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Úvod
Rok 2012 byl rokem, který prověřoval činnost vlády. Několikrát bylo v Parlamentu ČR hlasováno
o důvěře vládě. Vzhledem k početní převaze koaličních poslanců vláda své postavení udržela. Bylo
však vyměněno několik ministrů, stalo se, že žena zvolená za ministryni obrany byla ze své funkce
odvolána po osmi dnech. Důvěra vlády je však velmi snížena.
V říjnu se konaly krajské volby, ve kterých získala většinu ČSSD, pouze ve dvou krajích získala
většinu ODS a v jednom KDU-ČSL.
Dne 18. února byl arcibiskup Dominik Duka jmenován kardinálem.
Druhá polovina roku byla ve znamení příprav přímé volby prezidenta ČR. Přihlásilo se 11
kandidátů, z nichž 3 byli vyřazeni zejména pro nesrovnalosti v počtu hlasů. Připomínky z řad
kandidátů byly na špatný postup při výpočtu neplatných hlasů. Voleb na funkci prezidenta ČR se
zúčastnilo 8 kandidátů – Miloš Zeman, Jan Fischer, Jiří Diensbier, Zuzana Roithová, Vladimír
Franz, Karel Schwarzenberg, Taťána Fischerová a Přemysl Sobotka.
V září byly zaznamenány problémy v prodeji nekolkovaného alkoholu. Objevila se řada občanů,
kteří po požití alkoholu onemocněli a mnozí i zemřeli. Bylo zjištěno, že v alkoholu se nachází
nebezpečný metanol. Proto ve dnech 20. až 28. září byla vyhlášena prohibice. Probíhala řada
kontrol za účelem likvidace nebezpečného alkoholu, který se nejvíce objevil právě v našem
Moravskoslezském kraji.
Na následky požití pančovaného alkoholu zemřelo 26 lidí. Kontroly prodeje alkoholu dále
probíhají.
V tomto roce probíhaly i Letní olympijské hry. Česká republika získala čtyři zlaté, tři stříbrné a tři
bronzové medaile. Byl to pro nás velký úspěch.
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I. ČINNOST OBECNÍHO ÚŘADU, ZASTUPITELSTVA A RADY
OBCE
Obecní úřad:
Činnost úřadu zajišťují tři stálí pracovníci a dva uvolnění zastupitelé – starostka, místostarosta.
Jejich činností není jen zajištění úkolů na obecním úřadě, ale i mimo – zajištění kulturních
a společenských akcí, družební činnost s německými občany aj.
V měsíci září navštívili obec bývalí rodáci žijící v Německu v čele s manžely Friedrichovými
a farářem p. Jungem. Po prohlídce obce, kterou absolvovali pěšky a koňským povozem, se
zúčastnili otevření expozice věnované historii obce v zámku. Po té se zúčastnili mše v kostele
Povýšení sv. Kříže celebrované p. Jungem.
Obec zaměstnává pracovníky pro zajištění údržby obecního majetku. Jejich počet se odvíjí podle
množství nutných prací.

Zastupitelstvo obce:
5. března – 8. zasedání Zastupitelstva obce Kunín projednalo a schválilo:
- bezúplatný převod pozemků parcelních čísel 2190/1, 2190/5, 2190/6, 2325/1, 2704, 3028/1, 3122,
3132/1, 3132/5, 3133/1 od Pozemkového fondu ČR
- dohodu o poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru N. Jičín ve
výši 100.000 Kč
- delegování zástupce obce na valnou hromadu společnosti ASOMPO, a.s. p. Miroslava Vlčka
- I. rozpočtové opatření 2012 – rozpočet po úpravách činí v příjmech 20 143, 89 tis Kč, ve výdajích
16893,86 tis Kč
- kritéria pro přijímání dětí do Mateřské školy v Kuníně.
7. června – 9. zasedání Zastupitelstva obce Kunín projednalo a schválilo:
- prodej pozemku p. č. 1008/1, 803/5,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů
a interaktivních terminálů na území obce,
- Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místních poplatcích, se zvýšením paušálního poplatku,
- zprávu o hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2011 - bez výhrad,
- II. rozpočtové opatření - příjmy činí 20 375,39 tis Kč, výdaje 17 125,36 tis. Kč, financování
výdajové části 3 891,49tis Kč,
11. září – 10. zasedání Zastupitelstva obce Kunín projednalo a schválilo:
- prodej pozemků p.č. 219/1,219/1, 1773/2, 1774/2, 1778/2, 1779/2
- udělení výjimky v počtu dětí v Mateřské škole
- zprávu o hospodaření Regionu Poodří a Mikroregionu Odersko
- III. rozpočtové opatření – příjmy činí 21 149,48 tis. Kč, financování 641,46 tis. Kč, výdaje se
navyšují o 774,09 tis. Kč
- zřízení nového oddělení MŠ v bývalé knihovně
- zástupce honebního společenství Kunín – Šenov – zvolen člen rady Bc. Pavel Malčík
27.listopadu – 11. zasedání Zastupitelstva obce Kunín projednalo a schválilo:
- převod pozemku p.č. 91/1 od UZSVM
- prodej budovy č. 71 firmě Polytion s.r.o
- zadání nového územního plánu
13. prosince – 12. zasedání Zastupitelstva obce Kunín projednalo a schválilo:
- ceník prodeje pozemků s platností od 1. 1. 2013
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- IV. Rozpočtové opatření – příjmy činí 22 227,86 tis. Kč, financování 391,46 tis. Kč, výdaje
18 757,83 tis. Kč, financování 3 891,49 tis. Kč
- návrh rozpočtu na rok 2013
Rada obce:
Rada obce se v tomto roce sešla 24x. Na zasedáních projednávala nájmy majetku obce, návrhy na
prodej pozemků, žádosti o přidělení bytu, poskytnutí příspěvků organizacím – Salus Kopřivnice,
Region Poodří, Centrum pro zdravotně postižené děti v N. Jičíně, Škola života N. Jičín, Záchranná
stanice Bartošovice.
Protipovodňová opatření, pořízení venkovního fitness, připomínky k územnímu plánu.
Potvrzení Mgr. Ivany Machýčkové na ředitelku ZŠ a MŠ na dobu 6 let.
Dotace na projekt „Víceúčelové hřiště“ u ZŠ.
Schválení smlouvy o knihovnických službách.
Prodloužení nájmů v obecních bytech.
Setkání s podnikateli.
Návrh na udělení Čestného občanství in memoriam hraběnce Marii Walburze, hraběnce
z Truchsess-Walburg-Zeilu. Na udělení čestného občanství byl dále navržen poslední žijící
potomek, pravnuk císaře Františka Josefa a císařovny Sissi, Franz Joseph, hrabě z Walburg-Zeilu,
který se také zúčastní oslav 250 výročí narození hraběnky.
Nadace OKD – poskytnutí dotace 100 000 Kč na oslavy hraběnky.
Příprava oslav 250. výročí narození hraběnky a 200 let vysvěcení kostela Povýšení Sv. Kříže.
Zpráva ze šetření stavu zámeckého parku. Byly navrženy úpravy porostů a zámecké zdi.
VOLBY
Volby do Zastupitelstva krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 ve volebním okrsku č. 1
Kunín:
Pořadí volebních stran:
l. Komunistická strana Čech a Moravy
2. Česká strana sociálně demokratická
3. Křesťanská demokratická unie – ČS. Strana lidová
4. Občanská demokratická strana
5. Sdružení nezávislých kandidátů
6. Strana Práv Občanů Zemanovci
7. Komunistická strana Československa
8. - 9. Strana zelených
Top O9 a starostové pro Moravskoslezský kraj
10. Protest – nevolím parlamentní strany
11. Nezávislí
12. Česká pirátská strana
13. - 15. Suverenita – Blok J. Bobošíkové pro MSK
Strana svobodných občanů
Hnutí na podporu hasičů a dalších dobrovolníků
16. - 17. Volte Pravý Blok www.cibulka net
Dělnická strana soc. spravedlnosti – Stop nepřizpůsobilým
18. Národní socialisté – levice 21. století
Celkový počet zapsaných voličů do stálého seznamu
Počet voličů, kterým byla vydána úřední obálka
Počet platných hlasů
Účast voličů

106 hlasů
105 hlasů
51 hlasů
37 hlasů
15 hlasů
12 hlasů
10 hlasů
9 hlasů
9 hlasů
8 hlasů
7 hlasů
6 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
4 hlasy
3 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
1 508
411
395
27,25%
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II. HOSPODAŘENÍ OBCE
Rozpočet příjmů - schválený
- upravený
- financování

tis. Kč
19 073.22 227,86
391,46

Plnění upraveného rozpočtu:
Příjmy celkem

23 015,25

z toho: daně a poplatky
poplatky za likvidaci komunálního odpadu
kultura
školství
služby
zneškodnění a využívání komun. odpadu
pozemky
činnost místní správy
přijaté transfery – dotace
kapitálové příjmy
splátky půjčených fin. prostředků – občané

15 263,24
884,02
460,98
5,96
2 107,77
122,37
53,62
146,80
2 692,13
1 027,67
245 ,69

Rozpočet výdajů – schválený
financování
upravený
financování

16 344,33
2 728,67
18 727,83
3 891,49

Plnění upraveného ropočtu:
Výdaje celkem

17 963,14

z toho: silnice a doprava
čištění a odvod odpadních vod
Základní škola – příspěvek na provoz
kultura
tělovýchovná činnost
místní hospodářství
komunální služby a územní rozvoj
požární ochrana
volby
zastupitelstvo
činnost správy - obecní úřad
ostatní správa – povodně 2009
kapitálové výdaje

277,95
1 017,02
2 150,96
1 054,13
147,15
1 033,34
2 960,81
100,28,63
1 182,55
6 779,81
29,09
1 201,71

Financování z tuzemska
Stav finančních prostředků na účtu
Stav dluhů – nezaplacené úvěry

5 052,10
1 612 586,42 Kč
28 364 485,40 Kč
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Změny majetku:
Investiční akce:
Obnova kanalizace po povodni
Cvičící stroje – výletiště
Úprava výletiště – dokumentace
Demolice objektu č. p. 6 – lihovar – dokumentace
Výstražný a varovný systém
Server – obecní úřad
Pozemky

tis. Kč
567,80
311,56
9,60
192,00
11,40
58,30
45,25

Celkem

1 201,71

Majetek obce:
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
Budovy, stavby
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Nedokončené investice hmotný majetek
Nedokončené investice nehmotný majetek
Finanční majetek
Zásoby – upomínkové předměty
Peněžní prostředky na účtech
Ceniny
Krátkodobé pohledávky
Krátkodobé pohledávky – místní daně a poplatky
Ostatní pohledávky
Poskytnuté zálohy
Závazky – dodavatelé
Závazky – zálohy na služby
Závazky vůči zaměstnancům a institucím
Ostatní závazky
Dohadné účty aktivní
Dohadné účty pasivní
Dlouhodobé úvěry
Operativní evidence (100-500Kč)

Kč
190 426,10
300 137 628,88
6 204 554,78
933 349,5 513 016,07
4 376 554,70
25 047 897,450 800,658 000,150 495,1 612 856,42
1 310,603 707,75
793 395,25
66 944,10
701 230,70
106 200,159 266,15
492 481,27 714,3 264,87
746 931,42
28 364 485,40
116 690,35

Změny majetku:
Prodej:
Mgr. Barošová Veronika, Kunín – pozemek p.č. 1889 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
85 m2
Olejník Miroslav, Kunín – pozemek p.č. 803/5 zahrada o výměře 19m2
Koupě:
Jašková Eva, Kunín – pozemek p.č. 330/7 ostatní plocha o výměře 1630 m2
Směna:
Obec Kunín směňuje pozemky – p.č. 1569/2 ost. plocha, ost. komunikace 232 m2
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p.č. 1569/3 ost. plocha, ost. komunikace 251 m2
p.č. 1569/4 zastavěná plocha, nádvoří 95 m2
p.č. 1607/3 ost. plocha, manipul. plocha 101 m2
p.č. 1607/14 zastavěná plocha a nádvoří 48m2
p.č. 1310 zastavěná plocha a nádvoří 123 m2
p.č. 1311 zahrada 800m2
směna se provádí s Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno
za pozemky p.č. 15 ostatní a manipulační polocha 6876 m2
p.č. 1329/1 ostatní a manipulační plocha 1371 m2, geometrickým
plánem vytvořený nový pozemek 15/3 ostatní a manipulační plocha o výměře 1279 m2
Obec Kunín směňuje pozemek p. č. 2120/1 ostatní plocha, ostatní komunikace 445m2
s Tomášem Černochem za p.č. 2111/2 ostatní plocha, ostatní komunikace 278 m2.
Finanční vyrovnání vyrovnal Tomáš Černoch Obci Kunín
Novostavby kolaudované v r. 2012:
Gazdoš Robert, Kunín 135
Pytlík Josef a Anna, Kunín 474
Ing. Pavlík David a ing Irena, Kunín 97
C.A.R. Lešení, Kunín 251
Červenka Jaromír, Kunín 473
Vítek Miroslav a Miroslava, Kunín 436
Holub Josef, Kunín 456
Klein Jaroslav, Kunín 459
Kott Martin, Kunín 423
Černoch Tomáš, Kunín 460

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. Hospodářské výsledky byly dobré, nebyly
velké problémy se sklizní, neboť počasí bylo letní bez větších problémů. Výsledky rostlinné výroby
slouží především pro vlastní spotřebu organizace.
Drůbežárna Schrom – Farms – produkce zejména násadových vajec. Vedoucí Petr Horník
Drůbežárna – VEJCE CZ Praha 9, Drůbeží farma Kunín - probíhala rekonstrukce hal –
oplášťování, modernizace vnitřního vybavení pro klecový chov slepic, pro zlepšení podmínek
chovaných slepic. V průběhu rekonstrukce hořel nedokončený sklad. Požár byl způsoben
nepozorností při rozbrušová- ní střechy. Při požáru byl zničen malý nakladač. Likvidace požáru
trvala dvě hodiny. Škoda byla odhadnuta na 350 000 Kč. Vedoucí Otakar Pasečný.
Soukromí zemědělci:
Kubrický Vojtěch, Kunín 175- rostlinná výroba pro vlastní spotřebu, chov skotu a koní
Bartoš Pavel, Kunín 199 – rostlinná výroba
Holčák Stanislav, Kunín 147 – zelinářství a pěstování brambor
Chovem koní se zabývají 4 chovatelé
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Služby:
V tomto roce byly otevřeny provozovny:
Kadeřnictví Chmelová, Kunín
Kadeřnictví Della, Kunín 56
Prodejna vajec – podnik VEJCE CZ, na parkovišti u obecního úřadu
Občerstvení – bývalá hasičská zbrojnice
Drobné provozovny ukončily provoz.
Zdravotnictví:
Obvodní lékařka pro dospělé MUDr. Petra Frömlová
Dětský lékař MUDr. Michal Pukovec
Zubní ordinace – DENTALPRAX prim s.r.o. – MUDr. Jozef Fingerhútt
Ceny:
V důsledku zvýšení daně z přidané hodnoty o 1 % došlo ke zvýšení cen všech služeb i zboží.

IV. POLITICKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT, ŠKOLSTVÍ
Školství:
Základní a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, příspěvková organizace:
Základní škola:
Ve školním roce 2011 – 2012 pracovala škola se vzdělávacím programem „Škola s rozhledem“
Škola připravuje žáky, aby měli co nejširší rozhled pro život. Škola je otevřená a přístupná všem
dětem, rodičům i veřejnosti. Vytváří otevřenou školu s bezpečným, útulným, příjemným a veselým
prostředím, v níž vede žáky ke zdravému životnímu stylu. Žák získává 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 ŠVP MŠ s názvem „Barevná školka“.
Působení v ZŠ ukončila učitelka Věra Heiníková a místo ní nastoupila učitelka Taťána Raitrová.
Ve škole působí asistent pedagoga v 1. ročníku – Zdenka Veselá. Celkem působilo ve škole
15 pedagogických pracovníků.
Školu navštěvovalo 164 žáků z toho ročník I. - V. 95, VI. - IX. 69.
Znalosti žáků jsou velmi dobré, l01 žáků prospělo s vyznamenáním. Dva žáci nebyli klasifikováni.
Na škole pracuje žákovský parlament složený ze žáků 4. až 9. třídy v počtu 6 členů. Koordinátorem
byla učitelka Mgr Kristýna Richterová.
Žáci mají možnost zapojit se do zájmové činnosti. Na škole pracovalo 19 zájmových kroužků se
zaměřením na hudební výchovu, sport, počítače včetně výuky psaní deseti, dovedné ruce,
dramatický kroužek, astronomický kroužek, výuka cizích jazyků – španělština, angličtina
a dopravní kroužek.
Činnost žáků ve škole je velmi bohatá. Zúčastňují se školních soutěží ve škole i s jinými školami.
Škola spolupracuje také s Obecním úřadem. Škola se zapojuje do projektu EKOŠKOLY. Při své
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činnosti pomáhá obci při naplňování úkolů na úseku ekologie. Vyhlásila anketu na téma „Třídíme
odpad“. Ve škole se uskutečnila oslava Světového dne EKOŠKOL aneb Ekokonference. Žáci
představili výsledky své činnosti na tomto úseku. Výstavka se setkala s velmi dobrými ohlasy.
Mateřská škola:
Škola je u místěna v budově č. 184 jsou zde dvě třídy, do kterých je zapsáno 72 dětí – Berušky 26,
Sluníčka 26. Třída Žabičky, kterou navštěvuje 20 dětí, je umístěna v budově základní školy.
Průměrná docházka byla 54 dětí. V současné době již prostory MŠ nedostačují a řada dětí nemohla
být přijata. MŠ navštěvovaly 4 děti s těžkou vadou řeči, l dítě autista a l dítě se zdravotním
znevýhodněním. Pro tyto děti byly vypracovány plány individuálního rozvoje a bylo jim věnováno
speciální vzdělávání dle jejich potřeb.
Projevují se nedostatky u dětí - nedovedou si hrát s hračkami, rozvinout hru. Při upozornění reagují
rodiče, že nemají čas se dětem v tomto smyslu věnovat. MŠ musí za ně tuto činnost suplovat.
Ve škole pracovalo 6 pedagogických pracovníků, 2 provozní pracovníci.
Školní jídelna při ZŠ:
Ke stravování bylo přihlášeno 162 dětí ZŠ a 20 dětí MŠ, 23 zaměstnanců a 3 cizí strávníci.
Jídelna zajišťovala i pitný režim žáků, třikrát týdně byly pro žáky zajišťovány svačinky, které
odebíralo 57 až 66 žáků. Jídelna se zapojila do akce „Ovoce do škol“ zajišťované firmou OVOCENTRUM a.s. Nový Jičín. Náklady byly hrazeny z fondů EU.
ŠJ zajišťovala stravu i pro 20 dětí MŠ – přesnídávka, oběd, svačina.
Ve školní jídelně pracovaly 2 kuchařky, pomocná síla v kuchyni na 50% úvazek a vedoucí ŠJ na
50% úvazek.
Školní jídelna MŠ:
Strava – přesnídávka, oběd, svačina je zajišťována pro děti umístěné v Mateřské škole
a zaměstnance MŠ. Pro děti je zajišťován pitný režim (čaj, džus, minerálka nebo voda). Ve ŠJ
pracuje 1 kuchařka a vedoucí ŠJ na 50% úvazek.
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ:
Příjmy
Vzdělání
Vzdělání pro konkurenceschopnost
Obec – příspěvek
Stravné
Úhrn příjmů

Kč

Kč

10 987 000,470 909,15
2 396 001,24
955 143,14 809 053,39

Výdaje:
Vzdělání
Vzdělání pro konkurence schopnost
Vzdělání – od obce
Potraviny
Úhrn výdajů
Zůstatek zdrojů

10 987 000,470 909,15
2 367 492,91
954 263,21
14 779 665,27
29 388,12
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Hospodářská činnost:
Příjmy
Výdaje

238 255,52
217 092,93

Zůstatek zdrojů

21 162,59

Majetek organizace:
Dlouhodobý nehmotný majetek
Dlouhodobý hmotný majetek – stroje a zařízení
Drobný dlouhodobý majetek
Operativní evidence – NM 100-5000 Kč
HM 100 – 500
Zásoby – potraviny
Pokladní hotovost
Peněžní prostředky na BÚ
Pohledávky
Závazky

Kč
103 943,40
368 789,30
7 431 871,19
164 146,50
643 585,09
54 364,68
13 660,1 948 016,27
1 006 510,65
2 453 837 ,02

KULTURNĚ OSVĚTOVÁ ČINNOST:
Obec Kunín a Správa zámku Kunín:
6. 1. Tříkrálový koncert
10. 1. 22. Obecní bál
16. 3. Maškarní karneval pro dospělé
24. 3. Vítání jara
30. 3. Koštování slivovice, hruškovice a jabkovice
8. 4. Velikonoční koncert na zámku, v přednesu Jana Škrdlíka a Renaty Ardaševové, se
skladbami Ludwiga van Bethovena.
5. 5. Středověká bitva v zámeckém parku – Píseň o Nibelunzích
13. 5. Den matek (módní přehlídka, beseda o barvách)
16. 5. Předání cen Bílého slona – ve spolupráci se Sdružením Česká ZOO k podpoře chovatelské
práce českých a slovenských zahrad
26. 5. Hry bez venkovských hranic napříč Kunínem
1. 6. Noc kostelů – prezentace kulturního bohatství chrámu je součástí oslav 200. výročí vysvěcení
kostela. Součástí je netradiční zpřístupnění hrobek majitelů zámku a části zámku. Nevšední zážitky
prožili návštěvníci kostela. Kromě varhanního koncertu měli možnost prohlédnout si kostel spolu
s místnostmi, kam není vždy přístup. K historii kostela, pohovořil kastelán zámku pan Jaroslav
Zezulčík, který připomněl zásluhy hraběnky Marie Walburgy z Truchsess-Walburg-Zeilu a pozval
přítomné na prohlídku hřbitova, kde jsou uloženy ostatky hraběnky a majitelů zámku a také
k prohlídce zámku bývalého sídla paní hraběnky, která slaví 250 let od narození.
2. 6. Děti provázejí děti – dospělé průvodce nahradily děti. Děti mají v tento den vstup zdarma.
23. 6. XIV. Zámecká slavnost. Bohatý program začal již v 10 hodin prohlídkami zámku, hřbitova,
hrobek bývalých majitelů zámku s výkladem. Zámecká slavnost probíhala ve znamení oslav 250 let
narození hraběnky Marie Walburgy. Jako každý rok se setkala s velkým zájmem občanů.
24. 7. Došlo k setkání paní Evy Kreiselové v kabinetu přírodnin na zámku. Příbuzná s Mauricem
Remešem významným paleontologem rodákem v Příboře.
23. - 26. 8. Zámecký kinematograf
14. - 16. 9. Slavnost růží a jiřinek
14. 9. Setkání s krajany z Leimenu na zámku a otevření expozice k historii obce
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15. 9. Oslava 250 let narození Marie Walburgy hraběnky z Truchsess-Walburg-Zeilu, vernisáž
výstavy, prohlídky zámku a kostela. Pietní akt na hřbitově s německými krajany, odhalení
pamětní desky hraběnce Marii Walburze, udělení čestného občanství hraběnce
16. 9. Kunínská pouť – 200 let od vysvěcení kostela Povýšení svatého Kříže – pontifikální mše
celebrovaná mons. Františkem Václavem Lobkowiczem
16. 9. Zasazení pamětního stromu v zámeckém parku
23. 9. - 28. 10. Výstava – Mozart ve Vídni
28. 9. Svatováclavská vyjížďka historických vozidel
3. 11. Zájezd – koncertní uvedení muzikálu Johanka z Arku na zámku Nový Světlov
14. 11. Koncert – Mistři anglického baroka - Jan Čižmář. Hudebník se svými spolupracovníky
natáčel v Kuníně CD s hudbou mistrů anglického baroka.
17. 11. Den obce – vítání občánků, lampionový průvod, ohňostroj u zámku.
1. a 2. 12. Mikulášský jarmark.
5. - 6. 12. Konference Etika v podnikání a ve společnosti – pocta hraběnce, která již v 18. století ve
svém výchovném ústavu vyučovala etice. Akce se zúčastnila i slovenská herečka, poslankyně
Národní rady SR Magda Vašáryová.
26. 12. Štěpánský koncert - Jan Škrdlík, Kateřina Bílková, basista Jiří Klecker
Výstavy na zámku:
Poklady z depozitářů – malá výstava v prostorách Kabinetu přírodnin s představením rukopisu
Maurice Remeše z roku 1933 Štramberský vápenec a jeho zkameněliny.
Skvost fulneckého náměstí v Kuníně – ojedinělá výstava jednoho ze skvostů Fulneku – Příběh
neobyčejného domu připomněl významnou rodinu i neobyčejné architektonické dílo Mehofferův
palác ve Fulneku, který již neexistuje.
Myslivecké sdružení Šenov - Kunín:
14. l. Myslivecký ples
19. 5. Myslivecká soutěž pro děti v Pelikánce.
13. 7. Diskotéka
Základní škola:
27. 1. 16. Školní ples
18. 2. Maškarní karneval pro děti
18. 12. Posezení u vánočního stromu
Rybářský spolek Kunín:
15. 5. Rybářské závody
Josef Rivec
3. 11. 18. ročník kunínského mariáše
Jiří Zdráhal, Martin Ficek:
26. 12. Turnaj ve stolním tenise
Klub seniorů:
28. 8. Zájezd do pivovaru v Nošovicích, výrobny Marlenky a na tržnici v Polsku
28. 12. Předsilvestrovské setkání seniorů
Knihovna:
Obecní knihovna v Kuníně. Neprofesionální knihovna. Práci v Knihovně zajišťovala Ludmila
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Prušková, která ke konci roku svou činnost ukončila.
Knihovna hospodařila s finančními prostředky ve výši 22 307 Kč. Bylo nakoupeno 151 knižních
novinek.
Stav knižního fondu: k 31. 12. 2012
6893 knih
Přírůstek
151 knih
Výměnný soubor dodaný
115 knih
Výměnný soubor vrácený
108 knih
Dary od čtenářů
164 knih
vyřazené knihy
1 451 knih
Stav fondu k 31. 12. 2012
Registrovaní uživatelé
Z toho: mládež/děti do 15 let
Návštěvy knihovny

5 764 knih
162
68
2 085

Činnost spolků:
Tělovýchovná jednota SOKOL:
Zajišťuje sportovní činnost v kopané, kde jsou do soutěží zapojeny 3 družstva – žáci, junioři
a dospělí, volejbal – ženy a rekreační pohybové cvičení – ženy.
Sportovní činnost je provozována na hřišti za zámeckým parkem a tělocvičně ZŠ.
Finanční zajištění bylo dobré. V příjmech bylo získáno 430 422,97 Kč, vydáno bylo 183 399,25 Kč.
Dobré finanční zajištění přispělo, že sportovní činnost mohla probíhat bez problémů. Snad by
mohlo být dosahováno lepších výsledků. Musí se však brát v úvahu, že se jedná o amatérský sport
a zúčastňovat se sportovních soutěží je pro členy mnohdy značně náročné.
Český červený kříž:
má 43 členů, roční příspěvek od člena je 100 Kč. Organizace se schází 3x ročně (2 schůze, zájezd
a táborák). Na schůzky jsou zajišťovány přednášky se zdravotní tematikou.
Český svaz zahrádkářů a ovocnářů
zajišťuje moštování a sušení ovoce pro občany.
Klub seniorů:
Schází se pravidelně jednou za 14 dní. Pořádá pro členy vycházky, výlet do okolí, zájezd – v tomto
roce se podívali do výrobny Marlenky, pivovaru v Nošovicích a na tržnici v Polsku. Druhý zájezd
byl na zámek Lešná. V závěru roku se již pravidelně pořádá „Předsilvestrovské posezení s tancem,
občerstvením a bohatou tombolou. Senioři pomáhají i v zámeckém parku při hrabání listí, pečou
koláče pro obecní akce a také na objednávku, perníčky pro děti v MŠ.
V obci dále pracují organizace:
Myslivecké sdružení Šenov - Kunín
Rybářský spolek
Sdružení rodičů dětí a přátel školy
Včelařský spolek

Charita Odry:
Občané darovali v rámci Tříkrálové sbírky 46 389 Kč. Je dobře, že občanům není lhostejný život
potřebných občanů.
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V. POČASÍ
Leden: Ranní teploty -7° až -12°C, odpolední +9°až -7°C. Celý leden nad 0°C, až od 26. ledna se
teploty snížily až na – 7°C. Občas slabé sněžení a déšť. 5 ledna působil na našem území orkán
ANDREA. Přinesl přívaly sněhu, zejména v Čechách. Nejhorší na Milešovce, kde síla větru dosáhla
122,5 km/hod. Na Moravě, zejména na Vsetínsku silně sněžilo, byly uzavřené přechody na
Slovensko přes Horní Bečvu. Přívaly sněhu způsobily problémy na cestách, mnohde musela být
zastavena doprava. 3 až 6. ledna mrazivo, na Kvildě až -39°C, 14 lidí umrzlo. 27. l. v osadě Jezerka
naměřena teplota -29°C, mrazem praskaly koleje.
Zatím co u nás byl leden téměř bez sněhu s teplotou nad 0°C, Evropa byla sužována sněhem. Na
Balkáně až 2 m sněhu. Projevil se zde nedostatek paliva pro zásobování elektráren.
Únor: Ranní teploty -16°až +9°C. 15. února začalo sněžit. Do 17. 2. napadlo 20 cm sněhu. 18. 2. se
oteplilo na +4°C, což způsobilo tání sněhu. První polovina měsíce byla chladná, zimní, ve druhé
polovině se oteplilo na jarní počasí s občasným deštěm. Dne 15. 2. v Čechách sněhová bouře, která
trvala den a noc. Sníh napáchal mnoho škod – nesjízdné cesty, potrhané elektrické vedení, obce
odřezané od světa. U nás napadlo 5 cm sněhu, v poledne sluníčko, teplota až +6°C.
Březen: Ranní teploty -5° až +11°C, odpolední +3°až +23°C. 9. března v noci poprašek sněhu.
Většinou slunečné počasí občas zamračeno se slabým deštěm. 23. března silná ranní mlha.
Duben: Ranní teploty O až + 22°C. Slunečné dny se střídaly se zamračenými, v 5 dnech slabě
pršelo. Teplé počasí až s letními teplotami.
7. dubna přiletěl na zámek čáp Viktor.
8. dubna přiletěla partnerka Markéta.
Květen: Ranní teploty +1 až +20° C, odpolední teploty +13 až +32°C. Teplé počasí, občas
zamračeno, v 5ti dnech slabě pršelo. 18. 5. se při teplotě +1°C objevil přízemní mráz.
Červen: Ranní teploty +12 až + 22°C, odpolední +15 až +38°C. I když teplé počasí, střídaly se
slunečné dny se zamračenými a deštivými Dvanáctkrát pršelo, třikrát bouřka.
Červenec: Ranní teploty +10 až + 22°C, odpolední +18 až +35°C, na slunci až 43°C. Teplé letní
počasí s občasným deštěm (7x) a jednou bouřkou. 19. až 28. tropická vedra, místy až +40°C,
přišel horký vzduch ze Sahary. Velké sucho.
Září: Ranní teploty +5 až + 20°C, odpolední +14 až + 28°C. První polovina září teplé, ještě letní
počasí, ve druhé polovině se mírně ochladilo – mrholení a déšť. 27. září vichřice
Říjen: Ranní teploty O až +15°C, odpolední +2 až + 24°C. Poměrně teplé počasí, avšak koncem
měsíce se teploty snížily a 28. a 29. na ještě zelené stromy slabě nasněžilo. Sníh však ihned stál.
V některých krajích kalamita – spadané stromy nesjízdné železnice, náledí, potrhané el. vedení.
Listopad: Ranní teploty -1 až +12°C, odpolední +3 až +16°C. Většinou zamračené počasí
s občasným deštěm (6x).
Prosinec: Ranní teploty -13 až +7°C, odpolední -4 až +8°C. Ve dnech 3. a 4. slabé sněžení, 11. až
l2. nasněžilo 10 cm. Sníh však rychle stál. Ve dvou dnech pršelo. Zimní počasí bez sněhu, který
scházel i na horách.
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VI. POHYB OBYVATELSTVA
Počet obyvatel k 1. 1. 2012
Přírůstky: narození
přistěhovaní
Úbytky:

zemřelí
odstěhovaní

Počet obyvatel k 31. 12. 2012
Sňatky
Narození v roce 2012:
Julie Baborová
Josef Chlopčík
Matyáš Šimčík
Dominik Hrynyšin
Natálie Glogarová
Terezie Glogarová
Tomáš Hanák
Dominik Nábělek
Jakub Denker
Klára Peřinová
Tomáš Baroš
Zemřelí v roce 2012:
Věra Černá
Bohuslab Holiš
Jiří Závacký
Julie Tillemannová
Jiří Schelong
Ladislav Krupp

1894
21
60
13
71
1891
11
Amálie Řepková
Štěpán Foldyna
Alex Grajciar
Daniel Jalůvka
Sofie Pokludo
Eliška Soviarová
Adrian Tulej
Rostislav Hub
Jan Šimeček
Tomáš Kraus

Julie Wimmerová
Teresa Quittová
Michal Růžička
Natálie Pavlíková
Emanuel Fiřt

TRESTNÁ ČINNOST, NEŠTĚSTÍ, DOPRAVNÍ NEHODY:
Na počátku března byl v oploceném areálu fotovoltaické elektrárny odcizen měnič proudu. Škoda
činí více než 120 tis. Kč.
V březnu se zaměstnancům obecního úřadu podařilo zadržet podvodníka, který do restaurace
U Dobré hraběnky nabízel a v jednom případě také dodal mycí prostředek do myčky nádobí, za
který inkasoval částku cca 3000 Kč. Tento muž se podobného podvodu dopustil na různých místech
v ČR a byl hledán Policií.
22. srpna došlo v nočních hodinách k dopravní nehodě na hlavní silnici I/58 v zatáčce u domu
Gazdových. Osobní automobil s pěti mladými lidmi vracejícími se ze zábavy (Šenovský škrpál) se
převrátil. Řidič byl pravděpodobně opilý. Posádka vozidla byla lehce zraněna.
Policie řešila vloupání do domu, kam se lupič dostal přes otevřené malé okénko v okně. Ukradl
zlaté šperky i se zubní protézou. Škoda dle odhadu majitelky dosáhla cca 30 000 Kč.
Policie řešila cizince, který pěstoval marihuanu v pronajatém domě. Majitelka domu o ničem
nevěděla, neboť cizinec si elektřinu, kterou k pěstování potřeboval, napojil přímo na elektrický
sloup.
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