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ÚVOD
Rok 2010 byl především rokem volebním, Ve dnech 28. a 29. května se konaly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Kandidovalo 26 politických stran a hnutí. Ve volbách zvítězila ČSSD,
avšak utvořením koalice ODS, TOP 09 a Věci veřejné získala 117 hlasů a tím vedení. ČSSD
a KSČM zůstali v opozici. Předsedkyní Sněmovny byla zvolena Miroslava Němcová z TOP 09.
Složením vlády byl pověřen Petr Nečas za ODS, který se také stal předsedou vlády.
Ve dnech 15. a 16. října proběhly volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do Zastupitelstva obce.
Za náš obvod byl do Senátu zvolen Besta Zdeněk, Ing za ČSSD. Předsedou Senátu zvolen Milan
Štěch za ČSSD.
Ve volbách do Zastupitelstva obce kandidovalo 43 občanů ve třech seskupeních Nezávislých
kandidátů.
Problémy se projevily i na politické scéně. V březnu došlo ke krizi v ODS. Stávajícího předsedu M.
Topolánka nahradil Petr Nečas.
Finanční krize, která postihla USA i Evropskou unii zapříčinila problémy i v hospodaření naší
republiky. Musela být přijata řada hospodárných opatření a řada dalších je připravována i pro příští
rok. Tato opatření postihla především drobné podnikatele a pracující občany.
Také v tomto roce si s námi příroda nelítostně zahrávala. Zemětřesení v lednu na Haiti si vyžádalo
až 200 000 mrtvých. V dubnu zemětřesení v Číně s řadou mrtvých a zraněných. Dne 14. dubna
vybuchla sopka EZJAFLLÖKU na Islandu, jejíž prach se rozšířil téměř na celou Evropu včetně ČR.
Zastavena musela být i letecká doprava. Rovněž povodně ohrožovaly řadu zemí a způsobily
nevyčíslitelné škody,
Dne 10. dubna došlo ke zřícení polského letadla u Smolenska, ve kterém cestovali vládní činitelé
v čele s prezidentem L. Kaczynskym s manželkou, k uctění památky zavražděných Poláků
v Katyni. Všech 97 cestujících včetně posádky zahynulo.
V únoru se konala Zimní olympiáda, ze které naši sportovci přivezli 2 zlaté a 4 bronzové medaile.

3

I. Činnost Obecního úřadu, Zastupitelstva obce a Rady obce:
Obecní úřad:
Činnost Obecního úřadu zajišťují tři zaměstnanci a dva uvolnění funkcionáři. Zaměstnanci mimo
svou základní práci vypomáhají při zajišťování obecních kulturních akcí a mimořádných situací.
Každoročně přijíždí na návštěvu obce z patronátního Leimenu (Německo) rodáci z naší obce,
kterým se pracovníci věnují.
Vzhledem k tomu, že se v zámku pořádají svatby, čehož využívají i občané Kunína, musí zajistit
i jejich průběh.
Práce na zajišťování vzhledu veřejných prostranství a drobných oprav zajišťují pracovníci veřejně
prospěšných prací. Jejich počet není ustálený a pracovníci jsou přijímáni, zejména z řad
nezaměstnaných, prostřednictvím Pracovního úřadu dle potřeb.
V tomto roce převzala obec pod patronát zámeckou restauraci, neboť se nenašel zájemce z řad
soukromých osob, který by restauraci provozoval.
Důležitým úkolem bylo zajištění voleb do Parlamentu ČR, Senátu a komunálních voleb.
I v tomto roce zajišťovali pracovníci příspěvky a dotace pro občany postižené povodní v minulém
roce.
Zastupitelstvo obce:
24. března – 18. schůze Zastupitelstva obce - pro malou účast členů nebylo zasedání
usnášeníschopné a bylo zrušeno.
12. dubna – 19. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo:
- prodej pozemků p.č. 1290, 1212
- volba členů rady obce – změna za Ing. Solanského zvolena Vavříková Bohuslava
- volba člena rady obce – změna za Miroslavu Mauerovou zvolena Ing. Milada Turská
- změna předsedů finančního a kontrolního výboru. Za předsedu finančního výboru zvolena
Vavříková Bohuslava, za předsedu kontrolního výboru zvolena Ing. Turská Milada.
- I. rozpočtové opatření. Rozpočet schválen v rozsahu 54 395 910 Kč. Jedná se o zajištění akcí
projektová dokumentace rekonstrukce lávek pro pěší, studna, hřiště TJ, bytový sociální dům,
povodňové domy, příspěvky z Povodňového fondu obce občanům, oprava mostů po povodni,
stavební úpravy zámku po povodni. Navýšení je zajištěno zvýšením dotací ze státního fondu,
dotacemi z MMR ČR.
- koncepce silnice I/57 v úseku Hladké Životice – Kunín, možnost zajištění obchvatu obce.
Vzhledem k současným úpravám silniční sítě není možnost zajištění obchvatu obce. Obec však
dopravní situaci nehodlá pustit ze zřetele a i nadále hodlá jednat o možnosti najít řešení.
6. května – 20. schůze Zastupitelstva obce projednala a schválila:
- připojení k výzvě města Nový Jičín. Zamezit možnosti zrušení ortopedického oddělení NsP Nový
Jičín
- souhlas se snížením počtu žáků ve třídách ZŠ a zvýšení počtu žáků v MŠ (možnost zřízení třídy
v ZŠ)
- souhlas s přijetím úvěru ve výši 5 mil. Kč na opravy a modernizaci bytů poškozených povodní
v roce 2009. Úroková sazba 1 %, možnost získat až 100 000 Kč na jednoho žadatele, se splatností
do 9 let. Občané musí mít 50 % vlastních zdrojů.
28. června - 21. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- zpráva o hospodaření obce s vyjádřením auditora,
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- schváleno II. rozpočtové opatření - rozsah rozpočtu po schválení činí 91 971 570 Kč.
- Čestné občanství paní Anni Friedrichové, rodačce z Kunína, nyní žijící v SRN
14. září – 22. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- prodej pozemku p.č. 401, 2147/6
- prodej pozemků část p.č. 2387 o výměře cca 402 m2 Správě žel. dopravní cesty Praha
- úplatný převod pozemků p.č. 1495/3 o výměře 366 m2 a 1495/1 o výměře 925 m2 od
Pozemkového fondu ČR. Pozemky se nachází v areálu levobřežní ČOV
- III. Rozpočtové opatření s navýšením rozpočtu o 25 548 970 Kč na zámeckou restauraci, oprava
oplocení MŠ, kulturní akce na zámku, stavební úpravy v MŠ po povodni, zpomalovací prahy na
Malé straně, projektovou dokumentaci, rekonstrukci OB aj. Zdroje jsou zajištěny zejména s dotací
Státního fondu
4. října – 23. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- povodňová sbírka na pomoc obcím postiženým povodní v Čechách – vybráno 51 478 Kč, která
byla odeslána na doporučení organizace Člověk v tísni obci Bílý Kostel,
- IV. Rozpočtové opatření – navýšení o 19 612 630 Kč na celkovou částku rozpočtu 137 133 170 Kč
- přijetí úvěru ve výši 4 mil. Kč, který bude splacen ihned, jakmile Obec obdrží dotaci.
- zhodnocení volebního období – plnění úkolů
10. listopadu – ustavující zasedání Zastupitelstva obce jednalo podle daného programu:
l. Zahájení
2. Složení slibu člena zastupitelstva obce
3. Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva obce
4. Určení ověřovatelů a zapisovatele
5. Volba členů komise pro volbu starosty, místostarosty a členů rady obce
6. Volba členů návrhové komise
7. Schválení způsobu volby a volebního řádu pro volbu starosty, místostarosty a členů rady obce
8. Určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 zákona o obcích)
9. Volba starosty
10. Volba místostarosty a dalších členů rady obce
11. Zřízení finančního výboru zastupitelstva obce, volba předsedy a členů výboru
12. Zřízení kontrolního výboru zastupitelstva obce, volba předsedy a členů výboru
13. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§72 zákona
o obcích)
14. Organizační záležitosti – stanovení příštího zasedání zastupitelstva obce
15. Diskuze
Přítomno všech 15 zvolených členů zastupitelstva obce, takže zasedání bylo usnášení schopné. Po
zahajovací části bylo projednáno:
- Pro funkce starosty a místostarosty budou uvolněni 2 členové zastupitelstva obce.
- Do funkce starostky byla zvolena paní Dagmar Novosadová, počtem hlasů 11, 1 se zdržel
hlasování, 3 byli proti. Do funkce místostarosty byl zvolen pan Miroslav Vlček, který byl zvolen 8
hlasy. Pan Vladimír Sedláček obdržel 6 hlasů
Do rady obce byli zvoleni – Bc. Pavel Malčík, Vladimír Sedláček, Ing Stanislav Solanský.
- Finanční výbor je složen z 5 členů zastupitelstva obce. Předsedkyní výboru byla zvolena paní
Bohuslava Vavříková. Za členy výboru byli zvoleni Ing. Pavel Černý, Vladimír Sedláček, Ing.
Stanislav Solanský.
Kontrolní výbor zastupitelstva obce – předsedkyní byla zvolena paní Růžena Šimčíková.
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Za členy výboru byli zvoleni – Mgr. Alena Rusková a Růžena Vaňková.
Neuvolnění členové zastupitelstva obce odsouhlasili, že jim nebudou vypláceny odměny za výkon
funkce. Příští zasedání zastupitelstva obce bude svoláno na 30. 11. 2010.
- V diskuzi starostka seznámila přítomné se současnými investičními záměry obce, se zajišťováním
finančních zdrojů. V diskuzi vystoupilo 7 členů zastupitelstva obce a občanů.
Účast občanů v počtu 17.
Rada obce:
Do termínu voleb do Zastupitelstva obce se uskutečnilo 21 zasedání rady. Předmětem jednání byly
úkoly:
- pronájmy bytů, nebytových prostor, pozemků a zrušení nájmů
- prodeje majetku obce - postoupení k projednání a schválení ZO
- projektové práce na investiční akce obce
- příspěvky organizacím - Úřad práce na akci “Řemeslo má zlaté dno“ 2000 Kč, Centrum pro
zdravotně postižené Ostrava – 5000 Kč, Gymnazium Nový Jičín na reprezentaci České republiky
v Číně ve volejbale dívek 3000 Kč, Společnost přátel Poodří dle dohody na vydávání časopisu
Poodří ve výši 3684 Kč (2Kč na l obyvatele), Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy
Bartošovice ve výši 1000Kč, Škola života Nový Jičín na podporu občanů s mentálním postižením
ve výši 3000 Kč, Salus, o.p.s. Kopřivnice – Domov pro rodiče a děti v nouzi 2000 Kč, Člověk v
tísni – finanční pomoc obcím na Liberecku postiženým povodní 20 000Kč
- poskytnutí finančních prostředků Hasičskému sboru v N. Jičíně k zabezpečení bezpečnosti
proti požárům dle dohod ve výši 100 000 Kč
- zajištění dotací na investiční akce
- rozdělení prostor rezervovaných pro obec a uvolněné místnosti bývalé pokladny v zámku.
Pokladna je umístěna v prostorách pro obec, bývalá pokladna zůstává pro potřeby obce na
schůzovou a případně zájmovou činnost
- vyhodnocení nabídek na provedení investičních akcí:
Obnova sportovně – kulturního areálu po povodni – společnost FICHNA – HUDECZEK,
a.s. Píšť 535
Rekonstrukce lávek pro pěší po povodni – společnost KARETA, s.r.o. Bruntál
Obnova zámeckého parku po povodni – společnost NOSTA, s.r.o. N. Jičín
Arch Desing, s.r.o. Brno - Územní plán obce Kunín
COMMODUM spol. s.r.o. Valašská Bystřice – Stavební úpravy kanalizace a ČOV po povodni
C.S.W. Systém s.r.o. Velké Hoštice – Chodníky v Kuníně po povodni
- Zámecká restaurace – převzetí zařízení k provozování obcí
- Úprava cen za ubytování v zámku – pokoj a l noc 1200 Kč, za jedno lůžko v pokoji 600 Kč,
v případě objednávky všech pokojů cena 1000 Kč za pokoj a noc
- Výše poplatku za pronájem místností Osvětové besedy 700 Kč
Dne 30. listopadu se uskutečnila l. schůze rady po volbách, rozšířená o všechny členy Zastupitelstva
obce. Projednala – žádosti o byty, nájmy pozemků, zřízení věcného břemene, V. Rozpočtové
opatření, návrh rozpočtu na rok 2011, zajištění inventarizace majetku Obce, rozdělení obce na
obvody dle zastupitelů.
Na další schůzi projednala prodloužení nájemních smluv, odměny ředitelce ZŠ a MŠ, rekonstrukci
zdravotního střediska
VOLBY:
Dne 28. a 29. května se konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Z celkového počtu 1483 voličů v obci Kunín se zúčastnilo 895 voličů (60,35 %). Platných hlasů
bylo odevzdáno 881.
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Voleb se zúčastnily strany a seskupení:

Výsledky voleb:
hlasy
5
140
124
191
6
95
46
6
16
45
5
5
6
154

1. Občané
4. Věci veřejné
5. Konzervativní strana
6. KSČM
9. ČSSD
13. Moravané
14. Stop
15. TOP 09
17. KDU- ČSL
18.Volte Pravý Blok vvv.cibulka.net
20.Strana zelených
21. Suverenita – blok J. Bobošíkové
23. Česká pirátská strana
24.Dělnická strana soc. Spravedlnosti
25. Strana svobodných občanů
26. ODS
Volby do Senátu Parlamentu ČR:
I. kolo dne 15. a16. října
Z celkového počtu voličů 1491 se
odevzdáno 533.
Hlasy pro jednotlivé kandidáty:
Kandidát:
Krajčír Zdeněk
Hrabánek Antonín, Ing
Besta Zdeněk, Ing
Kuboš Karel, RSDR
Strnadel Drahomír
Kobsa Miroslav, MUDr
Kováčíková Sylva, Ing
Šula Jaroslav, Ing
Bureš Milan, Mgr

k volbám dostavilo 577 voličů (38,69 %). Počet platných hlasů
Volební strana:
SPOZ
Suverenita
ČSSD
KSČM
Beskydy
TOP 09
VV
KDU-ČSL
ODS

Počet hlasů:
9
32
138
52
26
97
54
55

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR, dne 22. a 23. října – II. kolo:
Z celkového počtu 1493 voličů se k volbám dostavilo 231 voličů (15,47 %). Odevzdané platné
hlasy 231.
Hlasy pro jednotlivé kandidáty:
Besta Zdeněk, Ing
ČSSD
133
Bureš Milan, Mgr
ODS
98
Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Kunín – 15. a 16. října:
Z celkového počtu 1491 voličů se k volbám dostavilo 772 voličů (51,77 %). Počet odevzdaných
obálek 767.
Podle volebních stran:
Volební strana č. 1:
Svatopluk
Kubrický
Jiří
Zdráhal

hlasů:
374
299
7

hlasů:

Volební strana č.2:
Dagmar
Novosadová
Alena
Rusková
Bohuslava
Vavříková
Růžena
Vaňková

529
409
368
352

Vladimír
Stanislav
Roman

Sedláček
Solanský, Ing
Matyska

514
350
281

Volební strana č. 3:
Miroslav
Vlček
Pavel
Malčík,Bc

343
240

Pavel
Růžena

Černý
Šimčíková

278
238

Náhradníci – získané hlasy:
Volební strana č. 1 – získané hlasy
Petra Szabó
129
Martina Horáková
159
Jan
Kurovec
202
Tomáš Turský
191
Ivo
Mišovič
119
Jiřina Mlčochová 188
Jiří
Šimek
157
Petr Jašek
106
Josef Štěpán
120

Volební strana č. 2 - získané hlasy:
Čestmír
Hrdina
330
Vlad.
Kašparová
275
Petr
Kužílek
281
Miroslav
Klos
231
Miroslav
Mrva
345
Lumír
Zdráhal
259
Martin
Boháč
252
Milada
Turská
329

Volební strana č. 3 – získané hlasy:
Miroslava
Mauerová
224
David
Pavlík
200
Emanuel
Fiřt
204
Aleš
Pokluda
200
Miroslava
Turková
77
Karel
Svobodník
154
Daniel
Vičan
112
Danuše
Jančálková 161
Vladimír
Tuček
109
Jiřina
Pastirčíková 116
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II.Hospodaření obce:

tis. Kč

Rozpočet –schválený
-upravený
Plnění upraveného rozpočtu – příjmy
z toho: daně a poplatky
služby
kultura
pozemky- nájmy
- prodej
činnost místní správy
příjmy z finančních operací
přijaté transfery

25 455
106 387

Rozpočet výdajů – schválený
- upravený
byl splněn na
z toho: vnitřní obchod
doprava – komunikace
čištění odpadních vod
školství
kultura
tělovýchovná činnost
místní hospodářství

24 245
129 816,8

požární ochrana
činnost správy a zastupitelstva
pojištění
ostatní výdaje
volby do Parlamentu ČR
komunální volby a do Senátu

tis. Kč

104 177
16 800,5
1 969,8
344,2
26,4
53,7
621,6
227,2
84 133,6

128 105,4
515,7
1 072,7
6 950,9
86
3 462,3
11 130,5
77 460,6
100
7 100,3
219
13 926,9
24,7
33,7

Zůstatek finančních zdrojů

5 839 013,14 Kč

Nesplacené úvěry

30 772 800,- Kč

Investiční akce:
Zpomalovací prahy Malá Strana
Modernizace učeben ZŠ Kunín, místa setkávání, vzdělávání
a relaxace ZŠ Kunín
Obnova zámeckého parku po povodni
Rekonstrukce Osvětové besedy
Studna – hřiště TJ
Povodňové domky, Povodňový bytový dům, Dům se soc. Byty
Sanační práce – Hrobka rodiny Schindlerů v Kuníně
Výběrové řízení – chodníky v obci Kunín po povodni
Lávky pro pěší km 3,615 a km 4,451
Obnova kanalizace a ČOV po povodni
Rekonstrukce ÚT v MŠ Kunín po povodni
Rekonstrukce fotbalového hřiště po povodni
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tis. Kč
147,23
3 560,76
1 518,17
1 079,52
88,74
10 565,34
640,31
30
15 557,65
8 330
252,60
2 193,57

Obnova sportovně – kulturního areálu po povodni
Stavební úpravy Zdravotního střediska
Povodňový úvěr ze SRFB pro občany Kunína (vyčerpané
za rok 2010)
Projektová dokumentace – Varovný a výstražný systém
ochrana před povodněmi
Projektová dokumentace – Rekonstrukce Obecního úřadu a
kina včetně parku
Dopravní prostředky – osobní automobil
Nakoupené pozemky
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům ÚSC

19 491,93
6 026,58

Investiční akce úhrnem

70 681,59

Majetek obce (v pořizovacích cenách)

Kč

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
- budovy, stavby
- stroje a zařízení
- dopravní prostředky
- pozemky
Drobný dlouhodobý majetek5 197 055,24
Finanční majetek

600,44
139,20
45
285
103,46
26,08

143 384,70
232 708 663,59
2 626 234,70
1 391,483
4 273 339,30
658 000

Operativní evidence:
- nehmotný majetek od 100 do 5000 Kč
- hmotný majetek od 100 do 500 Kč
Zásoby - všeobecný materiál
Nedokončené investice
Ceniny
Peněžní prostředky na vkladových účtech
Pohledávky – místní daně a poplatky
ostatní
Závazky
Půjčka, úvěr

10 849,50
79 816,45
116 592
43 736 439,44
10 270,99
5 839 013,14
1 083 098,75
391 205,50
4 799 185,23
30 772 800

Změny majetku
Prodej:
Valčík Josef a Dana – pozemek, p.č. 374/2 ost. Plocha o výměře 920 m2
Hanáček Karel - pozemek, p.č. 401/2 zahrada o výměře 78 m2
Hodura Milan – pozemek p.č. 1008/4 ost. pl. o výměře 92 m2
Urban Dušan a Jana – pozemek p.č. 1063/5 o vým. 389 m2, ost. plocha
Václavík Josef a Marie – pozemek p.č. 1063/6 o vým.141 m2, ost. plocha
Kašparovská Vlasta – pozemek p.č.1063/7 o vým.42 m2, ost. plocha
Kostřábová Lucie – pozemek p.č. 1212 zast. pl. o vým. 33 m2
Poruba Josef – pozemek, p.č. 1714/1 o vým. 70 m2, ost. komunikace
Pisařovic Marek – pozemek p.č. 1785 o vým. 202 m2, ost. Plocha, 1786/2 o vým 189m2, ost. pl.
Skácel Petr a Marie – pozemek, p.č. 2067/4 o vm. 164m2, ost. pl.
Sedlář Pavel – pozemek, p.č. 3142/2 o vým. 35M2, ost. pl.
10

Nabytý majetek Obce:
Převádějící: Pozemkový fond ČR – pozemek 14/2 ost. plocha
- pozemek p.č. 1495/2 zastavěná plocha
- pozemek p,č, 1495/3 ost. plocha
Kubečková Alena a Blažková Dobruše, pozemky, p.č. 1496/1 o vým. 226m2
a p.č.
1496/2 a 1497
Ředitelství silnic a dálnic ČR – pozemky, p.č. 3253 o vým. 237 m2, 3254 o vým. 103m2,
255 o vým. 470 m2, 3252 o vým, 484m2 – ostatní plochy
Novostavby:
č. p. 149 Jana a Marek Kolářovi
č. p. 427 Aleš Pokluda
č.p. 470 Michal a Kateřina Svojanovští
č. p. 109 Marcela Kittlová
Přidělení čísla popisného na stávající budovy:
455 Třídírna vajec a výroba melanže
206 Robert Gazdoš (zrušeno č.p.061)
255 (bývalá cihelna) EKOCELL CZ s.r.o. Nová Ves, Chrastava

III. Hospodářský život v obci:
Podniky a organizace:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Školní zemědělský podnik Nový Jičín, Středisko
rostlinné výroby Kunín - vedoucí ing Jaroslav Bubík.
Výsledky rostlinné výroby byly ovlivněny deštivým počasím v letním období, kdy nemohly být
některé produkty sklizeny včas a byly znehodnoceny (řepka, obiloviny).
Živočišná výroba (chov prasat a skotu) je řízena z výrobního závodu v Novém Jičíně.
Podnik je v současné době největším závodem v Kuníně.
V obci hospodařily podniky:
Podnik živočišné výroby, a.s. Nový Jičín, Kunín 259
Drůbežnictví, Kunín č. 15
Soukromí zemědělci: Kubrický Vojtěch, Kunín 175
Bartoš Pavel, Kunín 199
Holčák Stanislav, Kunín 147
Doprava:
Dopravní spojení je zajištěno autobusovými spoji veřejné dopravy a městským autobusem
Technických služeb města Nový Jičín. Otevřena je dálková silnice směr Opava, Ostrava s
napojením na silnici z Kunína do Hl. Životic.
Na úseku služeb pracuje řada drobných živnostníků, z nichž největší jsou 2 stolařské dílny. Je zde
zámečnictví, holičství, masér, malíři, zedníci, zajišťovány jsou obchodní služby 6, pohostinské
služby 6, kiosek s občerstvením, prodej automobilů 3.
Zdravotnické služby zajišťuje dětský lékař, odborná lékařka pro dospělé a zubní ordinace.
11

Ceny:
Ceny u potravin se mírně zvýšily. Zvýšily se ceny elektrické energie, plynu a vody.

IV. Politický a kulturní život – školství
Školství:
Základní škola a Mateřská škola Kunín, příspěvková organizace:
Základní škola:
Ředitelka školy – Mgr. Ivana Machýčková
Statutární zástupce – Mgr. Alena Rusková
Škola sdružuje – Základní školu, Školní družinu, Školní jídelnu ZŠ. Vzdělávací program školy nese
název „Škola s rozhledem“. Žáci získávají všestranné vzdělání na individuální úrovni se schopností
zpracovávat informace a komunikovat se světem. Vstřícní a přístupní učitelé vedou žáky ke
kreativitě a aktivnímu přístupu k řešení problémů. Program navazuje na program MŠ „Barevná
školka“.
Školu navštěvovalo ve šk. roce 2009/2010 celkem 154 žáků -I. stupeň, tř. I. - V. 98 žáků, II. stupeň
tř. VI. až IX. 56 žáků. Škola vyučuje i cizí jazyky – povinný anglický jazyk, nepovinný – ruský
a německý jazyk. Výuku zajišťuje 13 pedagogických pracovníků, a l vychovatelka Školní družiny.
Provoz školy zajišťuje l účetní a 4 provozní zaměstnanci.
Žáci mají možnost získávat vědomosti i zkušenosti v zájmových kroužcích, kterých pracovalo na
škole 16. O výsledcích práce školy svědčí i účast žáků na vědomostních i sportovních soutěžích,
kde se umísťují na předních místech. Výsledkem dobré práce je i to, že všichni přihlášení žáci na
Střední školy byli přijati.
Žáci školy uskutečnili sbírku brýlí a poštovních známek pro Afriku, které byly odeslány
prostřednictvím Oblastní charity v Uherském Hradišti do Indie a Kamerunu.
V tomto roce oslavila Základní škola 40. výročí otevření nové školy. Návštěvníci si mohli
prohlédnout školu, kroniky školy, fotografie z historie školy, výstavu prací a výrobků žáků, a žáci
připravili na výletišti za Kinem krásná vystoupení. Na škole pracuje Školní rada složená ze
zástupců pedagogického sboru, žáků a rodičů.
Školní družina:
Školní družinu navštěvuje 34 dětí, o které pečuje vychovatelka Sylva Bolcková. Děti pořádají řadu
akcí – sběr kaštanů a žaludů, a pořádají turnaje – piškvorky, dáma aj., spolupracují s místní
knihovnou, kde vystavují své výrobky a seznamují se s knihami. Pořádají také exkurze v místních
provozovnách, besedují se zdravotníky a p. Poplatek za školní družinu činí 60 Kč.
Školní jídelna ZŠ
Zabezpečuje obědy pro 123 žáků, zaměstnance školy 22 a cizí strávníky 8. Zajišťuje akci „Školní
mléko“ dvakrát týdně pro 45 žáků. Třikrát týdně jsou zajišťovány svačinky z pekárny
„STAROJICKO“ asi pro 74 žáků. Od 1. září zajišťovala ŠJ stravování (přesnídávka, oběd, svačina)
pro 15 dětí oddělení Mat. školy umístěného v ZŠ. Ve školní jídelně pracovaly dvě kuchařky.
Od l. září nastoupila jako vedoucí ŠJ Petra Zdráhalová, která zajišťuje i provoz ŠJ Mat. školy. Ve ŠJ
je pečováno o obnovu zařízení.
Mateřská škola:
Škola je umístěna v domě č.p. 184, kde má 2 oddělení pro 52 dětí,jedno oddělení je umístěno v
Základní škole. MŠ pracuje s programem „Barevná školka“. MŠ byla v roce 2009 postižena
povodní, škody se však podařilo odstranit, takže je schopná zajistit péči o děti. Je dobře vybavena
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pomůckami pro děti, v přízemí bylo po povodni zajištěno nové vybavení. Průměrná docházka dětí
je 18 na oddělení. Výuku zajišťují 4 učitelky v MŠ a 2 v oddělení MŠ v ZŠ. V MŠ pracuje
i asistentka pedagoga. Provoz MŠ zajišťují 2 pracovnice. MŠ uskutečňuje řadu aktivit pro rodiče
a děti, děti se zúčastňují divadelních představení, uskutečňují setkání s rodiči, babičkami,
uspořádaly vánoční představení pro seniory a pod.
Školní jídelna MŠ:
Zajišťuje stravování pro děti MŠ (přesnídávka, oběd, svačina). V kuchyni pracuje l kuchařka
a vedoucí jídelny, která zajišťuje i kuchyň v ZŠ. Kuchyň zajišťuje celodenní pitný režim vařením
čaje nebo v letních měsících podáváním džusů.
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ:
Příjmy:
celkem
z toho: Dotace MŠMT
Dotace Obce
Hustota a Specifika
Šk. potřeby l. tř.
ESF
Úhrada stravného
Úroky
Jiné příjmy
Úplata za ŠD
Úplata za převzdělání
Čerpání z rezerv. fondu
ČEZ

Kč

Kč
13 961 650,73

9 634 000,2 200 000,192 000,12 000,61 104,836 005,70
8 538,03
34 070,20 940,153 650,238 143,571 200,-

Výdaje:
celkem
z toho: Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální dávky
Jiné sociální dávky
Odpisy dlouhodob. majetku
Ostatní nákladová činnost

13 951 474,07
1 825 778,54
864 754,08
1 000 529,14 270,409 497,22
7 163 015,2 423 365,142 691,14 177,22 277,71 115,23

Zůstatek zdrojů

10 176,66

Hospodářská činnost:
Příjmy
Výdaje

108 191,- Kč
88 084,- Kč

Zůstatek

20 107,- Kč
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Majetek organizace:
Dlouhodobý hmotný majetek
Dlouhodobý nehmotný majetek
Zásoby
Oběžná aktiva
Finanční majetek
Pohledávky

6 815 613,11 Kč
103 943,40 Kč
65 192,51 Kč
2 275 031,39 Kč
2 090 890,85 Kč
118 948,03 Kč

Kultura:
Knihovna:
Počet čtenářů
z toho děti do 15 let
Počet návštěvníků
z toho děti
Výpůjčky:
Naučná literatura
Krásná literatura
Naučná literatura pro děti
Krásná literatura pro děti
Časopisy celkem
Výpůjčky celkem

138
53
2 008
410

667
5 300
335
622
3 498
-------------10 422

Provoz knihovny je pondělí a čtvrtek od 13 do 17 hodin. V době letních prázdnin (červenec a srpen)
– pondělí od 13 do 17 hodin. Roční poplatek pro děti činí 15 Kč, pro dospělé 30 Kč. Knihy se
půjčují na dobu l měsíce, časopisy na 14 dní. Po uplynutí této výpůjční doby jsou vybírány poplatky
podle knižního řádu.
Knihovna již několik let spolupracuje se školní družinou. Pod vedením vychovatelky p. S.
Bolckové děti kreslí, vyrábí různé předměty, které darují do knihovny na vystavení. Společně potom
knihovnu navštíví a prohlédnou si výstavku svých výrobků. Jsou při tom seznámeny s knižním
řádem. Ve spolupráci se Střední pedagogickou a Střední zdravotní školou Sv. Anežky České
proběhla v knihovně beseda pro děti školní družiny.
Kulturně osvětová činnost:
Obecní úřad a Zámek:
3. 1. Novoroční koncert P.J Vejvanovského
12. 2. XX. Obecní bál
l2. 3. Maškarní ples pro dospělé
9. 4. Setkání s podnikateli
17. 4. Koštování slivovice, hruškovice, jabkovice – vítězové Gazdová, Havránek,Potomáková.
8. 5. Jak Harrachové ke znaku přišli – pokračování rekonstrukcí dávných bitev v zámeckém parku –
příběh obléhání města Crema roku 1160 a starodávná pověst, jak hrabata z Harrachu přišli ke svému
znaku - třem pštrosím pérům vetknutým ve zlatém jablku
9. 5. Den Matek - vystoupili Vlasta Pospíšilová a Antonín Pospíšil s písničkami Jaromíra
Vejvody, Karla Vacka aj.
27. 5.Kreslení na chodníku pro děti Mateřské a Základní škol
12. 6. Hry bez venkovských hranic ve spolupráci s Regionem Poodří za účasti 16 obcí regionu v
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zámeckém parku.
19. 6. Zámecké slavnosti pořádané ve spolupráci Obce, Muzea Novojičínska, p.o. a Správy zámku
Kunín. Bohatý program po celý den v zámku, zámeckém parku i na hřbitově s prohlídkou hrobek
panstva ze zámku. M. j. vystoupili C.K. řadový pěší pluk - H.X. Harrach, Zámecká jízdárna,
hudební skupina Krankenhaus, Šuba Duba Band, Železný Zekon, hudební skupina Ostrá tráva,
Hop Aerobic Team, Zdeněk Izer a Luďka Kuralová. Bubeníci Grál, Kapela Meteor. Pro milovníky
vážné hudby byl uspořádán koncert orchestru P. J. Vejvanovského. Po celý den byly organizovány
prohlídky zámku a hrobek s výkladem na hřbitově.
- 22. 8. Zámecký kinematograf s filmy – Vlkodlak, Fantom opery, Můj život v ruinách, Příběh
žraloka, v zámeckém parku.
8. Zámecký karusel – oslava koní v zámeckém parku.
- 5. 9. Růže pro hraběnku – slavnostní výzdoba zámku růžemi na počest milovnice růži hraběnky
Marie Walburgy. Kdo z návštěvníků přinesl růži, měl vstup zdarma.
- 12. 9. Slavnost jiřinek – slavnostní výzdoba zámku z květů jiřin na počest pěstitele růží, pátera
Josefa Turka, kaplana na zámku, prvního šiřitele jiřin v Českých zemích.
9. Kunínská pouť v zámeckém parku s pouťovými atrakcemi a jarmarkem. Vystoupení moravské
dechové kapely Jana Slabáka Moravanky.
16. – 19.9. – zástupci obce a ZŠ Kunín navštívili na základě pozvání partnerské město Leimen
v SRN u příležitosti vinných slavností. Průvodcem jim byl zástupce města a ukázal jim zajímavá
a památná místa města i blízkého okolí.
6. 11 Zámecké halali – slavnostní zakončení zámecké sezóny ve stylu zámeckých honů, za zvuků
barokní lovecké znělky v podání Přerovských trubačů.
11. Den obce – lampionový průvod, ohňostroj. Účastníci pohoštěni čajem a koláčky, které upekly
seniorky.
Vítání občánků v sále zámku.
- 5. 12. Výzdoba zámku – Zimní inspirace s prohlídkou.
12. Císařská hudba - vystoupení orchestru Musica di Sua Maesta' Caesarea – italské písně a kantáty
z harachovského archivu.
26. 12. Štěpánský koncert ve velkém sále zámku. Vystoupil orchestr ARDOR MUSICUS – Marie
Havlátová – soprán, Karel Odehnal – zobcové flétny, Jan Škrdlík – violoncello, Kateřina Bílková –
cembalo.
Základní škola a Mateřská škola:
1. Školní ples
2. Dětský maškarní ples
6. Akademie ZŠ – Vystoupení žáků na Výletišti, výstava prací dětí a školních kronik v ZŠ.
Zájem občanů byl velký a při vystoupení dětí nešetřili potleskem.
Bylo to krásné
16.12. Posezení u vánočního stolu
Myslivecká společnost:
16.1. Myslivecký ples
29. 5. Soutěž pro děti v Pelikánce
24. 7. Diskotéka
Senior klub:
11.3. Posezení u příležitosti MDŽ
29.12. V. Předsilvestrovské setkání v aule VŠV s hudbou a bohatou tombolou.
Tělovýchovná jednota SOKOL:
Hlavní činností je kopaná, kterou tvoří družstva žáků, dorostu a mužů. Přes potíže, které měly tyto
oddíly jak s trénováním, tak se samotnými zápasy způsobené rekonstrukcí hřiště, dařilo se v
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soutěžích obstát. Skutečností je že i ty roční potíže stály za to. Hřiště i se zázemím je na vysoké
úrovni. Rekonstrukce byla financována z prostředků, které obdržela Obec. Mimo oddíly kopané má
činnost i oddíl ZTV žen a volejbal žen. Činnost TJ je financována z prostředků ČSTV, sponzorů,
Obce. Organizace obdržela dotaci od ČSTV ČMS FS, dotace UEFA na povodeň ve výši 1 487
203,73 Kč.
Příjem organizace činil 1 972 445,34 Kč. Výdaje 659 041,- Kč, byly z větší části věnovány na
údržbu a vybavení šaten a zakoupení dresů, které byly všechny při povodni v r. 2009 zničeny.
Český červený kříž:
Organizace má 56 členů. Na svých schůzkách zabezpečuje přednášky se zdravotní tematikou,
uspořádala zájezd do Luhačovic a Vizovic, pro dvě členky zajistila rekondiční pobyt v Čeladné.
V červnu byl uspořádán táborák s opékáním párků. Ze svého fondu přispěla do povodňového fondu
na pomoc obcím zaplaveným v Čechách 500,- Kč. Příjem za rok činil 5 337 Kč, výdaje 10 243 Kč.
S prostředky z minulých let má organizace k dispozici 28 487 Kč. Potíže má se získáváním peněz,
které si opatřovala především konáním diskoték. Vzhledem ke ztíženým podmínkám pro konání
těchto akcí klesla možnost získat vlastní finanční zdroje.
Český svaz zahrádkářů a ovocnářů:
Svou činnost zaměřuje zejména na moštování a sušení ovoce. Pro členy zajišťuje přednášky.
Klub seniorů:
Pod vedením členek R. Vaňkové, A. Chrástecké, V. Mertové, J. Gazdové, D. Šnajdárkové,
E. Knápkové a O. Šebečkové se schází seniorky (muži zatím nemají zájem) pravidelně každých 14
dní. Na schůzkách provádí i různé práce -smaží koblihy, loupou ořechy na pečení koláčů, uspořádán
byl výlet do Muzea Českých bratří v Suchdole n.O., návštěva zámku, Bowlingu, smažily se vejce.
Uskutečnilo se setkání se seniory ze Suchdolu v zámku, spojené s návštěvou zámku. Odpoledne se
všem líbilo. Pro členy a jejich známé byl uspořádán zájezd do Boskovic spojený
s návštěvou vinného sklípku Hanušových v Blušině. Pro členky klubu bylo uspořádáno posezení u
příležitosti MDŽ, zájezd do mlýna pohanky ve Frenštátě, zájezd do Gobelinky ve Val. Meziříčí.
Členky také pomáhají při úklidu zámeckého parku, přípravě růží pro Slavnost růží v zámku, pečou
koláče na obecní a školní akce, perníčky nebo čerty pro děti MŠ, pomáhají při úklidu po plese,
pečou a prodávají koláče na Zámeckých slavnostech.
V obci dále pracují složky:
Myslivecká společnost
Rybářský spolek
Včelařský spolek
Sdružení rodičů a přátel školy
Charita Odry:
Také v tomto roce se uskutečnila tříkrálová sbírka. Občané darovali 46 087 Kč.

V. Počasí
Leden: Ranní teploty od -1° do -14° C, odpolední od -13° do +5°C. Dne l. ledna v noci pršelo. Od
2. ledna denně padal sníh. Koncem měsíce bylo přes 50 cm sněhu. 8. ledna nastala kalamita DAISY,
napadlo 30 cm sněhu. 9. ledna mrholilo, teplota +2°C, což způsobilo náledí na vozovkách. Místy
velká kalamita, obce byly odříznuty od světa silným sněžením. Auta i s pasažéry zůstaly na cestách
zasněžené až po střechu. Na uvolnění čekali až 18 hodin. Počasí způsobilo velké zpoždění vlaků
a autobusová doprava byla omezena. V Šindelové na Sokolovsku dosáhl mráz v noci z 26. na
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27. ledna až -31°C. Mrazy způsobily, že umrzlo 20 lidí.
Únor: Od 1. do 22. února ranní teploty do O° do -8°C, od 23. února od + 4°do +9°C. Odpolední
teploty od -5°do +15°C (28. 2.). Sněžení se střídalo s deštivým zamračeným počasím. Dne 28. bylo
slunečno.
Březen: Ranní teploty od -1O°do +11°C. Odpolední od O°do + 23°C.Ve dnech 5., 6. a 15. slabé
sněžení, ostatní dny polojasné až zamračené počasí. 31. března přiletěl na zámek čáp VIKTOR.
Duben: Ranní teploty od – 1° do + 14°C (30. 4.), odpolední od +9°do + 27°C (30. 4.). Šest dnů
propršelo, jinak se počasí slunečné střídalo se zamračeným. Dne 2. 4. na Chrudimsku napadlo
25 cm sněhu. 14. dubna vybuchla sopka EYJAFLLÖKU na Islandu. Sopečný prach zaplavil celou
Evropu včetně naší republiky. Z toho důvodu byl zastaven letecký provoz. Dětem a kardiakům bylo
doporučeno, aby omezili pobyt venku.
Květen: Ranní teploty od -1° do + 14°C. Odpolední teploty od +8 do + 25°C. Deštivé a zamračené
počasí. Jen sedm dní bylo slunečných. Dne 16. se zvedla voda v Jičínce tak, že byl vyhlášen III.
povodňový stupeň. Dne 11. května silný liják s kroupami. Voda z polí zaplavila řadu zahrad
i některé domky (č.p. 91) a sklepy. 18. a 19. silné lijáky zapříčinili povodně v Bohumíně, Třinci,
Frýdku-Místku a okolí a také Troubky. Na Jablunkovsku sesuvy půdy, které ohrožovaly rodinné
domky. Řeka Morava ohrožovala Kroměříž a jižní Moravu. V Polsku voda ohrožovala Osvětim.
Červen: Ranní teploty od 11° do 21°C, odpolední od 14° do 36°C. Devět dnů propršelo, jinak
slunečno nebo polojasno.
Červenec: Ranní teploty od 13°C do 23°C, odpolední od 18°C do 39°C (na slunku až 43°C).
Slunečné počasí, osm dní deštivých, dvakrát se objevila bouřka.
Srpen: Ranní teploty od 15°C do 21°C, odpolední od 16°C do 39°C. V měsíci propršelo 15 dní,
jedenkrát se objevila bouřka. V ostatních dnech slunečno. I přes deštivé počasí byl srpen teplotně na
úrovni. Dne 14. povodně v Čechách, zaplaveny i Troubky.
Září: Ranní teploty od 5°C do 16 °C, odpolední od 13°C do 26°C. Polovina měsíce byla slunečná,
v ostatní dny zamračené počasí s deštěm. Občas se objevily mlhy.
Říjen: Ranní teploty od O°C do 13°C, odpolední od 7°C do 18°C. Zamračené až polojasné počasí
s občasnými přeháňkami a častými ranními mlhami. Koncem měsíce se projevily přízemní mrazíky.
Listopad: Ranní teploty od -3°C do +15°C, odpolední od -2°C do +20°C. Ve dvanácti dnech
polojasné až slunečné počasí, ostatní dny zamračené s občasnými dešťovými přeháňkami. Dne
25. první poprašek sněhu, 29. napadlo 20 cm sněhu.
Prosinec. Ranní teploty od -14°C do +9°C, odpolední od -8°C do +12°C. Od 1. do 3. sněžení, 6. až
10. taje a prší, od 11. do 15. sněžení (20 cm), 18. a 21. sněžení, od 22. taje a dne 24. silný déšť. Do
konce roku pak sněžení a zamračené počasí.
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VI. Pohyb obyvatelstva:
Počet obyvatel k 1. 1. 2010

1890

Přírůstky – narození
přistěhovaní

23
49

Úbytky – zemřelí
odstěhovaní

15
45

Počet obyvatel k 31. 12. 2010
Sňatky
Rozvody

1902
21
7

Narození v roce 2010:
Blowers
Lauren, Kateřina
Boháčová
Julie
Boháčová
Sofie
Dočkálková
Lucie
Gajdoš
Daniel
Grosman
Ondra
Hynčicová
Jarmila
Joura
David
Kanaloš
Štefan
Kratochvílová Jiřina
Kruppová
Veronika
Křivánek
Vojtěch

Malčíková
Mlčoch
Pabiš
Pangerlová
Polášková
Skácel
Skýpalová
Smékal
Šimeček
Valčík
Vaňková
Bělunek
Kulišťáková

Eliška
Štěpán
Jan
Karolína
Gabriela
Felix
Nela
Erik
Vojtěch
Sebastian
Bára
Marek
Adéla

Zemřelí v roce 2010:
Bělunek
Vladimír
Cabadajová
Vilma
Gajdoš
Martin
Horňáčková
Zdena
Chromelová
Lydie
Klesniaková
Anna
Kozúbek
Vladislav
Kučerová
Františka
Malčík
Petr
Matysková
Oldřiška
Randusová
Anneliese
Segeťa
František
Tesařová
Blaženka
Tučková
Emilie
Závacká
Marie
Gajdoš Martin zemřel při automobilové nehodě, kterou způsobil při neopatrné jízdě za špatného
počasí.
Trestná činnost, neštěstí, dopravní nehody:
Obec na základě intervencí občanů nainstalovala na Malé straně /lávka u Kubrických až most
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u Mlékárny/ zpomalovací prahy, které však vadily některým vandalům a část jich odmontovali
a zcizili. Způsobili škodu za několik tisíc korun.
Na hřbitově bylo zcizeno několik lampiček a kovových ozdob pomníků. I když odcizených věcí
nebylo mnoho, oprava pomníků bude stát několik tisíc.
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