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Úvod
Rok 2013 byl bohatý na důležité události. Začal amnestií vyhlášenou odcházejícím prezidentem
Václavem Klausem. Jejím důsledkem bylo osvobození nejen mnoho vězňů s lehčími tresty, ale
i řada korupčníků. Osvobozeni byli i lidé čekající na odsouzení. Amnestie vyvolala pobouření
nejen u politiků, ale i občanů, z nichž mnozí postižení přijdou o své nároky z trestných činů
amnestovaných.
V lednu proběhla přímá volba prezidenta republiky. Vybíralo se z devíti kandidátů. Byl to pro
naše občany historický okamžik, když měli možnost vybrat si svého kandidáta. Účast občanů
nepřekročila průměr. Zvolen byl Miloš Zeman.
V červnu proběhlo ve sněmovně jednání o vyslovení nedůvěry vládě. V červenci a srpnu se
projevila vládní krize. Petr Nečas, stávající předseda vlády podal 17. června prezidentovi Miloši
Zemanovi svoji rezignaci, která byla přijata. Vláda byla rozpuštěna. Do nových voleb pověřil
prezident Jiřího Rusnoka sestavením vlády, která však nebyla v poslanecké sněmovně schválena,
přesto pracovala až do ledna 2014.
Dne 20. srpna bylo schváleno rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Byly vyhlášeny
nové volby na 25. a 26. října, které vyhrála ČSSD. Do konce roku se však nepodařilo sestavit
novou vládu.
Také v církevním světě došlo ke změně. 25. února požádal o uvolnění z funkce papež římskokatolické církve Benedikt XVI. Na jeho místo byl 11. března zvolen papež „František“ původem
z Argetiny.
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I. Činnost Obecního úřadu, Zastupitelstva a Rady obce
Obecní úřad provozuje svou činnost v domě č. p. 69 v Kuníně již řadu let. V tomto roce byla do
budovy přemístěna i Knihovna. Pro zajištění služebních prací v Knihovně byla z Úřadu práce
přijata paní Markéta Kuběnová, která byla pověřena i prací na úseku stavebním. Práci úřadu
zajišťuje starostka Dagmar Novosadová, místostarosta Miroslav Vlček a úřednice Eva Rusková,
která se stará o úřední záležitosti občanů, Miroslava Janyšková, pokladní a dále ekonomka. Z této
funkce odešla paní Zdenka Cabadajová na mateřskou dovolenou a místo ní nastoupila paní
Bohuslava Vavříková.
Technické zázemí zajišťuje pracovní skupina vedená panem Vladimírem Sedláčkem. Počet
pracovníků se řídí potřebou a ročními obdobími – zima, léto, podle množství prací na území
obce.
Zastupitelstvo obce:
25. března – 13. zasedání Zastupitelstva obce Kunín projednalo a schválilo:
- Složení slibu nového člena Zatupitelstva obce pana Čestmíra Hrdiny
- Poskytnutí dotace Hasičskému záchrannému sboru Nový Jičín ve výši 100 000 Kč
- Základní a Mateřská škola – výjímka z počtu dětí v MŠ pro rok 2013 - 2014
- I. rozpočtové opatření – objem rozpočtu po úpravách – příjmy 22 054,30 tis. Kč, výdaje
22 054,3 tis. Kč
- Účetní uzávěrku za rok 2012
- Výběrovou komisi pro otevírání obálek pro veřejné zakázky v roce 2013
- Pořízení světelné signalizace na zpomalení rychlosti motorových vozidel v obci
24. června – 14. zasedání Zastupitelstva obce Kunín – projednalo a schválilo:
- Celoroční hospodaření Obce Kunín za rok 2012 bez výhrad.
Příjmy 23 015,25 tis Kč, výdaje 17 793,14 tis. Kč. Osmá třída financování 3 891,79 tis. Kč
- Závěrečný účet Obce Kunín za rok 2012 bez výhrad a účetní uzávěrku Obce.
- Pro ZŠ a MŠ Kunín částku 150 000 Kč na opravu kanalizace
- II. Rozpočtové opatření navýšení – příjmy na 24 060,95 tis. Kč, výdaje na 24 060,95 Kč
- Odprodej osobního automobylu Citroën Xsara za nejvyšší nabídku
- Finanční dar pro obec Mlékojedy u Litoměřic v Čechách, postiženou povodněmi, z výtěžku
prodeje vstupenek na zámecké slavnosti v částce 85 706 Kč
30. září – 15. zasedání Zastupitelstva obce Kunín – projednalo a schválilo:
- III. rozpočtové opatření - po provedení úprav činí příjmy 25 188 583 Kč, výdaje 25 188 583 Kč
- Posouzení částečných investic do Tenis klubu Laudon bývalým provozovatelem
4. listopadu – 16. zasednání Zastupitelstva obce Kunín projednalo a schválilo:
- Odpis nevymahatelných pohledávek
- Mimořádnou splátku úvěru Státnímu fondu rozvoje bydlení ve výši 170 000 Kč
18. prosince – 17. zasedání Zastupitelstva obce Kunín – projednalo a schválilo:
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- Zařazení správního území obce Kunín do územní působnosti Integrované strategie území
Místní akční skupiny Regionu Poodří na období 2014 – 2020. Schválením nevznikají obci Kunín
žádné závazky vůči MAS
- IV. Rozpočtové opatření 2013 a zplnomocňuje Radu obce provedením případného
V. rozpočtového opatření
- Rozpočet obce na rok 2014 ve výši příjmů 22 407 tis. Kč a výdajů 22 407 tis. Kč
- Výši stočného na rok 2014 v částce 25 Kč včetně DPH
- Dodatek č. l k Obecně závazné vyhlášce Obce Kunín č. 3/2012 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
- ZŠ a MŠ zpracování žádosti do Regionálního operačního programu na projekt „Modernizace
výuky na ZŠ Kunín“
Mimo uvedené úkoly projednávalo Zastupitelstvo obce prodeje pozemků a organizační záležitosti
Obecního úřadu.
Rada obce:
Rada obce se sešla 31x. Na svých schůzích projednala organizační záležitosti k jednání orgánů
obce záležitosti občanů a organizací.
Projednávala návrh rozpočtových opatření, zajištění financování stavebních akcí a kulturních
akcí, územní plán, prodej a koupi pozemků, návrh na údržbu místních komunikací dle finančních
možností. Mandátní smlouvy na víceúčelové hřiště v obci Kunín, pořízení stroje na úklid
zpevněných ploch v obci.
Školství – získání finančních zdrojů od Moravskoslezského kraje na uskutečnění projektu
„Badatelská školička“ ZŠ a MŠ Kunín, maximální výše 1 350 446,41 Kč. Výsledky kontrol na
hospodaření ZŠ a MŠ. Možnost vyřešení příjezdu k tělocvičně ZŠ. Návrh na roční odměnu
ředitelce ZŠ. Schválení roční uzávěrky ZŠ za rok 2012.
Knihovna – zajištění služeb od MěKS N. Jičín - uzavření smlouvy, schválení knihovního řádu.
Přestěhování věcí pro Kunínské muzeum do zámku – knihy z fary, historické předměty.
Zajištění Zámeckých slavností – vstupné, stánkový prodej, využití dotace na projekt „Pocta
hraběnce Marii Walburze“ - čerpáno 147 690 Kč.
Zajištění zámecké restaurace a její využití.
Projednání smlouvy o pronájmu zámku Muzeu Nový Jičín – prodloužení.
Projednala náměty občanů na zlepšení života v obci – veřejné osvětlení, komunikace, chodníky,
prostory pro vyžití dětí.
Finanční problémy – vymáhání pohledávek za občany, zejména nájemné z obecních bytů, odpis
nevymahatelných pohledávek starších 3 let.
Zajištění kontejnerů na oděvy, obuv aj. Spolupráce s místním zahradnictvím na zřízení
kompostárny.
Poskytnutí příspěvků organizacím – Klub českých turistů na budování Bezručovy chaty na Lysé
hoře (5 palet cihel), Záchranná stanice Bartošovice 1 000 Kč, Centrum zdravotně postižených
2 000 Kč, HZS MSK N. Jičín 100 000 Kč, Škola života N. Jičín 2 000 Kč, Slezská Diakonie
1 500 Kč, Ondrášek 3 000 Kč.
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VOLBY:
První kolo volby prezidenta republiky:
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Volební účast
Jméno
MUDr. Zuzana Roithová MBA
Ing. Jan Fischer, Csc
Ing. Jana Bobošíková
Taťána Fischerová
MUDr. Přemysl Sobotka
Ing.
Miloš Zeman
Prof. JUDr. Vladimír Franz
Jiří Dienstbier
Karel Schwarzenberg

880
873
57,97 %
Počet hlasů

Procenta

47
204
25
28
18
239
60
150
102

5,38
23,36
2,86
3,20
2,06
27,37
6,87
17,18
11,68

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky:
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů
Volební účast

809
806
53,75 %

Počet hlasů pro Miloše Zemana

552

68,48

Počet hlasů pro Karla Schwarzenberga

254

31,51
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II. HOSPODAŘENÍ OBCE:
Rozpočet příjmů – schválený
upravený
financování

tis. Kč
20 286
27 646,6
1 593,-

Plnění upraveného rozpočtu:
Příjmy:
Daně a poplatky
Poplatky za likvidaci komunálního odpadu
Kultura vč. zámku
Služby
Činnost místní správy
Nekapitálové příspěvky a náhrady
Sankční poplatky
Příjmy z úroků z úvěrů
Ostatní příjmy
Splátky půjčených finanančních prostředků – občané
Přijaté transfery
Kapitálové příjmy

27 646,80
20 460,75
345,96
443,10
2 303,48
214,81
235,24
10,27,59
4,99
227,48
3 120,75
252,65

Rozpočet výdajů – schválený
upravený
financování

16 987,92
25 231,13
4 008,433

Výdaje celkem
Vnitřní obchod
Místní komunikace
Doprava – autobusová
Čištění a odvod odpadních vod
Základní škola
Kultura
Sport
Služby
Komunální služby
Územní plán
Zneškodňování a využívání komunálního odpadu
Veřejná zeleň
Činnost místní správy
Volby do parlamentu ČR
Volby na funkci prezidenta ČR
Ostatní výdaje – pojištění aj.

21 144,03
9,09
463,26
89,97
1 091,34
5 484,75
723,26
120,81
880,60
2 607,25
640,07
1 210,19
299,76
7 085,15
27,44
35,61
382,56

Stav finančních prostředků na účtu

3 861 533,81 Kč
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Stav dluhů – nezaplacené úvěry
Investiční akce:

24 356 515,79 Kč
tis.Kč

Stroj na úklid cest
Víceúčelové hřiště
Kanalizace Základní školy
Auto Berlingo
Územní plánování
Výstražný a varovný systém
Info panely pro měření rychlosti
Stavební úpravy Mateřské školy
Studie – školní zahrada Základní školy
Semafor
Projekt – rekonstrukce zařízení a ploch volnočasových aktivit

106,20
246,18
186,25
130,00
640,07
181,45
112,73
1 952,08
36,30
65,95
2,10

Změny majetku:
Prodej:
POLYTION, s.r.o., se sídlem Praha l0 -Vinohrady -pozemek p.č. 1069/3 o výměře 136m2
za cenu 6 800 Kč.
POLYTION, s.r.o., kupuje budovu č.p. 71 se zastavěným pozemkem p.č. 1068 za cenu
1 000 000 Kč. Kupující zřizuje prodávajícímu věcné břemeno na p.č. 1069/1
a 1069/2, které slouží k využívání jako cesta.
Ing. Jaroslav Brodský, bytem Opava kupuje pozemek p.č. 465/2 o výměře 1098 m2 za cenu
219 600 Kč.
HPH SERVIS, obchodní firma, se sídlem Kunín č. p. 182 kupuje pozemek p.č. 1205/1 o výměře
122 m2, za sjednanou cenu 6 100 Kč.
Šimek Vladimír a Anna, Kunín č. p. 172 kupují p.č. 1773 /2, 1774/2, 1778/2, 1779/1, 1779/2
o celkové výměře 243m2 za cenu 9 720 Kč.
Knápek Jaroslav a Eva, Kunín č. 353, kupují pozemky p.č. 1944 o výměře 50m2 a 1958
o výměře 67 m2 za cenu 5 850 Kč.
Majetek obce:
Drobný dlouhodobý nemovitý majetek
Budovy – stavby
Stroje a zařízení
Dopravní prostředky
Drobný dlouhodobý hmotný majetek
Pozemky
Nedokončené investice HM
Nedokončené investice NM
Finanční majetek
Zásoby – upomínkové předměty
Zásoby – zámecká
Peněžní prostředky na účtech
Ceniny
Krátkodobé pohledávky

Kč
213 039,79
317 636 423,74
6 743 358,78
643 349,00
5 657 334,82
4 357 991,30
12 970 456,00
941 867,00
658 000,00
139 296,00
54 309,64
3 880 034,81
1 884,00
304 050,69
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Krátkodobé pohledávky – místní daně a poplatky
Ostatní pohledávky
Poskytnuté zálohy
Závazky – dodavatelé
Závazky – zálohy na služby
Závazky vůči zaměstnancům a institucím
Dohadné účty aktivní
Dohadné účty pasivní
Dlouhodobé úvěry
Operativní evidence – hmotný majetek 100-500 Kč

604 886,39
43 140,00
601 682,47
2 826 346,00
86 639,74
619 064,00
2 420 053,00
695 237,53
24 356 515,79
116 975,35

Novostavby kolaudované v r. 2013:
Marcel
Raymond
Josef
Bohumil

Bělunek
Neusser
Šablatura
Vašíček

č.p. 453
č.p. 429
č.p. 228
č.p. 396

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. Zajišťuje celou rostlinnou výrobu včetně
dostatku krmiva pro Střediska zajišťující živočišnou výrobu. Výsledky hospodaření byly dobré.
Drůbežárna Schrom – Farms, Kunín č. 15 zajišťuje zejména produkci násadových vajec.
Drůbežárna – VEJCE CZ Praha 9, Drůbeží farma Kunín.Vedoucí Otakar Pasečný. Po proběhlé
rekonstrukci a modernizaci hal pro chov drůbeže se zlepšily podmínky chovu nosnic. Farma
zavedla prodej vajec v nově vybudovaném kiosku na parkovišti u Obecního úřadu, který se velmi
osvědčil.
Soukromí zemědělci:
Kubrický Vojtěch, Kunín č. p. 175 – rostlinná výroba pro vlastní potřebu pro chov koní a skotu
Bartoš Pavel, Kunín č. p. 199 – rostlinná výroba
Holčák Stanislav, Kunín č. p. 147 – zelinářství a pěstování brambor
Pět občanů se zabývá chovem koní avšak v malém rozsahu
Zdravotnictví:
Zdravotnické služby zůstávají v rozsahu minulého roku. Změny lékařů nenastaly.
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CENY:
Ceny potravin jsou velmi kolísavé, zejména u supermarketů dochází k častým změnám. Stouply
však ceny energií – plynu, elektrické energie, benzinu a nafty.

IV. POLITICKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT ŠKOLSTVÍ:
Školství:
Základní škola i ve školním roce 2012/2013 pracovala podle školního vzdělávacího programu
s názvem „Škola s rozhledem“. Program navazuje na program Mateřské školy „Barevná školka“.
Výuku zajišťuje 12 pedagogických pracovníků. Mgr. Ivana Machýčková, Mgr. Alena Rusková,
Mgr. Aneta Baďurová, Mgr. Petra Šrubařová, Michaela Švekušová, Mgr. Alena Piecková,
Mgr. Iveta Csibová, Mgr. Dagmar Šafárová, Mgr. Eva Štěpánová, Mgr. Jana Žáková,
Mgr. Marcela Žídková, Mgr. Pavlína Gráfová, vychovatelka školní družiny Sylva Bolcková,
asistentky pedagoga Zdenka Veselá a Blanka Kovářová. Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují
dalšího vzdělávání k zajištění co nejlepší výuky žáků.
Jedna pracovnice školy byla propuštěna na základě zjištění požití alkoholu v pracovní době.
Kromě vlastní výchovně vzdělávací práce se zaměřuje na udržení nabídky volnočasových aktivit
– zájmové kroužky a víkendové akce.
V tomto školním roce navštěvovalo školu 168 žáků, v devíti třídách. Všichni žáci až na jednoho
ze IV. třídy prospěli. Škola zajišťovala výuku 14 zdravotně postiženým žákům, pro které byl
zajištěn individuální program.
Škola pro zlepšení výuky zajišťuje i modernizaci učebních pomůcek a vybavení tříd.
Vyučováno je ve 20 povinných předmětech a 6 volitelných předmětů, 3 nepovinné předměty
(Náboženství, Speciální pedagogická péče a Anglický jazyk l. ročník.) Vyučovány jsou také cizí
jazyky - ruský jazyk a německý jazyk. Se zájmem pracují i na úseku ekologické výchovy. Za
dobré výsledky na tomto úseku obdržela škola opět titul EKOŠKOLA.
Ve škole pracuje Žákovský parlament ve složení – Radka Kociánová a Agáta Osičková z 5. třídy,
Marek Cabadaj, Michal Sedlář a Petr Malčík z 6. třídy, Veronika Knápková a Radka Klosová
z 5. třídy, Patrik Raffai a Antonín Navrátil z 8. třídy a Petr Hub a Michal Knápek z 9. třídy.
Pozornost je věnována i mimoškolním aktivitám v zájmových kroužcích. Při mimoškolních
akcích žáci dobře reprezentují výsledky školy.
Mateřská škola:
Mateřská škola zajišťuje péči o děti ve čtyřech třídách (Berušky, Sluníčka, Žabičky a Rybičky).
Dvě třídy jsou umístěny v budově Mateřské školy, Kunín č. 184, jedna v Základní škole a jedno
nově vybudované v přístavbě budovy Obecního úřadu. Školu navštěvovalo 91 dětí.
Vedoucí učitelkou je pověřena Mgr. Renata Štefková, výchovu zajišťují učitelky Bc. Silvie
Bielová, Sylva Folwarczná, Vlasta Holišová, Alena Chlápková, Blanka Kovářová, Bc. Lenka
Mičulková a Markéta Šislerová.
Provoz zajišťují pracovnice Jana Pastorková, Petra Hritzová a Lucie Faltýnková.
MŠ se při práci s dětmi věnuje i zájmu o cizí jazyky. Byla zavedena na žádost rodičů výuka
anglického jazyka jednou týdně 45 minut.
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Školní jídelna ZŠ:
Školní jídelna zajišťuje stravování dětí a dospělých a dle zájmu i občanů. Stravovalo se 127 žáků
školy, 23 zaměstnanců a 8 cizích strávníků. Vyvařovány jsou obědy a dle zájmu je dětem
podáváno mléko a zajišťovány svačinky z Pekárny Starojicko. V rámci akce „Ovoce do škol“
bylo 95 dětem l. - 5. třídy podáváno ovoce, náklady jsou hrazeny z fondů Evropské unie.
ŠJ zajišťuje vyvařování (přesnídávka, oběd, svačina) i pro dvě třídy MŠ. Práci zajišťují kuchařky
Hritzová Petra, Brišová Naděžda a Malčíková Dagmar.
Od otevření nového oddělení MŠ, kde je umístěna výdejna stravy pracuje Lucie Faltýnková na
plný úvazek.
Školní jídelna MŠ:
Zajišťuje stravování pro děti umístěné ve dvou třídách MŠ. Ve ŠJ se stravuje 52 dětí a 7
zaměstnanců. Vyvařování zajišťuje kuchařka Lenka Omaníková.
Dětem je zajišťován pitný režim – čaj, džusy, minerálky nebo pitná voda, dle přání dětí.
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ:
Příjmy:
Kč
Kč
Vzdělání
12 195 000,Vzdělání pro konkurenceschopnost
9 334,85
Obec – příspěvek
2 585 373,64
MŠ – Rybičky
205 968,02
BŠ – přímé náklady
336 641,09
BŠ -nepřímé náklady
46 232,24
Zahrada poznání
66 922,Stravné
1 020 956,16 466 427,84
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Výdaje:
Vzdělání
12 204 334,85
Příspěvek z Obce – čerpání
2 445 923,90
MŠ – Rybičky
205 968,02
BŠ – náklady
46 232.24
Zahrada
60 000,Stravování
1 020 797,82
16 319 897,92
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zůstatek
146 529,92
=============
Hospodářská činnost:
Příjmy
188 394,35
Výdaje
159 307,10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zůstatek
29 087,25
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KULTURNĚ OSVĚTOVÁ ČINNOST
Obec Kunín a Správa zámku:
6. 1. Tříkrálový koncert
15. 2. Obecní bál
15. 3. Maškarní karneval pro dospělé
24. 3. Vítání jara na zámku – vystoupení žáků ZŠ
5. 4. Koštování slivovice
11. 5. Středověká bitva v zámeckém parku
24. 5. Noc kostelů
25. 5. Hry bez venkovských hranic napříč Kunínem
2. 6. Děti provázejí děti v zámku
22. 6. XV. Zámecká slavnost
3. 8. Soutěž elegance historických vozidel (Veteran car club Ostrava)
22. - 25. 8. Zámecký kinematograf
31. 8. Hradozámecká noc
14. - 15. 9. Slavnost růží a jiřinek v zámku
15. 9. Kunínská pouť
17. 11. Den obce (vítání občánků, lampionový průvod, ohňostroj)
7.12. Mikulášský jarmark
14. 12. Z daleka se sejdeme novinu neseme. Čtenice s Josefem Holcmanem ze Skoronic
26. 12. Štěpánský koncert
Výstavy v zámku:
Poklady z depozitářů – historická knihovna faráře Antona Dominika Schindlera
Lev oděný v purpuru – arcibiskup pražský, 9. arcibiskup v Olomouci – Lev, svobodný pán
Skrbecký z Hříště, narozený v Hukovicích (1863 - 1938)
Poznej světové dědictví UNESCO
Generál Laudon – Cesta k nesmrtelnosti (1790)
Gustav Klimt – Průkopník moderny
Romy Schneider: Životní pouť
Berta von Sutner – Život pro mír
Sdružení rodičů dětí a přátel školy + Základní škola Kunín:
25. 1. 16. Školní ples
9. 2. Maškarní karneval pro děti
Myslivecké sdružení:
12. 1. Myslivecký ples
18.5. Myslivecká soutěž v Pelikánce
5. 7. Diskotéka
5. 7. Diskotéka
Maminky:
27. 4. Pálení čarodějnice Máni Kulhavé
1. 6. Dětský den a diskotéka
15. 6. Diskotéka (ve spolupráci s TJ SOKOL)
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TJ SOKOL:
16. 8. Diskotéka
13. 9. Hodová zábava
Knihovna:
Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu. Půjčovní dny jsou v pondělí a ve středu
a otevřeno je celodenně. Práci knihovnice zastává paní Markéta Kuběnová.
Knihovna má dobře zásobený knihovní fond a to jak knih tak i časopisů pro děti a mládež
a dospělé. Registrovaných čtenářů je 158 a knihovnu navštívili 2 591 krát a vypůjčili si 7 703
knih a časopisů.
Na půjčovném a za pokuty bylo vybráno 3645 Kč.
Knihovna je zapojena do směnného systému mezi knihovnami v okrese, který zajišťuje Kulturní
středisko Nový Jičín. Tento systém probíhá již několik let a zatím s dobrými výsledky.
Činnost spolků:
Tělovýchovná jednota SOKOL:
Činnost TJ je stabilizovaná a řadu let zajišťuje využití volného času od dětí až po dospělé. Hlavní
činností je fotbal, kde jsou zapojeny i ženy. V soutěžích obsazují střední část v tabulce. Ženy jsou
zapojeny do rekreačního pohybového cvičení v tělocvičně ZŠ a ve volejbalu.
Finanční zajištění je zatím dobré a umožňuje dobrou činnost organizace a zajištění účasti členů
ve sportovních soutěžích.
Český červený kříž:
V tomto roce bylo registrováno 40 členů, roční příspěvek je vybírán v částce 100 Kč. Organizace
se schází třikrát ročně (2 členské schůze a posezení u táboráku). Schůze jsou využívány i k
přednáškám, zejména se zdravotní a sociální tematikou.
Český svaz zahrádkářů a ovocnářů:
Svou činnost zaměřuje na moštování a sušení ovoce.
Klub seniorů:
Schází se každých 14 dní. Na schůzkách se členové zabývají i zájmovou činností (malování na
sklo, adventní věnce, pečení perníčků, tašky na dárky ze starých kalendářů, také drhnutí peří, aj.).
Každoročně je navštěvován zámek a velmi oblíbená je návštěva Bowlingu, kde si členky mohou
zasoutěžit.
Každoročně je pořádán zájezd pro členy i ostatní zájemce.
V tomto roce se uskutečnil zájezd na zámek Lysice a na Macochu a zájezd do Č. Těšína, Karviné
a Bílovce - lázní.
Koncem roku se pravidelně schází senioři na Předsilvestrovském posezení s hudbou,
občerstvením. Bývá zajištěna i bohatá tombola, na který přispějí členové klubu a místní
podnikatelé.
V obci dále pracují organizace:
Myslivecké sdružení Šenov – Kunín
Rybářský spolek
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Včelařský spolek
Sdružení rodičů, dětí a přátel školy
Charita Odry:
Také v tomto roce se uskutečnila Tříkrálová sbírka. Vybráno bylo 44 705 Kč.

V. Počasí
Leden: Začátek měsíce poměrně teplý, ranní teploty +1° až +7°C, odpolední +1°až +7°C. Občas
déšť nebo slabé sněžení (l cm). V dalších dnech ranní teploty -7°až +6°C, odpolední -5°až
+10°C, déšť, sněžení (10 cm). Sníh se však neudržel.
Únor: Ranní teploty -6°až +6°C, odpolední teploty 0°až +9°C. Zamračeno, déšť,občas sníh.23.
2.napadlo 30 cm sněhu.
Březen: Ranní teploty -6° až +12°C, odpolední -2°až +10°C, zamračeno, občas poprašek sněhu
nebo déšť.V noci 31. 3. napadlo 10cm sněhu, přes den připadlo dalších 20 cm. Sníh byl mokrý a
způsobil řadu dopravních nehod. U Brna došlo k hromadné nehodě 9 aut.
Duben: Ranní teploty -2° až +18°C, odpolední +4° až +27°C. Do 10. 4. chladno, 3. 4. sněžilo. Od
10. 4. slunečno. 3.4. přiletěl na zámek čáp Viktor, družka Margareta si pospíšila a přiletěla do tří
dnů.
Květen: Ranní teploty +8° až +21°C, odpolední +14° až +30°C. Dne 2., 8., bouřka, déšť 3., 4., 6.,
11., 12., 21., 25., 30. Konec května byl deštivý. Silné deště způsobily záplavy v polovině Čech.
Červen: Ranní teploty +11° až +24°C, odpolední +14° až +35°C. Z kraje měsíce deštivo (10 dnů
deštivých), 18. 5. bouřka s kroupami. Slabší bouřka se objevila ještě 3x.
Červenec: Ranní teploty +11° až -22°C, odpolední +21° až +39°C. Na slunku teploty až +50°C.
Dne 10. 7. slabá bouřka, 3x pršelo.
Srpen: Ranní teploty +11° až +22°C, odpolední +20° až +42°C. Slunečné počasí, 3x slabé
přeháňky, 1x bouřka.
Září: Ranní teploty +3° až +15°C, odpolední +10° až +28°C. Občas slunečno, jinak zamračeno a
deštivo.
Říjen: Ranní teploty -1° až +14°C, odpolední +11° až +20°C. Polojasné až slunečné počasí,
občas zamračeno, 3x slabý déšť, 3., 4. a 30. ráno přízemní mráz.
Listopad: Ranní teploty -1° až +7°C, odpolední +6° až +10°C. Zamračené, deštivé počasí, dne
25.11. první poprašek sněhu.
Prosinec: Z kraje měsíce zamračeno, občas polojasno, přízemní mráz. Ve druhé polovině měsíce
polojasno až slunečno, ranní teploty -1° až +12°C, odpolední +2° až +13°C. Nejteplejší vánoce
za řadu let.

VI. Pohyb obyvatelstva:
Počet obyvatel k 1. 1. 2013
Přírůstky: narození
přistěhovaní

1 891
18
34
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Úbytky:

zemřelí
odstěhovaní

13
44

Počet obyvatel k 31. 12. 2013

1886

Sňatky
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Narození v roce 2013:
Mazáč
Sebastian
Růčková
Viktorie
Holčák
Jakub
Krupp
Matěj
Krejčiříková Eliška
Svojanovský Filip
Turecki
Viktoria
Denkerová Lenka
El Haji
Samira
Zemřelí:
Kuráň
Vladimír
Kamasová Otylie
Porubová Františka
Šubová
Marie
Porubová Božena
Juřenčáková Ludmila
Vohralíková Bernardina

Šimčíková
Vavříková
Hynčicová
Wedgbury
Petrek
Houdková
Vítek
Pekarčík
Trnovcová

Barbora
Justýna
Šárka
Lyra
Jiří Jaroslav
Simona
Vavřinec
Filip
Agáta

Navrátilová Marie
Brisuda
František
Omaník
František
Věrčáková Danuška
Štěpán
Josef
Horňáček
Roman

Trestná činnost, neštěstí, dopravní nehody:
Přepadení si vymyslel 35 letý občan Kunína, který měl být okraden. Policie však zjistila, že tento
čin se nestal a občan si vše vymyslel.
V obci došlo k několika menším dopravním nehodám, pouze u prodejny aut KIA došlo ke srážce
osobního auta s kamionem. Zraněnou ženu odvážel vrtulník a dítě odvezla sanitka. Došlo nejen
k poškození automobilů, ale i budovy prodejny, do které narazil kamion, aby zabránil většímu
neštěstí v osobním automobilu.
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