 Kč.
Brav: prasata na výkrm průměrně
prasnice
selata na l prasnici

1 600,240,-

ks 819
ks 63
ks 108

ks 246
ks 92
ks 19,92

Rok 2008 byl srážkově sušší, příčinou byla i mírná zima, téměř bez srážek. Deštivé počasí v
dubnu a květnu ovlivnilo sklizeň a výnosy u řepky a došlo k poléhání obilovin. Přesto se
podařilo obiloviny sklidit v pořádku, prodloužila se však doba sklizně (od 3. července do 21.
srpna). Vliv na délce sklizně měla i poruchovost mlátiček. Podzimní práce neprobíhaly podle
představ,deštivé počasí v září a říjnu oddálilo jejich dokončení až do 4. listopadu.
V obci hospodařily podniky:
Drůbežárna Schrom Farms, Kunín č. 15 a Podnik živočišné výroby, a.s. Nový Jičín, Kunín č.
259, specializující pro chov slepic a výrobu vajec.
Soukromí zemědělci:
Kubrický Vojtěch, Kunín 175
Bartoš Pavel, Kunín 199
Holčák Miroslav, Kunín 103 – zelenina
Doprava:
Spojení s Novým Jičínem je zajišťováno autobusovou dopravou ze směrů od Oder, Fulneku,
Bílovce, Studénky, Ostravy a Opavy. K posílení spoje do Nového Jičína je zavedena městská
doprava Z. Jičína a zpět.
Z důvodu opravy mostu přes řeku Odru směrem na Suchdol n.O, byl zcela uzavřen provoz na
této komunikaci. Oprava trvala od srpna do listopadu 2008. Problémy byly zejména v
autobusové dopravě, neboť objížďky značně prodloužily trasu jízdy.
Životní prostředí:
Obec vybudovala několik odpočinkových míst kolem značené cyklistické stezky, kde jsou
umístěny lavičky se stoly, dětské houpačky a prolézačky. Tato zařízení občané přivítali, ale ne
všichni dbají o jejich udržování. Zařízení sloužící dětem je poškozováno dospívající mládeží.
Okolí je znečišťováno papíry a psím trusem.
Obec zabezpečuje pravidelné sečení zatravněných ploch, ale občané berou tuto službu jako
povinnost Obce. Plochy jsou znečišťovány odpadky, které ztěžují sečení. Dochází k
poškozování vysazených keřů a stromků, jejich pořízování stojí Obec nemalou částku.
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Ceny:
Zvýšily se nájmy z bytů.
Zvýšily se poplatky za služby spojené s bydlením.
Zdražila se elektrická energie a plyn.
Podražily základní potraviny.
Vzrostla daň z přidané hodnoty z 5% na 9%.
Zavedly se poplatky ve zdravotnictví.
Kč
11,752
4,77

Plyn prům.
Elektřina
Potraviny

2007

2008

Pšeničná mouka
Chléb kmínový

8,25
18,61

13,12
23,39

Kuře kuchané
Mléko polotučné
Máslo
Rýže
Olej

48,81
14,91
103,90
23,74
25,-

61,01
17,82
116,30
30,31
44,-

IV. Politický a kulturní život, školství:
Školství:
Základní a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín příspěvková organizace:
Ředitelka: Mgr Ivana Machýčková
Statutární zástupce: Mgr Alena Rusková
Organizace sdružuje Základní školu, Mateřskou školu, Školní družinu, Školní jídelnu MŠ a
Školní jídelnu ZŠ.
Při škole pracuje Školská rada ve složení: Ing Stanislav Solanský (předseda), Blanka
Prušková, Dagmar Novosadová, Renata Sztefková, Mgr Monika Hlaváčová, Mgr Daved
Geryk.
Základní škola ve školním roce 2007/2008 pracovala podle vlastního školního vzdělávacího
programu „Škola s rozhledem“ v prvním a šestém ročníku, ostatní třídy byly vzdělávány
podle učebních osnov Základní škola se všeobecným zaměřením. Škola je otevřená a
přístupná všem dětem, rodičům i veřejnosti. Žáci jsou vedeni ke zdravému životnímu stylu.
Žák získává všestranné vzdělání na individuální úrovni se schopností zpracovávat informace a
komunikovat se světem. Program navazuje na ŠVP MŠ „Barevná školka“.
Základní školu navštěvovalo 147 žáků. Vyučování zajišťovalo 15 pracovníků, z toho 2 muži a
13 žen. Provoz zajišťovalo 6 pracovníků.
Výuka cizích jazyků: angličtina, němčina, ruština.
Výuky se zúčastňovalo i 10 zdravotně postižených žáků vyžadujících speciální pedagogickou
péči. Ve škole pracuje 13 zájmových kroužků - hra na flétnu, kytaru, keramika, počítače,
sportovní kroužky – florbal, stolní tenis. Kroužek dovedných rukou, dramatický kroužek a
výuka němčiny. Vedoucí kroužků jsou z řad učitelů i rodičů.
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Škola organizuje řadu akcí nejen pro žáky, ale i rodiče a ostatní veřejnost.Akce se u veřejnosti
setkávají s dobrým ohlasem.
Žáci jsou vedeni i k pomáhání slabším. Zorganizovali akci „Brýle a poštovní známky pro
Afriku“. Nasbírali 68 ks brýlí a velké množství známek.
Škola umožnila seniorům seznámit se a naučit základům práce na počítačích. Za tuto možnost
byli všichni účastníci velmi vděčni.
Školní družina:
Školní družinu navštěvovalo 30 žáků od 1. do 4. třídy, pro které je zajišťován bohatý program,
od kulturních a sportovních akcí, po práci v kroužku „Dovedných rukou“. Poplatek za pobyt
je 60 Kč měsíčně.
Školní jídelna ZŠ:
Zajišťovala stravování pro 111 žáků, 20 zaměstnanců ZŠ a 12 cizích strávníků. Vyvařovány
byly obědy a žákům je v rámci akce „Školní mléko“ poskytováno mléko a mléčné výrobky,
které jsou dotované státem. Zúčastňovalo se asi 40 žáků. Pro žáky 1.-5. tříd je zajišťován
pitný režim. ŠJ zajišťovala pro žáky svačinky, čehož využívalo 60 žáků.
Školní jídelna MŠ:
Zajišťuje stravování (přesnídávka, oběd, svačina) pro děti a pracovníky MŠ. Stravovalo se 52
dětí, z toho 10 polodenně a 6 dospělých.
Mateřská škola:
MŠ je umístěna v budově č. 184. Má dvě oddělení pro 52 dětí. O děti pečují 4 učitelky,
provoz zajišťuje 1 pracovnice. MŠ pracuje s programem „Barevná školka“. Ve školce byla
provedena rekonstrukce sociálního zařízení, zřízena místnost pro zaměstnance a místnost pro
provádění logopedické péče. Průběžně jsou doplňovány hračky, knihy a ostatní pomůcky.
Život dětí v MŠ je bohatý. Zúčastňují se kulturních akcí, výletů, pořádají besídky pro děti a
rodiče a svými vystoupeními potěší srdíčka seniorům při jejich společenských akcích.
Učitelky soustavně spolupracují s rodiči. Pořádají pro ně společné akce s dětmi. Snaží se vést
rodiče k lepší práci s dětmi a vést je k samostatnosti.
Hospodaření ZŠ a MŠ - příspěvkové organizace:
Příjmy
Dotace MŠ MT
Dotace obce
Nenárokové služby platu
Úhrada stravného
Úroky
Jiné příjmy
Badatelská činnost
Úplata za Školní družinu
Čerpání z rezervního fondu

11 755 866,57 Kč
8 548 000 Kč
2 200 000 Kč
55 000 Kč
699 724 Kč
21 542,57 Kč
20 921 Kč
50 919 Kč
99 000 Kč
40 000 Kč

Výdaje:
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a údržba

11 752 722,23 Kč
1 709 239,59 Kč
934 357,24 Kč
216 319,20 Kč
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Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné ostatní náklady
Odpisy majetku

14 637,323 982,99
6 183 146,2 163 404,123 366,61 993,21
22 277,-

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Hospodářský výsledek – úhrn finančních zdrojů
Hospodářská činnost:
Příjmy
Výdaje

3 144, 34 Kč

100 597,- Kč
92 790,50 Kč

Majetek:
DHMN
DHM
Zásoby
Pohledávky
Finanční majetek

77 129,60 Kč
6 036 037,06 Kč
64 360,80 Kč
173 779,50 Kč
1 111 607,87 Kč

Kultura:
Knihovna:
Zajišťuje výpůjční dny v pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hodin. Roční poplatek půjčovného u
dospělých činí 30 Kč, u dětí 15 Kč. V tomto roce bylo zapsáno 148 čtenářů, z toho do 15 let
52. Čtenáři uskutečnili 1796 návštěv, vypůjčeno bylo 10 573 knih a časopisů. Knihovna
využívá služeb Městské knihovny v Novém Jičíně, která zajišťuje nákup knih a organizuje
jejich oběh mezi knihovnami. Obec vydala za nákup knih a časopisů 20 652 Kč. V knihovně
zůstává základní fond knih, které jsou také darovány občany.
Kulturně osvětová činnost:
Obecní úřad:
15. února
- VIII. Obecní bál.
14. března - Ve spolupráci se ZŠ – Maškarní karneval.
4. dubna
- Kunínské koštování – koštování slivovice, hruškovice a jabkovice s
vyhlášením nejlepších výrobků. Vítězný vzorek byl od Moniky Potomákové,
Františka Kojetinského a Daniela Geryka. Vítězové postoupili do regionálního
kola v Bartošovicích. Umístili se a 10., 8. a 5. místě.
11. května - Den matek s pořadem „Evropský kabaret jede k vám“.
29. května - Akce pro děti „Kreslení na chodníku“. Zúčastnilo se 57 dětí od l. Do 5. třídy.
6. června
- Vystoupení hudební skupiny TURBO s předskokanem BURNOUT- hudební
skupina z Kopřivnice.
21. června - VII. Zámecké slavnosti pořádané ve spolupráci se Správou zámku Kunín, a
Muzeem Novojičínska, p.o. Kulturní akce probíhaly od 9 hodin, ukončeny
byly ve 21,45 hodin ohňostrojem. Akce dál pokračovala zámeckou party
s hudbou METEOR. Program byl rozšířen o prohlídku zámku a hřbitova s
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hrobkami bývalých majitelů zámku s odborným výkladem.
Program zajišťovaly hudební soubory – komorní orchestr P.J. Vejvanovského
z Nového Jičína, Trubači zámku Kunín, Campagnuolo Barok orchestr z Oder,
soubor historických tanců Campanello z třeboňského zámku. V odpoledních
hodinách vystoupila zpěvačka Heidi Janků a zpěvák Vladimír Hron. V pořadu
vystupovali C.k řadový pěší pluk č. 7 Graf Xavier Harrach, skupina Keltik s
historickým šermem a představeními pro děti i dospělé, skupina VICTORIUS
Tišnov s pohádkou pro děti i dospělé, skupina ŠMYKŇA se zpěvy a tanci
regionů Slovenska.Byla zde i středověká mučírna, střelnice s lukostřelbou na
slaměný terč, mincovna s ražbou mincí a jejich prodejem, dobové soutěže pro
děti, žonglérská skupina KŘUPINO.
14. září – Kunínská pouť s jarmarkem, kolotoči v zámeckém parku a vystoupením folkové
skupiny POUTNÍCI. Pouť byla zahájena slavnostní mší v kostele Povýšení
Svatého Kříže a uskutečněním slavností jiřinek v zámku.
Září - Divadelní představení „Zkrocení zlé ženy“ předvedebným divadelním souborem
ze Štranberka, v parku u zámku.
7. října - Drakiáda – předvedeno bylo 30 draků a dráčků s dobrými i špatnými výsledky.
Všechny děti byly odměněny.
22. listopadu -Vítání občánků ve velkém sále zámku. Zúčastnilo se 16 dětí s rodiči a
příbuznými.
22.listopadu - Den obce s lampionovým průvodem a ohňostrojem. Účastníci obdrželi
občerstvení - koláčky upečené seniorkami a čajem.
12.prosince - Vystoupení dětí ze Skoronic s vedoucí Marií Holcmanovou v pořadu „Došli
jsme k vám na koledu“. Po vystoupení se uskutečnilo setkání občanů Kunína a
Skoronic v jídelně ZŠ.
26. prosince – Vánoční koncert orchestru a sboru Chorus Colegium Odry s předvedení
Vánoční mše Jana Jakuba Ryby.
Správa zámku:
6. ledna - Novoroční koncert P.J. Vejvanovského.
Únor - Myslivecká výstava trofejí.
23. března – Velkonoční koncert orchestru Chorus Collegium Barok Ansamble z Oder.
5.dubna - Italská barokní hudba v provedení orchestru HOFMUSICI z Českého Krumlova
- koncert k zahájení zámecké sezóny.
27. dubna - Literárně hudební pořad „Romantik Joseph von Eichendorff“ v podání
Literárního klubu MěKS Nový Jičín.
31. května - Zámecká rallye – historická vozidla a hudba 30. a 40. let minulého století v
zámeckém parku.
26. července -Zámecká gardenparty – hudba a tanec ve stylu 30. let se Swingbandem ALFA.
Účastníci oblečeni ve stylu 30. let.
21.-31. srpna – Zámecký kinematograf – promítání filmů: 10 000 let před naším letopočtem,
Báthory a František je děvkař, v zámeckém parku.
5.-7. září - Růže pro hraběnku – výzdoba zámku růžemi. Návštěvníci, kteří přinesou růži,
mají vstupné zdarma. Věnováno majitelce zámku hraběnce Marri Walburg.
7. září - Porsche na zámku – sraz Porsche Clubů Vídeň a ČR u příležitosti 133. výročí
narození Prof. Dr.Ing HC Ferdinanda Porsche a k poctě hraběnky Marie
Walburgy.
8. listopadu – Zámecké halali – tradiční ukončení zámecké sezóny. Stylově odění jezdci na
koních barokní lovecké znělky v zámeckém parku, slavnostní výzdoba zámku,
slavnostní troubená mše k poctě sv. Huberta v kostele Povýšení Sv. Kříže.
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20.listopadu – Čtenice.
Základní a Mateřská škola:
25. ledna – XIII. Školní společenský ples v tělocvičně školy.
23. února – Dětský maškarní karneval.
6. května – Květinkový den s prodejem sazenic květin a zeleniny.
16. prosince – Posezení u vánočního stromu.
Rybářský spolek:
17. května – Rybářské závody na rybníku za zámeckým parkem.
Myslivecká společnost:
31. května - Dětský den se soutěžemi v „Pelikánce“.
18. července -Diskotéka na hřišti TJ.
Zdráhal Jiří:
16. srpna – COREFEST – hudební festival.
TJ SOKOL :
2. srpna – Turnaj v kopané o „Pohár starostky“. 1. místo získali dorostenci z Kunína.
SPOLKY:
Český červený kříž má 58 členů, většinou vyššího věku. Pro členy pořádal přednášky se
zdravotní tematikou, táborák, zájezd na FLORU Olomouc s Klubem seniorů.
Český svaz zahrádkářů – hlavní činnost je zaměřena na provoz moštárny a sušárny ovoce.
Senior Klub - Členové se schází pravidelně jednou za čtrnáct dní. Pro členy bylo uspořádáno:
odpoledne k MDŽ, Dni matek, Rej čarodějnic, Předsilvestrovské rozloučení se starým rokem.
Na schůzkách se věnovali navlékání korálků, pečení koláčků pro den Obce, pečení perníků
pro děti v MŠ, pečení koláčů na Zámecké slavnosti v pekárně u Kojetinských. Uspořádal
zájezdy do Buchlovic, Bystrovan a na FLORU Olomouc. Seniorky absolvovaly kurz
seznámení se s prací na počítači, pomáhaly v zámku při přípravě růží pro akci „Růže pro
hraběnku“.
TJ SOKOL: Činnost je zaměřena na provozování kopané v oddílech – muži, dorostenci a žáci.
Ženy se schází v tělocvičně ZŠ na rekreační tělovýchovu, mladší se věnují volejbalu.
Financování činnosti je zajišťováno jedna z příspěvků ČSTV a sponzorů, částečně z vlastních
zdrojů. Příjmy byly získány ve výši 267 250,78 Kč, z toho zůstatek z minulého roku 123
668,80 Kč. Výdaje v částce 201 215,50 Kč. K zajištění činnosti přispívá Obecní úřad částkou
80 000,- Kč, pronajímáním sportovního areálu včetně šaten bezplatně. Bezplatně je prováděno
sekání trávníku na hřišti. Pravidelně se koná turnaj ve stolním tenisu, na který přispívají
sponzoři.
V obci dále pracují spolky:
Sdružení rodičů a přátel školy
Včelařský spolek
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Politické organizace nevyvíjí v obci žádnou činnost.
Charita Odry:
Uspořádána byla Tříkrálová sbírka, při které bylo v obci vybráno 39 714,50 Kč. Z toho 65 %
jde na zakoupení kompenzačních pomůcek a na provozní a rozvojovou činnost Charity Odry,
10 % na humanitární pomoc u nás i v zahraničí, 15 % na činnost Diecézní charity OstravskoOpavské, 5 % na činnost Charity České republiky, 5 % na režie spojené s pořádáním
Tříkrálové sbírky.
V.Počasí:
Leden: Ranní teploty od -8° do +10°C, odpolední od -4°do +11°C. V prvních dnech roku do 6
cm sněhu, který během týdne stál. 16. ledna vichřice KIRYL v horských oblastech. V Besky
dech dosáhla 142 km za hodinu. Způsobené velké škody na stromech, poničené střechy. Kvůli
zatarasení spadlými stromy musela být omezena doprava. Obec byla zasažena okrajově, bylo
polámáno několik stromů a způsobeny menší škody na několika střechách. U zámku
poškodila ulomená větev veřejné osvětlení. Počasí bylo zamračené, střídal se sníh s deštěm.
Únor: Ranní teploty od -10°do +10°C, odpolední od +4°do +16°C. Po tři dny poletoval sníh,
avšak ihned tál. Zamračené počasí s občasným mrholením. Objevily se ranní mlhy.
Březen: Ranní teploty od -4°do +10°C, odpolední od +2°do +17°C. 1. 3. vichřice s bouřkou,
do 4. déšť. Dne 19., 20., 24., 27. sněžení, sníh však ihned tál. Přes občasné slabé přeháňky
bylo počasí polojasné až slunečné. 1. března zasáhl republiku orkán EMA s rychlostí větru
145 km/hod. Způsobil značné škody v západních Čechách a na severu republiky. Bylo strháno
elektrické vedení, na 100 000 domácností se ocitlo bez proudu. Na Novojičínsku brala
vichřice střechy, na Bruntálsku shodil věž kostela. Zahynuli dva lidé. 20. března sněhová
kalamita na Českomoravské vrchovině, která způsobila problémy v dopravě.
Duben: Ranní teploty od +1° do +15°C, odpolední od +8°do +25°C.13. Přízemní mrazík, od
15. do 25. deštivé počasí, objevila se i bouřka.
Květen: Ranní teploty od +4°do +17°C, odpolední od +10°do + 33°C. Od 1. do 8. přeháňky,
od 12. do 21. deštivo. Deštivé dny se střídaly se slunečnými.
Červen: Ranní teploty od +8°do +17°C, odpolední od + 15°do 1 39°C. Slunečné počasí s
občasným deštěm a bouřkami. 11. 6. byly dopolední teplota 28°C, ve 14 hodin přišla bouřka
s přívaly vody a vichřicí, která trvala asi 1 hod., teplota klesla na 16°C.
Červenec. Ranní teploty od +11°do + 25°C, odpolední od + 11°do +35°C. Deštivé počasí s
bouřkami a přívalovými srážkami. Přívalové deště způsobily na mnoha místech záplavy.
Srpen: Ranní teploty od +11°do 121°C, odpolední od +17°do +40°C. První polovina měsíce
teplé počasí, ve druhé polovině došlo k ochlazení. Dne 15. a 16. bouřka s kroupami, 4.
vichřice, 1., 2., 8. a 9. déšť.
Září: Ranní teploty od +1°do +8°C, odpolední od 9°do 20°C, od 9. září teploty od +4°do
+15°C. Slunečné dny se střídaly s deštivými a zamračenými. Odpolední teploty od +9°do
+20°C. Dne 2. září byly záplavy na Vsetínsku.
Říjen: Ranní teploty v první polovině měsíce od +4°do +11°C, ve druhé polovině od +3°do
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+22°C. V 10ti dnech pršelo, objevily se vichřice a mlhy.
Listopad: Ranní teploty od 1. do 14. 11. od +6°do +15°C, odpolední od + 9°do +21°C. V době
od 15. do 30. 11. ranní teploty od -4°do +8°C, odpolední od +1°do +8°C, zamračeno, 4x déšť,
1x sníh s deštěm (21. 11.). Dne 22. a 23. 11. napadl 1 cm sněhu, který ihned stál.
Prosinec: Ranní teploty od 1. do 23. 12. od 0°do +7°C, zamračeno až polojasno, 7x déšť, 1x
déšť se sněhem, dne 19. a 23. 12. napadl 1 cm sněhu, který ihned tál. V době od 24. do 31. l2.
Ranní teploty od -7°do -1°C, odpolední od -3°do 0°C. 24. 12. napadlo asi 1cm sněhu.
Počasí během roku poměrně teplé s častými, ale malými srážkami, což nepříznivě ovlivnilo
úrodu.
VI.

Pohyb obyvatelstva:

Počet obyvatel k 1. 1. 2008
Přírůstky: narození
přistěhovaní
Úbytky: zemřelí
odstěhovaní

1842
23
53
14
58

Počet obyvatel k 31. 12. 2008

1846

Narození v roce 2008:
Adámek
Blowers
Březina
Černochová
Faltýnek
Faltýnek
Hanáčková
Houdková
Hynčica
Chmelová
Jančálek
Křenek
Mohlarová
Pisařovicová
Pokusińská
Polášek
Stupka
Šugarková
Valchař
Vaníčková
Vlková
Kunetková

Šimon
Ellen Marie
Boris
Andrea
Adam
Tomáš
Lucie
Kristýna
František
Michaela
David
Pavel
Vilma
Anežka
Karolina
Jakub
Vojtěch
Tereza
Jakub
Eliška
Karolina
Tereza
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Zemřelí v roce 2008:
Balátová
Mária
Březovják Josef
Černochová Ludmila
Follner
Miroslav
Kašparovský Jan
Kočiš
Alois
Kubáň
Vladimír
Kuncová Miroslava
Lukáč
Jan
Maňák
Jaroslav
Skřehotová Marie
Šimíčková Marie
Tatarová Jana
Zlámalíková Ludmila

79 let
79 let
89 let
74 let
58 let
81 let
56 let
84 let
63 let
79 let
81 let
63 let
60 let
86 let

Kočiš Alois zemřel po automobilové nehodě.
Sňatky:
Pražák
Polášek – Kleinová
Maléř – Černochová
Kratochvíl – Harasztová
Kaluža
Ivánek – Hanzelková
Matuš – Dvořáková
Skýpala – Vorková
Perutka
Vašíček
Počet rozvodů

Polášek
Maléř
Kratochvíl
Ivánek
Matuš
Skýpala

7

Neštěstí, dopravní nehody, trestná činnost:
Byly způsobeny škody při krádežích jízdního kola a 17 ks notebooků.
U dopravních přestupků došlo k řízení osobního automobilu pod vlivem alkoholu a řízení bez
řidičského oprávnění.
Po čelní srážce dvou osobních automobilů zahynul 20ti letý muž a dva lidé byli těžce zraněni.
V daňčí oboře byl nalezen neznámý utonulý muž. Později se prokázalo, že se jedná o
zmizelého podnikatele z Nového Jičína.
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