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Úvod
Rok 2011 byl rokem, kdy bylo prováděno sčítání lidu, domů a bytů. Byla přijata řada změn ve
zdravotnictví a sociální sféře - nemocenská do 60 % platu, rodičovský příspěvek do 216 000 Kč na
dobu 4 let, porodné pouze na první dítě, lidé, kteří odejdou ze zaměstnání na vlastní žádost, mají
nárok na podporu v nezaměstnanosti do výše 45 % průměrného měsíčního platu, příspěvek na péči
se snižuje z 2000 Kč na 800 Kč.
Došlo také ke změnám některých ministrů ve vládě – zdravotnictví, životní prostředí, dopravy
a vnitra.
Probíhala řada nepokojů – demonstrace lékařů za zvýšení platů až 4 000 lékařů podalo výpovědi,
které po jednání s ministerstvem většina stáhla. V Čechách (ve Varnsdorfu) demonstrace proti
nepřizpůsobivým občanům. Musela být posílena policie k zajištění pořádku.
Ve světě byla řada nepokojů - Egypt, Tunis, Libye, Syrie.
Také příroda ukázala svou moc. V Brazilii sesuvy půdy, v Austrálii povodně téměř na polovině
území. Musely být evakuovány tisíce lidí. Zemětřesení v Thajsku s obrovskými záplavami, které na
ostrovech uvěznily tisíce lidí, mezi nimi i turisty z Česka. Nejhorší přírodní katastrofa postihla
Japonsko, kde po zemětřesení o síle 8,9 Richterovy stupnice a deseti metrových vlnách tsunami
zahynulo 11 000 lidí, 12 000 jich bylo nezvěstných. Mnohá města a vesnice zmizely z povrchu
zemského. Silně poškozena byla atomová elektrárna Fukušima, odkud unikaly jaderné zplodiny –
voda ohrožovala moře s jeho živočichy, jaderný prach unikal do ovzduší a byl zjištěn i nad územím
naší republiky, i když v malém procentu.
V prosinci stáhly Spojené státy americké svá vojska z Iráku, kteří zde sloužili od roku 2003. V Iráku
zůstalo jen 200 vojáků, kteří tvoří americkou základnu v Bagdádu.
Událostí pro náš okres bylo vítězství tenistky z Fulneku Petry Kvitové ve Wimbledonu.
Dne 18. prosince 2011 byl smutným dnem pro občany. Zemřel Václav H A V E L, nar. 5. října
1936, první prezident České republiky. Do funkce prezidenta byl zvolen po sametové revoluci
v roce 1989. V této funkci byl po dvě volební období. Delší setrvání nebylo možné, neboť Ústava
povoluje jen dvě období. Byl většinou občanů ctěn a oblíben neboť se zasloužil o změny v zemi
v roce 1989.
Tisíce lidí se přišlo do Prahy poklonit jeho památce. Pro jeho zásluhy mu byl uspořádán státní
pohřeb, který se konal ze Svatovítského chrámu. Mši celebroval pražský arcibiskup Dominik Duka.
Václav Havel byl nejen politik, prezident, ale také dramatik, který napsal řadu divadelních her. Ke
konci života se mu podařilo natočit film „Odcházení“.
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I. Činnost Obecního úřadu, Zastupitelstva a Rady obce
Obecní úřad
V tomto roce došlo ke změně pracovníků Obecního úřadu. K 31. 3. 2011 odešla paní Ludmila
Vlčková, která pracovala na úřadě od r. 1991. Na její místo nastoupila slečna Eva Rusková ke dni
1. června 2011.
Důležitým úkolem bylo zpracování „Povodňového plánu“.
Uskutečnila se sbírka použitého ošacení ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov,
v březnu a září.
Obec zabezpečuje provoz Zámecké restaurace.
Pracovnice Obecního úřadu vypomáhaly při organizování svatebních obřadů v zámku. Obřadů se
uskutečnilo 69.
V červnu navštívila obec delegace Místní akční skupiny z Maďarska, podělili se o zkušenosti
s čerpáním dotací (především LEADER a MAS) a prohlédli si zámek s parkem.
V září se v zámecké kuželně uskutečnilo jednání Místní akční skupiny Regionu Poodří „Mládež“.
Pravidelně v Kunínském zpravodaji je zveřejňováno blahopřání k významným jubileím občanům.
Uskutečnila se sbírka lékárniček, které automobilisté již nemohli používat.
V květnu se zúčastnil místostarosta Miroslav Vlček exkurze v Horním Rakousku zaměřenou na
odpadové hospodářství. Byla velmi poučná a ukázala, že i na tomto úseku lze pracovat bez následků
na přírodu.
Pracovní skupina pod vedením Ladislava Sedláčka zajišťuje čistotu v obci, sečení trávy na
veřejných plochách, ošetřování veřejné zeleně a drobné opravy ne veřejných prostranstvích.
Zastupitelstvo obce
10. února - 3. zasedání Zastupitelstva obce Kunín projednalo a schválilo:
- obecně závaznou vyhlášku obce Kunín č. 1/2011 o místních poplatcích,
- I. rozpočtové opatření obce 2011 ve výši příjmů i výdajů o částku 66 454,10 Kč,
- dohodu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 100 000 Kč Hasičskému záchrannému sboru
MSK Nový Jičín na rok 2011,
- výjimku dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a to zvýšení na počet 52 dětí
v MŠ Kunín na školní rok 2011/2012,
- navýšení prostředků povodňového úvěru,
- bezúplatný převod pozemku p. č. 45 o vým. 887 m2 od Min. školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
16. května – 4. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- zprávu o hospodaření obce Kunín za rok 2010 a závěrečný účet obce Kunín a to bez výhrad,
- II. rozpočtové opatření - příjmy 67 009 700 Kč, výdaje 67 363 350 Kč,
- směnu pozemků s VFU, - projednání dalšího provozování bezbariérové městské hromadné
dopravy v N. Jičíně s ohledem na finanční náročnost provozu.
27. června – 5. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- vyúčtování položek vodného a stočného za rok 2010,
- navýšení kapacity v Mat. škole o 5 dětí,
- III. rozpočtové opatření - příjmy po úpravě činí 76 416 130 Kč, výdaje 76 769 780 Kč,
- navýšení příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu na úpravu zázemí cvičné kuchyně
o 77 000 Kč.
26. září – 6. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- koupi pozemků p.č. 1525/2 o výměře 65 m2, 330/7 o výměře 1630 m2,
- smlouvu o dílo se společností LIFTCOMP, a.s. na servis výtahu na zdravotním středisku,
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- rozpočtové opatření – příjmy po navýšení 80 419 590 Kč, výdaje 80 773 240 Kč
- do školské rady při ZŠ a MŠ jmenováni členové zastupitelstva obce ing. Stanislav Solanský
a Bc. Pavel Malčík
20. prosince – 7. zasedání Zastupitelstva obce projednalo a schválilo:
- prodej pozemku p.č. 1889 o výměře 89 m2
- smlouvu o úhradě spolupodílu, zhodnocení a následný bezúplatný převod investičního majetku od
Mikroregionu Odersko – komunikace na hřišti TJ,
- Stanovy dobrovolného svazku obcí regionu Poodří,
- rozpočtové opatření – příjmy po navýšení 81 004 530 Kč, výdaje 86 958 180 Kč,
- dlouhodobý investiční úvěr ve výši 6 200 000 Kč na akci „Kunín – stavební úpravy kanalizace
a ČOV po povodni, s dobou splatnosti do března 2019, ručení budoucími příjmy,
- rozpočet na rok 2012 v objemu – příjmy 19 073 000 Kč, výdaje 16 344 330 Kč,
- rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014,
- program obnovy obce Kunín na léta 2012 – 2014,
- doplnění členů Povodňové komise o Zdeňku Cabadajovou, Miroslavu Janyškovou a Mgr. Evu
Ruskovou
- cenu stočného na 20 Kč vč. DPH na rok 2012
Rada obce
Rada obce se sešla v tomto roce 18 krát. Projednala a navrhla Zastupitelstvu obce k projednání
a případnému schválení
- žádost o povolení výjimky z počtu dětí v ZŠ a MŠ Kunín
- žádosti o byty
- žádosti o prodej pozemků
- žádosti o pronájmy pozemků
- žádosti organizací o peněžní příspěvky
- veřejnoprávní smlouva s MěÚ Nový Jičín o projednávání přestupků z obce Kunín
- smlouva s Městským kulturním střediskem o knihovnických službách
- UDIMO spol. s r.o. Ostrava – studie opatření ke zvýšení bezpečnosti
- Projekty VODAM Hranice – autorský dozor stavby ČOV
- AQUALIA infraestrcturas, s r. o. - smlouva o zřízení věcného břemene
- Obec Kunín - hospodaření Obce
- Povodňový plán, stanovení počtu členů povodňové komise
- Operační program Životní prostředí
- informace o využití městské hromadné dopravy
- hospodaření TJ SOKOL
- žádosti obce o poskytnutí dotací z vyšších rozpočtů
- změny Územního plánu
- dotazy a náměty občanů.
Sčítání lidu, domů a bytů
se uskutečnilo ke dni 26. března. Úkony se sčítáním zajišťovaly Poštovní úřady, což se neosvědčilo,
neboť tisíce občanů odmítlo sčítací archy odevzdat, čímž se zpozdilo jejich zpracování a do konce
roku nebyly výsledky zveřejněny. Ke zveřejnění předběžných výsledků došlo až po novém roce.
Zjištěné údaje:
Počet obyvatel
z toho: muži
ženy

1 895
935
960
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Podle věku
muži
ženy

do 14 let
159
169

Obyvatelé podle rodinného stavu:
celkem
svobodní
muži
935
464
ženy
960
380

15 – 64
700
679
ženatí
383
395

rozvedení
76
72

65 a více
76
112
ovdovělí
12
113

Obyvatelstvo podle vzdělání:
celkem
základní
střední vč.
úplné střední a
vysokoškolské bez vzdělání
vyučení bez maturity vyšší odb.s maturitou
1 567
323
629
431
127
10
Obyvatelé podle ekonomické aktivity:
ekon.aktivní
zaměstnaní
991
895
ekonomicky neaktivní
821

nezaměstnaní
96

Obyvatelé podle národností:
česká
1145
moravská
267
slezská
1
slovenská
24
polská
4
neuvedeno
383
Obyvatelé podle náboženské víry:
věřící hlásící se k církvi
353
z toho: římskokatolická
265
Českosl.evangelická
23
Bez náboženské víry
569
Obyvatelé podle státního občanství:
Česká republika
1879
Slovensko
3
Ukrajina
1
Vietnam
3
Polsko
3
Domy podle obydlenosti a vlastníka:
Domy celkem
394
z toho: obydlené
369
rodinné domy
312
bytové domy
40
Vlastnictví:
fyzická osoba
304
obec, stát
17
bytové družstvo
18
spoluvlastnicví
8
kombinace vlastníků
3
6

Neobydlené domy
35
z toho: slouží k rekreaci
2
nezúsobilé k bydl. 3
Obytné domy podle právního důvodu užívání bytu a vybavenosti:
Obydlené byty celkem
618
z toho: ve vlastním domě
299
v osobním vlastnictví
62
nájemní
65
družstevní
148
Vybavenost: s internetem
357
bez internetu
27
koupelna, sprch.kout
614
splachovací WC
610

II. Hospodaření obce
Rozpočet – schválený
upravený
Plnění upraveného rozpočtu:
Příjmy
z toho: daně a poplatky
poplatky za komunální odpad
služby
kultura
pozemky - nájem
prodej
činnost místní správy
příjmy z finančních operací
splátky půjčených prostředků od obyvat.
přijaté transfery
Rozpočet – schválený
upravený
Plnění upraveného rozpočtu:
Výdaje
z toho: silnice a doprava
čištění odpadních vod
školství
kultura
tělovýchova a sport
místní hospodářství
komun. služby a územní rozvoj
nakládání s odpady (TKO)
veřejná zeleň
krizové stavy a veř. pořádek
požární ochrana
místní správa
ostatní činnost

tis. Kč
54 753,9
81 004,5

tis. Kč

80 689,8
15 235,892,8
2 203,2
481,6
15,9
130,4
172,6
2 038,1
186,8
59 333,4
51 995,2
86 958,2

86 297,9
820,2
611,5
2 250,8
809,3
24,4
1 090,1
1 626,1
1 161,5
264,4
77 083,2
100,7 233,6
- 6 781,8
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finanční vypořádání

4,6

Zůstatky finančních zdrojů na účtech

5 195 609,30 Kč

Nezaplacené úvěry

32 238 447,11 Kč

Investiční akce:
Rekonstrukce chodníků u MŠ Kunín po povodni
Varovný a výstražný systém ochrany před povodněmi
Rekonstrukce chodníků v obci po povodni
Obnova kanalizace a ČOV po povodni
Příjezdová komunikace k zámku
Kanalizace – hřiště TJ
Odvodnění – Povodňové domky
Rekonstrukce Zdravotního střediska po povodni
Žádost – demolice objektu č.p. 6 – Lihovar
Zpracování žádosti – územní plán obce Kunín
Poskytnutý úvěr ze SFRP pro občany Kunína – povodeň
Zpracování žádosti – pořízení stroje na úklid zpevněných cest
Nakoupené pozemky
Vestavěný majetek - OÚ
Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům
Celkem
Majetek obce (v pořizovacích cenách):
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek- budovy
stavby
soubory věcí
dopravní prostředky
pozemky
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Nedokončené investice
Finanční majetek
Zásoby – upomínkové předměty
Peněžní prostředky na účtech
Ceniny
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky – místní daně a poplatky
Poskytnuté zálohy
Závazky – dodavatelé
Závazky – zálohy na služby
Závazky vůči zaměstnancům a institucím
Dlouhodobé úvěry
Operativní evidence – hmotný majetek (100 – 500 Kč)

tis. Kč
454,92
3 021,40
9 373,19
43 738,90
1 026,26
365,69
259,79
11 533,84
36,85,05
1 238,87
36,85,05
56,40
210,14
71 727,44
Kč
138 809,70
174 620 053,77
124 886 018,11
6 082 568,20
1 164 362,4 261 092,10
5 184 066,07
25 289 597,658 000,112 706,255 064,23
1 098,319 977,65
746 600,75
406 879,06
589 248,115 033,72
499 144,32 238 447,11
75 608,75

Změny majetku:
Prodej:
Mgr. Marek Kolář a Jana, pozemek p.č. 2147/6 ostatní komunikace o výměře 198 m2
Černý Miroslav, pozemek p.č. 1290/2 ostatní plocha o výměře 252 m2
Holub Josef, pozemek , p.č. 1526 ostatní plocha o výměře 1124 m2
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Kloss Miroslav, pozemek, p.č. 458/2 ostatní plocha o vým. 317 m2
Havránek Oldřich, pozemek p. č. 1290/3 ostatní plocha o vým. 86 m2
Obchodní firma VA Progres, s.r.o., pozemek p.č. 1529 o výměřě 613 m2
Sedláček Vladimír, pozemek, p.č. 2109/2 ostatní plocha o vým. 20 m2
Koupě:
Lesy České republiky, pozemek, p.č. 1525/2 o výměře 65 m2

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 hospodaření byly uspokojivé. Nepřízeň počasí v červenci však ohrozila značně sklizeň
řepky a obilovin. Výnosy byly dobré, nedostatky však byly v kvalitě sklizených plodin.
Vejce CZ, Praha 9, Drůbeží farma Kunín
Výkonný ředitel Otakar Pasečný. V současné době probíhá dokončování rekonstrukce drůbežích
hal, včetně změny klecových chovů. Staré hliníkové haly byly odkryté a nově jsou oplášťovány
PUR PANELY. Dosavadní klece jsou nahrazovány obohacenými klecemi s větší plochou,
vybavených hrabalištěm, trávníkem, snáškovými hnízdy a hřadami. Znamenají větší komfort. Vše
je zajišťováno automatizací. Po dokončení bude v 10 halách až 250 000 slepic.
V současné době je v halách umístěno 157 000 slepic, s denní snůškou 120 000 vajec. V jedné hale
bude umístěno 22 000 až 30 000 slepic.
Vejce se ze všech provozů sváží do Prahy na třídičku a teprve odtud jsou rozvážena do prodejních
sítí. Ke Kunínskému provozu patří i středisko Vražné, kde probíhá odchov kuřic a středisko Loučky,
kde jsou produkována BIO vejce.
Drůbežárna Schrom-Farms – vlastníkem je ing. Andrej Babiš, jeden z nejbohatších podnikatelů.
Produkuje zejména násadová vejce. Na menší výměře provozuje pěstování obilovin pro vlastní
spotřebu.
Soukromí zemědělci:
Kubrický Vojtěch, Kunín 175 – rostlinná výroba a chov skotu a koní
Bartoš Pavel, Kunín 199 – rostlinná výroba
Holčák Stanislav, Kunín 147 – pěstování zeleniny a brambor.
Chovem koní se zabývají další tři chovatelé.
Služby:
Prodej automobilů – 3 prodejci
Prodej potravin – 4 prodejny, nově byla otevřena prodejna pekárny ARIEL, která je velmi oblíbená.
Pohostinství – 6 provozoven
l kiosek u Mlékárny
Na úseku služeb působí několik provozovatelů – 2 stolárny, zámečnictví, Drobné provozovny –
stavební práce, zámečnictví, doprava, dále holičství a kadeřnictví, masér, malíři, zedníci.
Zdravotnictví: Obvodní lékařka pro dospělé, dětský lékař, zubní ordinace, která však byla pro
rekonstrukci budovy přestěhovaná do N. Jičína a zubní lékařka se již odmítla do obce vrátit.
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Ceny:
Docházelo ke zdražování potravin, elektrické energie, plynu. Supermarkety však pravidelně
pořádaly slevové akce potravin i ostatního zboží. Proto většina občanů jezdí nakupovat do Nového
Jičína a v místních prodejnách nakupují jen nejnutnější zboží.

IV. Politický a kulturní život, školství
Školství
Základní škola a Mateřská škola Kunín – příspěvková organizace.
Základní škola Kunín:
Ředitelka Mgr Ivana Machýčková
Zástupce Mgr Alena Rusková
Na škole pracuje Školní rada složená z 5 zástupců rodičů a 3 zástupců školy.
Působí zde i Žákovský parlament, jehož členy je 6 žáků školy.
Ve školním roce 2010 – 2011 vyučovala škola podle vlastního vzdělávacího programu „Škola
s rozhledem“, podle kterého probíhalo vzdělávání ve všech třídách kromě třídy páté. V páté třídě se
vyučovalo podle učebních osnov „Základní škola se všeobecným zaměřením“ Program Škola
s rozhledem se zaměřuje, aby žáci měli co nejširší rozhled a byli připraveni na život. Program
navazuje na programu Mateřské školy - „Barevná školka“.
Kromě vlastní vzdělávací a výchovné práce se škola zaměřuje na udržení široké nabídky
volnočasových aktivit – zájmové kroužky a víkendové akce.
Škola je dobře vybavená učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány, součástí je
i vybavení počítači. Dbáno je i na vybavení novým modernějším nábytkem. Nákupem
dataprojektorů je osm tříd vybavených projekční technikou.
Školu navštěvovalo154 žáků v devíti třídách, z toho I. stupeň 5, II. stupeň 4. Ve škole je i jedna třída
Školní družiny. Výuka byla zajišťována i pro 12 zdravotně postižených žáků.
Učivo probíhalo ve 20 předmětech, mimo to ve volitelných předmětech – ruský jazyk, německý
jazyk a ekologie a v nepovinných předmětech - náboženství a speciální pedagogická péče.
Výuku zajišťovalo 14 pedagogických pracovníků. Učitelský sbor tvořily ženy, v tomto školním roce
scházela mužská osoba.
Na škole pracovalo 5 provozních zaměstnanců – školník, uklizečky a účetní.
Kladem je, že se daří po ukončení školy umísťovat žáky do studijních i učebních oborů (10
studium, 5 učební obory).
Žáci školy se zúčastňují řady soutěží a svým umístěním dokazují své znalosti, což svědčí o dobré
práci školy.
Škola není jen uzavřenou organizací, ale svými aktivitami působí i mimo ni: ankety k ekologii,
třídění odpadů, zajišťování sazeniček květin a zeleniny, výsadba stromů, sběr brýlí a poštovních
známek pro Afriku. Za svou činnost byla škola oceněna a získala mezinárodní titul EKOŠKOLA.
Titul převzali zástupci školy 23. 6. 2011 ve Valdštejnském paláci v Praze.
Školní družina
zajišťuje péči o 34 dětí z l. - 4. třídy. Pracuje zde l vychovatelka. Je zaměřena na kroužek Dovedné
ruce a její výsledky jsou vystavovány v místní Knihovně a jsou velmi kladně hodnoceny. Právě
spolupráce s knihovnou je velmi dobrá. Děti se seznamují s knihami a prací s knihou a řada z nich
se stává stálými čtenáři. ŠD zajišťuje řadu exkurzí a besed, zúčastňují se soutěží v obci, aj.
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Mateřská škola:
Mateřská škola má tři třídy – 2 v budově MŠ a 1 v budově ZŠ. MŠ navštěvovalo 67 dětí, z toho15
v ZŠ.
Vedoucí MŠ je Renata Sztefková. Výuku a výchovu zajišťuje 6 učitelek a l asistentka pedagoga.
Provoz zajišťují 3 pracovníci.
MŠ pracuje s programem „Barevná školka“ zaměřený i na předškolní vzdělávání. MŠ zajišťuje
i výuku 5 dětí s těžkou vadou řeči a l autisty.
Řada akcí zajišťovaných školou je organizována i pro rodiče a přátele školy a jsou velmi dobře
hodnoceny. MŠ není uzavřena jen pro svou základní činnost, ale spolupracuje i s organizacemi
v obci – rodiče, ZŠ, Šk. družina, SRPŠ, Klub seniorů, Obecní úřad aj.
Budova školy prošla po povodni v roce 2009 rekonstrukcí. Bylo pořízeno nové vybavení nábytkem,
doplněny a obnoveny některé učební pomůcky. Zároveň proběhla i úprava školní zahrady
i s vybavením.
Školní jídelna ZŠ
Pracuje zde l vedoucí, která má na starosti i jídelnu MŠ, 2 kuchařky a l pomocná síla. Jídelna
vyvařuje obědy pro 141 žáků, 23 zaměstnanců školy a 4 cizí strávníky.
Je zajišťována i akce „Školní mléko“ pro 52 dětí. Pro oddělení MŠ jsou zajišťovány svačinky,
obědy a celodenní pitný režim.
Školní jídelna MŠ
zajišťuje celodenní stravování a pitný režim pro 52 dětí a 8 zaměstnanců.
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ:
Příjmy:
Kč
Prodej služeb
1 056 929,30
Čerpání fondů
24 712,Ostatní výnosy z činnosti
33 867,Úroky
8 454,95
Územní rozpočty – transfery
12 638 254.Úhrn
Výdaje
Materiál
Energie
Opravy a údržba
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné soc. pojištění
Zákonné soc. náklady
Jiné soc. náklady
Odpisy dlouhodobého majetku
Ostatní náklady z činnosti
Úhrn
Hospodářská činnost:
Příjmy
Prodej vlastních výrobků
Oprodej služeb
Pronájmy

Kč

13 762 217,25

1 745 931,49
815 009,48
132 344,18 689,194 696,02
7 748 670.,2 594 967,76 600,14 801,22 276,79 078,58
13 743 062,57
Kč
11 675,128 647,60
25 725,11

Ostatní výnosy z činnosti
Úhrn

5 488,171 535,60

Výdaje
Materiál
Energie
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Úhrn

88 651,7 768,38 107,5 020,149,139 695,-

Majetek organizace:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek
Zásoby
Závazky
Pohledávky
Finanční majetek
Pokladna

103 943,40
7 203 762,78
72 012,63
2 414 263,73
544 142,40
244 356,49
9 527,-

Knihovna
V roce 2011 bylo zapsáno 158 čtenářů, z toho 65 dětí. Čtenáři navštívili knihovnu 2090krát
a vypůjčili si 10 383 knih a časopisů. Knihovna je dobře zajištěna knihami a časopisy a čtenáři mají
v čem vybírat podle svých zájmů. Knihovna má 8 126 vázaných knih, 4 317 brožovaných knih.
Poskytuje k vypůjčení 14 titulů časopisů. Knihovnu zajišťuje Prušková Ludmila, výpůjční dny jsou
pondělí a čtvrtek Roční poplatek u dospělých činí 30 Kč, děti 15 Kč
Kulturně osvětová činnost:
Obecní úřad a zámek
21. 1. Setkání s podnikateli
11. 2. XXI. Obecní bál
25. 3. Maškarní karneval pro dospělé ve spolupráci se ZŠ
2. 4. Harrachovská hudba na zámku – učinkující: Dagmara Šwitacz, Pl – soprán, Marta
Kratochvílová -traverso, Marcin Šwiatkiewicz, Pl – cembalo, Jan Čižmár (NL/ČR)
12. 4. Koštování slivovice, hruškovice a jabkovice – vítězi: Vladimír Sedláček, ml., Anežka
Matysková a Marie Pastorková, Oldřich Havránek
16. 4. Přednáška Prof. Kroupy: Johan Lucas von Hildebrandt
7. 5. Unikátní výstava na zámku – Šlechta ve službách Masarykovy republiky
19. 5. Výstava – malíř Kravařska – František Kledenský - Výstava přispěla k tomu, že se podařilo
zjistit souvislost obrazu neznámého šlechtice s Fulnekem. Na obraze byl hrabě Josef Václav
Bruntálský z Vrbna – poslední majitel zámku ve Fulneku jak poznačil malíř.
Po mnoho let ležel v depozitáři muzea v N. Jičíně obraz, o kterém se nevědělo, koho představuje.
Obraz i s kresbou malíře byl součástí výstavy.
17. 4. Mezinárodní den památek a historických sídel
7. 5. Středověká bitva v zámeckém parku
19.5. Zahájení výstavy
8. 5. Den matek v zámku s hudebním pořadem „Pod tou naší lípou“
21. 5. Hry bez venkovských hranic – soutěžila družstva: Senior klub, Zumba, Myslivci, Fotbalisté,
Volejbalistky, podnikatelé a obecní. I přes nepřízeň počasí (bouřka s kroupami) se akce vydařila.
29. 5. Děti provádějí děti v zámku.
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2. 6. Kreslení dětí na chodníku u příležitosti MDD – akce je pořádána již několik let a stále se
setkává se zájmem dětí
4. 6. Janáčkův máj – koncert v zámku za účinkování loutnisty Axela Wolfa.
25. 6. 13. Zámecká slavnost pořádaná ve spolupráci Obce Kunín, Muzea Novojičínska, Správy
zámku Kunín. Akce byla zahájena v 9 hodin prohlídkami zámku a vystoupením trubačů. Program
byl velmi bohatý – soutěže pro děti, vystoupení dětí s folklorním pořadem ze Skoronic
a cimbálovou muzikou Varmužovci, STRONGMENI – power show – silácká show pro malé
i velké, kapela Šajtar, taneční klub „V PROSTORU“, sestry Havelkovy s orchestrem, Flašinetky
Keltik a soutěže pro dospělé, kapela STANLEY DIXIE BAND, večer taneční zábava s hudební
skupinou METEOR, ohňová show – Keltik Ostrava. Současně probíhají prohlídky hřbitova s
hrobkami majitelů zámku s výkladem. Mimo kulturních vystoupení je v parku zajištěn jarmark,
občerstvení, střelnice aj.
19. 7. Výstava na zámku – Poklady z depozitářů – exponáty, které dokumentují těžbu a zpracování
rud v okolí Oder, Fulneku a Suchdolu n. O. Vzorky byly zapůjčeny Historicko – vlastivědným
spolkem v Suchdole n.O, a panem Piterkou z Fulneku.
19. 7. Výstava na zámku – Architektonické návrhy Johanna Lucase von Hildebrandta.
6. 8. Koncert - Čínské baroko na zámku v Kuníně
18. - 21. 8. Zámecký kinematograf – filmy: Piráti z Karibiku – Truhla mrtvého muže, Kuky se
vrací, Ženy v pokušení, Bobule, Bobule 2, Králova řeč
6. 9. Beseda o historii Fulneku za účasti starostky Fulnek p. Bc Mocové a místostarosty p. Kvity
a současných vlastníků zámku ve Fulneku. Zajímavě hovořil kastelán zámku v Kuníně p. Zezulčík.
10. - 11. 9. Růže pro hraběnku – slavnostní výzdoba růžemi v zámku. Kdo z návštěvníků přinesl
růži, měl vstup zdarma.
16. 9. hodová zábava – s hudbou Dušana Pospěcha
17. - 18. 9. Slavnosti jiřinek – slavnostní výzdoba jiřinkami v zámku na památku p. Josefa Turka posledního zámeckého kaplana v Kuníně a prvního šiřitele jiřinek v Českých zemích.
18. 9. - Kunínská pouť – jarmark, kolotoče, vystoupení slovácké dehové hudby ROZMARÝNKA
z Vlčnova.
18. 9. Harrachovská hudba na zámku v Kuníně, koncert vynikajících interpretů Jana Čižmára,
Marty Kratochvílové a Petra Wagnera. Koncertu se zúčastnil poslední potomek Harrachů
28. 9. V zámeckém parku se zastavili na své cestě v rámci Svatováclavské vyjížďky po hradech
a zámcích veteráni - 70 aut a motocyklů.
6. 10. Drakiáda se soutěži dětí o nejhezčího draka.
23. 10. Zámecké halali – tradiční ukončení zámecké a lovecké sezony v loveckém duchu v podání
Přerovských trubačů. Stylově odění jezdci na koních, barokní lovecké znělky v zámeckém parku,
slavnostně vyzdobeném zámku a troubená mše k poctě sv. Huberta v kostele Povýšení sv. Kříže.
30. 10. Houslový recitál v provedení houslistky Lilie Slavny (Izrael/Rusko)
17. 11. Den obce – lampionový průvod, ohňostroj v zámeckém parku – občerstvení čaj,koláčky.
Vítání občánků ve velkém sále zámku – přivítáno bylo 18 dětí, které obdržely od obec. úřadu dárky.
10. 12. V aule VFU vystoupily děti ze Skoronic se svým milým pásmem k vánočním svátkům.
26. 12. Vánoční koncert – vystoupili violoncellista Jan Škrdlík, cembalistka Kateřina Bílková se
skladbami Johana Sebastiana Bach, Vivaldiho a dalších skladatelů.
Myslivecká společnost:
14. 5. Myslivecký ples
28. 5. Soutěžní odpoledne pro děti v Pelikánce. Pro děti bylo připraveno občerstvení a dárečky.
Základní škola:
28. 1. Školní ples
26. 1. Maškarní karneval pro děti.
15. 12. Posezení u vánočního stolu.
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TJ SOKOL:
14. 5. Rybářské závody
2. 7. Slavnostní otevření sportovně – kulturního areálu v zámeckém parku, diskotéka
19. 8. Diskotéka
Senioři:
28.12. Společenské odpoledne k ukončení roku s hudebním doprovodem p. Logaje Rudolfa.
Činnost spolků:
Tělovýchovná jednota SOKOL
se zaměřuje hlavně na kopanou, kde pracují tři družstva – žáci, dorost a muži. Výsledky v soutěžích
jsou dobré, umísťují se většinou ve středu tabulky. K jejich činnosti bylo rekonstruováno hřiště
a dobudováno zázemí. Zařízení bylo slavnostně otevřeno 2. července 2011. Mimo tyto oddíly
pracuje oddíl pohybového cvičení pro ženy, který vede Petra Vlčková. Snahou bylo zajistit pro
mladší ženy cvičení ZUMBY, což se setkalo s malým zájmem. Cvičení však probíhalo, avšak ne
pod hlavičkou TJ -zde si cvičenky musely hradit náklady samy.
V roce 2011 zajišťovali členové TJ dokončení oprav po povodni, vybavení kluboven a pořízení
nových dresů a dalších sportovních potřeb, k čemuž využili příspěvku ČMS-FS z roku 2010 na
povodeň.
V roce 2011 získali na vlastních příjmech 156 301,12 Kč, se zůstatkem z minulého roku měli
k využití l 469 705,46 Kč. Výdaje byly vyčerpány ve výši 1 170 548,70 Kč. Největší výdaje činilo
pořízení nového vybavení 217 940,70 Kč a údržba a opravy 780 949 Kč.
Český červený kříž
má 45 členů. Roční příspěvek činí 100 Kč, z toho 50 Kč zůstává OV ČSČK. Své akce financuje
z vlastních zdrojů (příspěvky členů, příjmy z tanečních zábav). V tomto roce byl uspořádán zájezd
do Věžek a Kroměříže. Pro členy uspořádán táborák s opékáním párků. Svou činnost zaměřuje
zejména na přednášky se zdravotní tematikou jak pro členy, tak i pro nečleny. Ze svých malých
příjmů se snaží přispívat i na charitu. Klubu seniorů přispěl na nákup vlny k pletení dětských
čepiček a ponožek pro porodnici v N. Jičíně. Vzhledem ke ztíženým podmínkám pro konání zábav
bylo od jejich konání upuštěno, čímž se snížila možnost financování akcí.
Český svaz zahrádkářů a ovocnářů
zaměřuje svou činnost zejména na moštování a sušení ovoce.
Klub seniorů.
O organizování činnosti a zajišťování akcí se starají Růžena Vaňková, Anna Chrástecká, Vlasta
Mertová, Darena Šnajdárková, Jiřina Gazdová. Členky klubu se schází pravidelně co 14 dní mimo
letní měsíce červenec a srpen. Činnost je bohatá - pečení koláčů a perníků, smažení koblih, pletení
čepiček a ponožek pro porodnici v N. Jičíně, výroba vánočních a velikonočních ozdob, pomoc při
hrabání listí v zámeckém parku, přípravě růží v zámku, pečení a prodej koláčů při zámeckých
slavnostech, pečení koláčků na den obce. Je pamatováno také na zábavu - MDŽ, Mikuláš, táborák.
Na ukončení roku bylo uspořádáno Společenské odpoledne s hudbou nejen pro členy klubu, ale
všechny zájemce – seniory z obce. Letošní program byl obohacen o divadelní hru „SNĚHURA“
v provedení herců ze Suchdolu. Bohatá tombola a hudební produkce p. Logaje přispěly k dobré
náladě a spokojenosti účastníků. Také v tomto roce byl uspořádán zájezd, který byl směřován na
Slovensko do Piešťan a na zpáteční cestě do Valašských Klobouk na „farmářské“ trhy. I když počasí
nepřálo, prohlídka Piešťan a projížďka lodí po Slňavě stály za to. Zklamáním byly velmi slabé
farmářské trhy, ale večerní program ve skanzenu v Rožnově p. R. vše vynahradil.
V obci dále pracují složky:
Myslivecká společnost
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Rybářský spolek
Sdružení rodičů a přátel školy
Včelařský spolek
Charita Odry – uspořádaná Tříkrálová sbírka přinesla částku 46 389 Kč. Je potěšením, že i občané
naší obce myslí na potřebné občany a jsou ochotni na jejich zajištění přispět.
V obci byla uspořádána také sbírka ošacení pro potřeby Diakonie Broumov, která se každoročně
opakuje a je občany vítána.

V. Počasí
Leden: Ranní teploty od – ll° do + 10°C, odpolední od -3°do +10°C. Zamračené počasí, občas déšť.
23. - 26. 1. slabé sněžení – 10 cm sněhu. 29. a 31. 1 se objevila ranní mlha. 4. 1. bylo zatmění
slunce.
Únor: Ranní teploty od -9°do + 8°C odpolední od -6° do + 11°C zamračeno občas polojasno, 18. až
25. 2 slabé sněžení, 28. 2. mlha.
Březen: Ranní teploty od -6°do +11°C, odpolední od +4°do + 19°C, slunečno, 10., 18. a 26. déšť,
dne 19. v noci 0,5 cm sněhu, 22.,23. a 30. ráno přízemní mráz.
Duben: Ranní teploty od +2°do +14°C, odpolední od +11°do + 28°C. 3. a 25. mlha, 1., 4., 14., 24.,
26. déšť, 24. a 30. bouřka. Slunečné počasí.
Květen: Ranní teploty od + 1°do + 19°C, odpolední od +8°do + 28; C. Ve dnech 1., 4., 14., 24., 26.
a 28. déšť, 27. bouřka, 21. bouřka s kroupami (zem byla zcela kroupami zakryta), 29. mlha, 4. až 7.
přízemní mráz. Slunečné počasí.
Červen: ranní teploty od +13°do +19° C, odpolední od +17° do +30°C. 1., 8., 9., 14., 20., 24., 25.,
29., 30. déšť, 4. a 5. bouřka, jinak polojasné až slunečné počasí.
Červenec: Ranní teploty od +13°do + 19°C, odpolední od +13°do + 37°C. Ve 13 dnech dešťové
přeháňky, 4. a 5. bouřka, zamračené, občas slunečné počasí. Srážky ohrozily sklizeň řepky
a dozrávajících obilovin.
Srpen: Ranní teploty od +11°do + 27°C, odpolední od + 19° do + 37°C . Ve dnech 1., 8., 13., déšť,
12., 17., 19., 28. bouřka, slunečné počasí.
Září: Ranní teploty od + 9°do + 19°C, odpolední od +15°do + 30°C.6., 8., 9., 11., 12., 20., 25., déšť,
slunečno.
Říjen: Ranní teploty 0° až +15°C, odpolední od +7°do +27°C. Déšť ve dnech 7., 8., 9., 11., 12., 20.,
25. Slunečné až polojasné počasí.
Listopad: Ranní teploty od -4°do +7°C, odpolední od +1°do + 18°C. 1., 10., 13. mlha, 7., 14.-16.,
přízemní mráz, 1., 10., 13. mlha, zamračené, občas polojasné počasí. Přesto, že se občas objeví
dešťové přeháňky jsou velmi slabé a napršelo pouze 5 mm. Listopad byl nejsušší za posledních 200
let. 28 dní bylo sucho, klesá stav podzemních vod., Snížené jsou i hladiny řek. Situaci zachraňují
přehrady, aby v řekách nehynuli živočichové.
Prosinec: Ranní teploty od -8°do + 10°C, odpolední od +2°do + 9°C. Ve dnech od 1. do 5. a 13.,
15

17., a 23. mrholení a déšť. Dne 7., 9., 18. a 21. poletoval sníh. 15, - 17. zasáhl naší republiku orkán
JOACHIM s vichřicí až 148 km/hod. V západních Čechách bral střechy, lámal stromy. Musela být
omezena autobusová i vlaková doprava. Došlo k prudkému snížení tlaku, což mělo za následek
zdravotní problémy lidí.

VI. Pohyb obyvatelstva:
Počet obyvatel k 1. 1. 2011
Přírůstky: narození
přistěhovaní
Úbytky: zemřelí
odstěhovaní
Počet obyvatel k 31. 12. 2011
Sňatky
Rozvody

1902
18
36
15
47
1894

8
5

Narození v roce 2011:
Bára
Hrdinová
Kristýna
Fabíková
Linda
Kanalošová
Elena
Mokrá
Tereza
Bělunková
Ema
Wedgbury
Daniel
Richter
Emma
Pastiříková
Diana
Adámková
Zemřelí v roce 2011:
Drahomíra
Kroupová
Jaroslav
Glos
Miroslav
Janyška
Hana
Loukotová
Štefania
Šumská
Petr
Gregor
Jaroslav
Braun
Bohumír
Hub

Natálie
Richard
David
Štěpán
Noemi
Jan
Kristýna
Matyáš
Klára

Hradilová
Trnovec
Bělunek
Vlček
Juřicová
Sekanina
Bubíková
Matuš
Macíčková

Miroslav
Tomáš
Miloslav
Jiřina
Marie
Vladimír
Václav

Mauer
Hoďák
Bill
Kužílková
Podzemná
Šimek
Rozšlapil

Trestná činnost, neštěstí, dopravní nehody:
V obci i přes velmi hustý dopravní provoz se událo jen několik drobných dopravních nehod, které
se obešly bez větších zranění.
Objevily se krádeže v obchodech, kdy za provozu vykradl cizí občan pokladnu v COOPu. Byl však
kupujícími přistižen a zajištěn Českou policií.
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