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Úvod
Tento rok proběhla řada významných událostí, důležitých pro náš život.
V lednu byla jmenována nová vláda s předsedou Bohuslavem Sobotkou, Skládala se z 8 členů ČSSD,
7 členů „ANO“, 2 členové KDU ČSL. Ve vládě byly i 2 ženy. Ministrem financí se stal Andrej Babiš,
který zavedl řadu změn ve financování. V průběhu roku však došlo i ke změnám členů vlády.
V květnu 23. a 24. proběhly volby do Evropského parlamentu. Zvolena za náš obvod byla
Ing. Kateřina Konečná.
V červnu proběhla prezentace obce do soutěže „Vesnice roku“. Obec obdržela „Bílou stuhu“
s finanční odměnou.
Důležitou událostí pro obec se staly volby do Zastupitelstva obce, které se konaly ve dnech
10. a 11. října. Starostkou byla opět zvolena Dagmar Novosadová.
Nejen politickými událostmi probíhalo veřejné dění. V únoru byly zahájeny Zimní Olympijské hry
v Soči. Radost byla z našich sportovců, kteří získali 8 medailí.
Dne 3. března 2014 shořel slavný Libušín na Pustevnách. Národní kulturní památka navržená
architektem Dušanem Jurkovičem byla požárem zničena. Škoda je nenahraditelná. Zničeny byly
fresky a sgrafita s motivy valašských a slovenských pověstí podle návrhů Mikoláše Alše. Ihned se
vznesla vlna obdivovatelů, kteří vyhlásili sbírku na obnovení této stavby.
Život občanů však ovlivňovalo i počasí – zima poměrně teplá, téměř bez sněhu, jaro teplé, většinou
zamračené, deštivé. Léto rovněž většinou zamračené a deštivé jen konec června a polovina července
bylo letní počasí, objevily se teploty až 35° C. Stejný byl i podzim, začátek zimy téměř bez sněhu,
pokud se objevil, ihned roztál.
Události přinesly řadu protichůdných názorů. Občané očekávali, co přinesou. Je skutečností, že se
zlepšilo finanční zajištění občanů – snížení některých daní. Zhoršení nastalo v bezpečnosti občanů ze
strany různých živlů. Zhoršila se nehodovost na silnicích, většinou nedodržováním rychlosti v jízdě.
V obci je situace na tomto úseku dobrá i přes zvýšení projíždějících motorových vozidel.
Na mezinárodních vztazích došlo k závažnému problému. Protesty na ukrajinském Krymu, kde část
občanů žádala o odtržení od Ukrajiny a připojení k Rusku. 3. března došlo k obsazení Krymu ruskými
vojsky. Rusko usiluje o ovládnutí Krymu.
V tomto roce došlo rovněž k nepokojům na západě Ukrajiny, kde místní separatisté především z řad
ruských občanů, požádali o připojení této části k Rusku. Vzhledem k nesouhlasu ze strany vedení
Ukrajiny, započala v této části občanská válka vedená ruskými separatisty. Následkem toho jsou
zničená města, občané se museli z obav před smrtí přestěhovat. Řada nevinných občanů byla zabita.
Do konce roku nebyla tato válka ukončena. Ukrajina podezřívá Rusko z napomáhání separatistům.
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I. Činnost Obecního úřadu, Zastupitelstva a Rady obce
Obecní úřad:
Na Obecním úřadě pracovali - starostka p. Dagmar Novosadová, na celý úvazek, místostarosta
p. Miroslav Vlček s celým úvazkem. Po volbách došlo ke změně místostarosty, kdy byli zvoleni
p. Sedláček Vladimír a p. Kuběnová Markéta jako neuvolnění místostarostové.
Zaměstnanci Obecního úřadu – Bohuslava Vavříková – účetní, Miroslava Janýšková – pokladní,
sekretariát, Eva Rusková – evidence obyvatel.
K zajišťování úkolů na zvelebení obce – údržba veřejných prostranství aj. pracuje skupina
pracovníků, vedená p. Vladimírem Sedláčkem. V sezoně jaro – podzim jsou přibíráni pracovníci
evidovaní na Úřadu práce.
Zaměstnanci se však nevěnují jen své práci na Obecním úřadě, ale vypomáhají při organizaci
a průběhu akcí pořádaných Obecním úřadem.
V tomto roce se obec přihlásila do soutěže „Vesnice roku Moravskoslezského kraje“. Pro přiznání
ocenění pomáhala řada občanů a spolků spolu s Klubem seniorů a Základní a Mateřskou školou.
Snaha všech byla oceněna získáním Bílé stuhy s finanční odměnou.
Důležitým úkolem spojeným s aktivní prací byla příprava a projednávání návrhu Územního plánu
pro příští léta, které se neobešlo bez nerealizovatelných připomínek občanů.
Obec je členem organizací, které pomáhají obci řešit nastalé úkoly v oblasti Poodří. Jednou z nich je
„Destinační management turistické oblasti POODŘÍ“, pomáhající na úseku propagace a prezentace
cestovního ruchu, k přispění zvýšení turistické návštěvnosti v naší oblasti.
Obec se starala rovněž o chod Zámecké restaurace, kterou převzala a provozovala. Restaurace je
důležitou částí Zámku, zejména v období sezóny, kdy je Zámek otevřen, je hojně navštěvována.
Vzhledem k zátěži pro obec byl vyhlášen konkurs na nájemce restaurace.
Důležitými úkoly, na kterých se pracovnice Obecního úřadu podílely, byla příprava všech voleb
v tomto roce.
Obec musí řešit i takové problémy jako jsou krádeže na místním hřbitově – kovové předměty
z pomníků, ale i květiny, vázy, svíčky. Pachatelé nebyli bohužel zjištěni.
Zastupitelstvo obce:
31. března – 18. zasedání Zastupitelstva obce Kunín projednalo a schválilo:
- Připomínky k územnímu plánu obce
- Bezúplatný převod pozemku do majetku obce p.č. 21/2 – pod kaštany kolem cesty na hřbitov –
úplatný převod neschválen
- I. rozpočtové opatření – příjmy 28 770,47 tis. Kč, finance 3 903 tis. Kč
výdaje 28 835,39 tis Kč, finance 3 838,08 tis. Kč
- Revitalizace veřejného osvětlení – neschváleno pro vysoké náklady
- Přísedící u Okresního soudu -schválena p. Šnajdárková Darinka
-Dar Základní škole od WOMEN FOR WOMEN na stravování 11 dětí na období l. dubna až 30. 6.
2014 ve výši 13 806 Kč
- Zajištění osvětlení kostela.
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16. června 2014 – 19. zasedání zastupitelstva obce Kunín:
- Projednání Hospodaření obce za rok 2013, dle provedeného auditu bez závad
- II. rozpočtové opatření – příjmy 30245,07 t. Kč, finance 3903 t. Kč
výdaje 30309,99 t.Kč, finance 3 838, 08 t. Kč
- Výjimky v počtu dětí v Mateřské škole – zvýšení na počet 52
- Soutěž „Vesnice roku“ hodnocení obce 19. června v 8 hodin v zámku – přizvání také občané
- Schválení Bc. Dagmar Vaňkové, Kunín č. 387 a Heleny Bednaříkové, Kunín 376 za přísedící
u Okresního soudu
- Příspěvek HZS Nový Jičín na činnost ve výši 100 000,- Kč
- Prodej části pozemku p. č. 1653/1
- Organizace a konání Zámeckých slavností dne 21. 6. 2014
22. září 2014 - 20. zasedání zastupitelstva obce Kunín:
-Nová zřizovací listina Základní školy Kunín z důvodu otevření nového oddělení Mateřské školy
- Navýšení kapacity Školní družiny na 87 žáků – provoz bude zajišťován ve 3 třídách základní školy
- III. rozpočtové opatření – příjmy 38 059,112 t Kč, finance 3 903 t. Kč
výdaje 38 124,032 t. Kč, finance 3 838,08 t. Kč
- Poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – program „Vzdělávání pro
konkurenceschopnost“
- Účast na Valné hromadě ASOMPO – účast p. Dagmar Novosadová - starostka
5. listopadu 2014 – Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kunín:
- Rezignace zvolených členů ZO – Miroslav Vlček a Ludmila Vlčková
- Rezignace náhradníka – Dušan Urban
- Starostkou obce zvolena p. Novosadová Dagmar, neuvolnění místostarostové Markéta Kuběnová,
Vladimír Sedláček
- Doplnění členů ZO – Bc. Malčík Pavel a Anton Vorek
- Rada obce – Novosadová Dagmar, Sedláček Vladimír, Kuběnová Markéta, Šimčíková Růžena,
za odstoupeného Vlčka Miroslava doplněn Bc. Malčík Pavel
- Kompetence místostarostů zvolených – Vladimír Sedláček, Markéta Kuběnová
Kuběnová Markéta - agenda Rady a Zastupitelstva obce, kancelářská agenda aj.
Sedláček Vladimír – technické záležitosti, veřejná zeleň, komunikace aj.
- kontrolní výbor – Mgr. Markéta Chlopčíková, Mgr. Alena Rusková, Anton Vorek, Jiří Zdráhal,
předsedkyně Růžena Šimčíková
- Finanční výbor – Ing. Pavel Černý, Čestmír Hrdina, Vladimíra Karolová, Bc. Pavel Malčík,
Jiřina Mlčochová, MUDr. Marie Přadková, předsedkyně Ing. Milada Turská
- Stanovení odměny za výkon funkce členů zastupitelstva dle zákona o obcích.
15. prosince 2014 – 2. zasedání Zastupitelstva Obce Kunín projednalo a schválilo:
- projednání rezignace členů ZO a náhradníka Vlček Miroslav, Vlčková Ludmila, Dušan Urban.
- Doplnění členů Rady a komisí
- Zprávy o zahájení činnosti komisí – všechny zahájily činnost.
- Rozpočtové opatření – financování r. 2014 příjmy 61 427,12 t. Kč
- Návrh rozpočtu na rok 2015 – příjmy 24 141,12 t Kčs
výdaje 20 751,25 t. Kč
financování 3 389,85 Kč
- Projednán a schválen byl výhled financování na r. 2016 - 2020
- Stočné pro rok 2015 je stanoven částkou 25,- Kč za l m3
- Program obnovy obce na rok 2015 - 2020
- Stanovení zástupce do rady Základní a Mateřské školy – MUDr. Marie Přadková, Soňa Boháčová
- Stanovy Mikroregionu Odersko, Mikroregion Odersko – čerpání rozpočtu k 30. 9. 2014 částkou
Příjmy 1 563,7 tis Kč, výdaje 1 709,1 tis. Kč
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- Schvaluje rozpočet Mikroregionu Odersko na r. 2015 – objem 1 180,9 tis Kč
Rada obce:
Rada se sešla 19 krát. Na svých jednáních projednala a schválila:
- výpůjčka zámku Muzeu Novojičínska. Jednání o podmínkách smlouvy s Muzeem Novojičínska.
- poradenská činnost z BOZP – roční úhrada 9 620 Kč.
- Zprávy v Novojičínském deníku na 3 měsíce 4 971 Kč.
- Vymáhání pohledávek.
- Žádosti o přidělení bytu.
- Česká školní inspekce – protokol o inspekční činnosti v Základní škole.
- Smlouva o knihovnických službách s Kulturním střediskem Nový Jičín, za cenu služeb 12 077 Kč
a za knihy 22 267 Kč.
- Ministerstvo kultury – dotace na projekt „Pokračování v automatizaci Obecní knihovny“ dotace
24 000 Kč.
- Okresní soud v Novém Jičíně oznámil ukončení činnosti přísedící p. Šnajdárkové Darinky. Nutnost
zajistit nástupce.
- Zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ za rok 2013.
- Česká školní inspekce – protokol o inspekční činnosti v ZŠ.
- Rekonstrukce školního hřiště.
- Do propagačních balíčků zařadit reklamu obce a zámku
- Propagace zámku – rozšíření, využití prostor zámku – upřesnění.
- Žádost o umístění zařízení v době konání Pouti.
- Projednání zprávy o hospodaření TJ SOKOL Kunín – návrh dotace 50 000 Kč.
- Sběr odpadů a ekologická zátěž.
- Smlouva s EKO – KOM na svoz odpadů.
- Nákup prostředku na hubení komárů VECTOBAC cena za 25 kg činí 39 023,- Kč.
- Návštěva Čínské ambasády – výstava 110 let od cesty Viktora Bauera do Číny.
- Pronájem restaurace LAUDON za cenu 5000 Kč měsíčně, kurty 1188.- měsíčně.
- Parkování autobusu – poplatek 500,- Kč měsíčně, pro společnost ARRIVA.
- Projednání přechodu silnice u ARIELU (pekárna).
- Dotace na úklidový stroj 142 296 Kč.
- VUT v Brně – studie řešení křižovatky a 3 přechodů pro chodce – cena 67 082 Kč.
- Firma DIMATEX – kontejnery na sběr oděvů.
- Příspěvky: Centrum pro zdravotně postižené 2 000,- Kč
Ondrášek – pěvecký soubor 3000 Kč
Společnost přátel Poodří – příspěvek 2 Kč na l obyvatele.
RAFAEL dětem – nadační fond (motýlí křídla) 800 Kč
SRPDŠ, Myslivci, Včelaři, Rybáři – příspěvek po 5000 Kč
Pečovatelská služba OASA Nový Jičín – příspěvek na p. Hoďákovou 10 000 Kč
p. Stehlíka 3000 Kč.
Věcný dar pro žáka Antonína Navrátila za pomoc spolužačce, která utrpěla zranění při
převrácení lavice v přestávce.
VOLBY:
Volby do Evropského parlamentu:
Dne 23. a 24. května se uskutečnily volby do Evropského parlamentu. Z počtu 1504 voličů se
zúčastnilo 195, t.j. 12,97 %.
Výsledky:
1. KDU ČSL
2. ČSSD

hlasy %
20
17,43

hlasy %
10. Moravané
1.53
11. LEV 21 – Národní social.
1,02
6

3. ANO 2011
15,89
4. KSČM
12,82
5. Koalice TOP 09 a STAN
10,76
6. ODS
5,64
7. Česká pirátská strana
4,10
8. ÚSVIT přímé demokr. T.Okamury3,58
9. Str. Zdr. Rozumu- Nechceme
EURO
2,05

12. Strana zelených
13. Strana svobodných obč.
14. Občanská konzerv.str.
15. Fair play – HNPD
16. Česká str. Regionů
17. VIZE 2014
18. Věci veřejné

1,02
1,02
1,02
0,51
0,51
0,51
0,51

Volby do Zastupitelstva obce Kunín:
Volby se uskutečnily dne 10. a 11. října 2014. Samotným volbám předcházela kampaň, o které se
nedá říci, že byla vždy z těch nejvhodnějších. Do voleb se přihlásily čtyři seskupení. Volební
seskupení SNK „Pro Kunínek“, SNK „Lidé lidem, novým směrem“, SNK „Pro občany“, SNK „
Kunín náš domov“
Z celkového počtu zapsaných voličů 1512, se k volbám dostavilo 802, tj. 53 %.
Výsledky voleb:
Zvoleni:
SNK „ Pro Kunínek“
Ludmila Vlčková

hlasů
243

SNK „Lidé lidem, novým směrem“
Jiří Zdráhal
274
Markéta Kuběnová
233
Jiřina Mlčochová
231
SNK - „Pro občany“
František Kojetinský
Miroslav Vlček
Pavel Černý
Jaroslav Zezulčík
Růžena Šimčíková

hlasy
440
376
305
293
286

SNK - „Kunín - náš domov“
Vladimír Sedláček
Dagmar Novosadová
Marie Přadková
Alena Rusková
Milada Turská
Čestmír Hrdina

420
319
307
282
264
279

Náhradníci
SNK - „Pro Kunínek“
Dušan Urban
Anton Vorek
Jan Nevřivý
Bohumila Bayerová

187
180
116
178

SNK - „Lidé lidem, novým směrem“

SNK - „Pro občany“
Pavel Malčík
Markéta Chlopčíková
Šárka Valchařová
Miroslava Mauerová
Soňa Zelmanová
Miroslava Matušová

285
260
203
263
248
163
7

Svatopluk Kubrický
Vladimíra Karolová
Tomáš Zbranek
Jan Tkadleček
Ivana Knajblová
Marie Houdková
Simona Segeťová

175
161
157
137
110
154
149

SNK – Kunín náš domov“
Soňa Boháčová
Marcela Smékalová
Jiřina Fröhlichová
Monika Bartoňová
Martin Malčík

161
88
145
95
127

Petr Kužílek
Marie Navrátilová
Jana Urbanová
Alena Ptáčková

David Krupp
Růžena Vaňková
Jaroslav Švehla
Petr Zlámalík
Miroslav Mrva
Jana Vavříková
Jaroslav Loukota
Jan Navrátil
Radim Bělunek

191
135
103
113

260
233
235
211
288
251
251
231
241

Na funkci zastupitele rezignovali p. Miroslav Vlček a p. Ludmila Vlčková. Z náhradníků rezignoval
p. Dušan Urban. Na uvolněná místa v zastupitelstvu nastoupili náhradníci – Bc. Pavel Malčík a Anton
Vorek.
Volební sdružení předložila své návrhy na volební program:
SNK „Pro Kunínek“
1. Řešit dopravní situaci a bezpečnost v obci.
2. Podporovat příliv podnikatelů do obce za účelem získání pracovních míst.
3. Postupně odstranit bariery pro handicapované a méně pohyblivé občany.
4. Vyřešit napojení cyklostezky na Nový Jičín a Hladké Životice.
5. Zlepšovat vzhled obce nejen pro naše občany, ale také pro turisty a návštěvníky (parkoviště,
směrovky, obnovit informační mapy).
6. Zkvalitnit komunikaci radnice s občany.
7. Chceme být jako zastupitelé více vidět mezi lidmi.
8. Chceme obec, kde se dobře žije.
SNK „Lidé lidem, novým směrem“
1. Spojuje nás místo, kde rádi bydlíme.
2. Naším záměrem je rozvíjet spolupráci mezi občany, kteří mají stejně jako my, zájem realizovat své
nápady a budou ochotni věnovat svůj čas k budování nejrůznějších projektů v naší obci.
3. Chceme zajistit dostatečnou informovanost o dění v naší obci pro všechny spoluobčany.
4. Máme zájem se spoluúčastnit a rozhodovat o realizaci veškerých projektů v naší obci.
5. Budeme se snažit seznámit občany mezi sebou díky pořádaným akcím a popohnat je novým
směrem tak, abychom si všichni vytvořili příjemné prostředí pro život.
6. Komunikujme mezi sebou a předávejme informace tam, kde mohou něco udělat. Jednání
zastupitelstva je veřejné (cca jedenkrát za tři měsíce).
SNK „Pro občany“
1. Navýšení příjmů obce, dobré hospodaření, podporu podnikatelů, turistického ruchu a získávání
dotací, které budou užitečné pro občany.
2. Nalezení nového využití objektu bývalého kina.
3. Rekonstrukci budovy obecního úřadu, autobusových zastávek, dokončení budování chodníků
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a vybudování parkoviště u zámku.
4. Změnu neuspokojivé dopravní situace v obci.
5. Spolupráci s místními spolky, organizacemi, kulturními institucemi a podnikateli.
6. Nastavení slušného a vstřícného jednání s občany, které se stane naší základní prioritou.
SNK „Kunín – náš domov“
Správa obce:
„Kunín - náš domov“ je sdružením lidí, kteří mají řadu zkušeností z mnoha odvětví, a tyto zkušenosti
chceme využít pro rozvoj Kunína. Umíme hájit zájmy občanů nejen na obecní, ale i krajské půdě,
v případě potřeby i na celostátní úrovni. Rozvoj obce se již dávno neodehrává jen u nás doma.
Zástupci obce musí umět získávat dotace, spolupracovat s krajským zastupitelstvem, poslanci
a senátory. A v této oblasti se nám daří.
Počet obyvatel v Kuníně zůstává již roky stejný, související agenda se však navýšila mnohonásobně.
Chceme těmto skutečnostem přizpůsobit i práci obecního úřadu, neustále zlepšovat kvalitu
poskytovaných služeb. Chceme, aby byl úřad i nadále moderní institucí, která bude mít důvěru svých
občanů a bude pružně reagovat na jejich požadavky.
Dokončíme územní plán. Vybudováním výtahu chceme udělat z úřadu i knihovny místo, přístupné
pro všechny a otevřené všem. Pokud bude dostatek financí, budeme počítat s rekonstrukcí úřadu
i kina.
Školství:
I nadále chceme dětem od 3 do 15 let umožnit kvalitní vzdělávání v moderních školkách i škole.
Nadále budeme podporovat jejich modernizaci a dostupnost pro všechny. Zároveň chceme
podporovat i mimoškolní a volnočasové aktivity pro děti formou kroužků či sportovního vyžití.
Sociální záležitosti:
Budeme podporovat zlepšení, zkvalitnění a dostupnost sociálních služeb v naší obci pro všechny
občany, dbát na zachování lékařské péče, podporovat výstavbu bytů pro seniory.
Doprava a bezpečnost:
Pro kvalitní bydlení je zajištění bezpečnosti v obci jedním z klíčových prvků. Zrekonstruujeme
chodník na Suchdolské ulici, autobusové zastávky, zasadíme se o vybudování přechodu pro chodce
u mlékárny a realizaci bezpečnostních prvků ze zpracované Studie bezpečnosti dopravy v obci.
K zajištění všeobecné bezpečnosti budeme iniciovat založení obecní policie. Chceme využít
moderních technologií a na místech, trpících vandalismem, zajistit systém kamerové ostrahy.
Život v obci:
Chceme vybudovat dětská hřiště, pro náctileté místo k trávení jejich volného času. Budeme
pokračovat v zavedené spolupráci a maximálně podporovat činnost místních spolků a sdružení, jako
jsou Senior klub, Myslivci, TJ Sokol, Rybáři, Včelaři, Zahrádkáři, Sdružení rodičů, Maminky a další.
Dokončíme revitalizaci parčíku před obecním úřadem, vysadíme v něm „nový vánoční strom“.
Zasadíme se o vznik cyklotrasy „okolo Kunína“, zajistíme výsadbu zeleně a péči o ni i na jiných
místech v obci. Nadále budeme pokračovat v péči o naše kulturní dědictví a zlepšení povědomí o
Kunínu navenek.

II. Hospodaření obce
Rozpočet příjmů – schválený
upravený
financování

tis. Kč
22 407,3
38 268,408
22 103,9

Plnění upraveného rozpočtu:
Příjmy:
Daně a poplatky
Likvidace komunálního a ost. odpadu
Příjmy z úroků z úvěru
Činnost místní správy
Splátky povodňových půjček – občané
Zemědělství
Stočné
Kultura – včetně zámku
Služby
Ostatní příjmy
Dotace
Převody z účtů

21 367,46
242,979
15,021
125,07
228,627
55,757
1 152,321
368,148
1 765,908
201,344
8 665,921
4 113,319

Úhrn příjmů

38 301,875

Výdaje:
Ozdrav. hospod. zvířat
Místní komunikace
Autobusová doprava
Čištění odpadních vod
Základní a Mateřská škola
Knihovna
Zámek
Kultura
Sportovní zařízení
Zájmová činnost
Bytové a nebytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Územní plán
Služby
Ochrana obyvatelstva
Zastupitelstvo
Místní správa
Pojištění majetku
Ostatní výdaje
Volby zastupitelsva obce
Volby do Evropského parlamentu

40,45
2 370.52
98,23
743,79
6 846,73
96,34
383,49
843,15
131,81
20,3 231,48
479,09
58,34
175,45
7 126,615
148,89
1 413,87
5 824,64
269,94
4 344,53
29,86
28,43

Úhrn výdajů
Stav finančních prostředků na účtu
Účet u České národní banky
Zvláštní účet – Tillemann
Úvěrový fond obce
Nesplacené úvěry

34 705,645
3 414 614,96 Kč
256 522,70 Kč
13 348,-- Kč
37 361,61 Kč
20 627 944,51 Kč
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Kapitálové výdaje:
tis. Kč
Stroj na úklid cest
2 775,135
Víceúčelové hřiště
3 706,889
Rekonstrukce běžeckého oválu
19,36
Územní plánování
175,45
Panely pro měření rychlosti a semafor
182,488
Projekt-chodníky Suchdolská ul.,u Mlékárny 33,215
Veřejné osvětlení u školy
120,932
Projekt-stav. úpravy knihovny, soc. zařízení, výtah
75,8
Projekt – řešení křižovatky
81,176
Změny majetku:
Vladimír Šimčík a Růžena Šimčíková, Kunín č. 260 – kupující – pozemky p.č. 990/2 o výměře 173m2,
p.č. 3251/2 o výměře 10 m2, 989/3 o výměře 3 m2.
Hospodářská činnost – Zámecká restaurace:
tis. Kč
Výnosy
2 561,31
Náklady
2 751,04
---------------------------------------------------------------Výsledek hospodářské činnosti
- 189,73
Majetek obce:
Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
272 959,29
Budovy a stavby
321 903 919,72
Soubory movitých věcí
6 681 231,67
Dopravní prostředky
3 563 684,Pozemky
6 047 775,38
Operativní evidence – nehmotný majetek 100-5 000
1 809,92
Operativní evidence – hmotný majetek
141 111,54
Nedokončené investice HM
12 550 137,Nedokončené investice NM
1 117 317,Finanční majetek
658 000,Zásoby - Upomínkové předměty
131 831,40
Zásoby – zámecká restaurace
43 479,77
Peněžní prostředky na účtech
3 721 847,27
Ceniny
1 608,Krátkodobé pohledávky
350 223,97
Krátkodobé pohledávky – místní daně a poplatky
625 665,39
Ostatní pohledávky
38 369.Poskytnuté zálohy
486 986,17
Závazky – dodavatelé
9 054,89

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
zajištění rostlinného krmiva pro živočišnou výrobu. Tento rok byl špatný pro rostlinnou výrobu. Deště
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v období žní zapříčinily, že obiloviny byly nekvalitní a některé musely být pro silné znehodnocení
zaorány.
Drůbežárna Schrom Farms, Kunín č. 15 zajišťuje zejména násadová vejce pro svou organizaci a část
prodává.
Drůbežárna – VEJCE CZ Praha 9 – Drůbeží farma Kunín, vedoucí Otakar Pasečný. Budovy
drůbežárny byly rekonstruovány tak, aby odpovídaly současným předpisům pro chov drůbeže.
Zvětšena byla místa v klecích. Drůbežárna zajišťuje prodej vajec v kiosku na parkovišti u Obecního
úřadu.
Soukromí zemědělci:
Kubrický Vojtěch, Kunín 175 – rostlinná výroba pro vlastní potřebu – chov skotu a koní.
Sportovní stáj Jana a Andrey Kubrických chová 20 koní. Zúčastňují se mnoha domácích
i zahraničních dostihů a výstav, na kterých získali řadu ocenění. Členy jejich sportovní
stáje jsou děti i dospělí, má asi 30 členů. Na mistrovství ČR se umísťovali do 6. místa.
Zúčastnili se závodů v Rakousku – Mistrovství Evropy, Budapešti, kde získali 9 místo.
Bartoš Pavel, Kunín 199 - rostlinná výroba
Holčák Stanislav – pěstování zeleniny.
Pět občanů se zabývá chovem koní.
Včelaření provozuje několik občanů. Organizace pracuje na území Bartošovice, Hukovice, Kunín.
Předsedou je Pavel Malčík.
Obchodní činnost:
Prodej potravin: Prodejna COOP Hodonín – Kunín č. 56
Prodej potravin u Cihelny – D. Drábková
Řeznictví H + H - Kunín č. 58
Kiosek – prodej zeleniny u pohostinství „U Kabátů“
Cukrárna - hasičárna
Pohostinství: U cihelny, Kunín č. 82
Kiosek u Mlékárny
Kiosek Kabát, Kunín č. 156
Zámecká restaurace, vlastník Obec Kunín
Pohostinství u myslivny je uzavřeno
Pohostinství na kurtech, Kunín č. 69
Pohostinství - hasičárna
Ostatní prodejny: Prodej náhradních dílů a olejů pro automobily – Glos, Kunín č. 56
Prodej armádního zboží, Kunín č. 55
Květinářství, Kunín č. 69
Prodej kamen, krbů aj., Kunín č. 73
Prodej automobilů CITROËN
Prodej automobilů KIA
Prodej automobilů Chevrolet, koncem roku Opel
Zdravotnictví: Zubní lékař MUDr. Fingerhútt
Obvodní lékařka pro dospělé MUDr. Galiová
Obvodní lékař pro děti –MUDr. Pukovec
CENY:
Ceny potravin mírně stouply. Podražily pohonné hmoty a ceny energií a vody.
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IV. Politický a kulturní život, školství
Š k o l s t v í:
Základní škola:
Sídlo ZŠ je v budově č. 346, je zde umístěna Školní družina, Školní jídelna a jedna třída MŠ. Vedení
školy zajišťuje ředitelka Mgr. Ivana Machýčková, zástupce Mgr. Alena Rusková. V roce 2013 až
2014 pracovala s programem „Škola s rozhledem“ - smyslem je připravit žáky na co nejširší rozhled,
aby byli připraveni pro život.
Škola se zaměřuje i na volnočasové aktivity – zájmové kroužky a víkendové akce. Pořádá i řadu akcí
pro rodiče a přátele školy (Květinový den, Posezení u vánočního stromu, Haloweenská noc aj.)
V tomto roce navštěvovalo školu 181 žáků v 10 třídách. Mimo základní povinné předměty měli žáci
možnost vzdělávat se i ve volitelných předmětech Německý jazyk, Ruský jazyk, Ekologie
a nepovinných předmětech – Náboženství, Anglický jazyk l. ročník, Speciální pedagogická péče.
Výuka byla zajišťována i pro Integrované zdravotně postižené žáky - 22 žáků (1 až 7 tř.).
V tomto roce prospělo 179 žáků, 2 žáci neprospěli. Čtyři žáci obdrželi 2. stupeň z chování.
Výuku poskytuje 12 učitelů, 3 asistenti pedagoga a vychovatelka ŠD:
Mgr. Ivana Machýčková
Mgr. Alena Rusková
Mgr. Aneta Baďurová
Mgr. Petra Šrubařová
Mgr. Michaela Švekušová
Mgr. Alena Piecková
Mgr. Iveta Csibová
Mgr. Dagmar Šafářová
Mgr. Eva Štěpánová
Mgr. Jana Žáková
Mgr. Marcela Židková
Mgr. Pavlína Gráfová
Asistenti:
Zdenka Veselá
Blanka Kovářová
Veronika Krupová.
Zaměstnanci zajišťující provoz školy:
Miroslav Šimeček, školník
Hana Svaková, uklízečka
Naděžda Kozáková, uklízečka
Anna Nývltová, účetní
Škola a její žáci žijí bohatým životem, jež je naplněn mimo výuku sportem, kulturou a řadou akcí
spojených s událostmi v obci.
Ve škole pracuje Žákovský parlament ve složení:
Jakub Pavlík a Vojtěch Hrdina – žáci 4. třídy
Jan Holub a Roman Přadka – žáci 5. třídy
Radka Kociánová a Michal Gazdoš, žáci 6. třídy
Petr Malčík a Veronika Černochová, žáci 7. třídy
Kateřina Malčíková, žákyně 8. třídy
Patrik Raffai, Antonín Navrátil, žáci 9. třídy
Poslanci se svými připomínkami pomohli zlepšit pobyt ve škole, ale učili se vzájemnému poznávání,
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učili se spolu vycházet, spolupracovat a vzájemně se respektovat.
Se svými znalostmi nezůstávají žáci jen v úzkém okruhu školy, ale pořádají a vystupují na řadě akcí
pro veřejnost. Zúčastňují se řady soutěží mezi školami, kde dosahují dobrých výsledků, kterými
reprezentují svou školu.
Škola také sleduje umístění vycházejících žáků do středních škol a učilišť. Na střední školy se hlásí
11 dívek a 4 chlapci, na učební obory se hlásí 3 dívky a 5 chlapců.
Školní družina:
Školní družina má 2 oddělení pro 60 dětí. Práci s nimi vykonávají vychovatelka Kateřina Kocmichová
na celý úvazek a Zdenka Veselá s polovičním úvazkem.
V I. oddělení je umístěno 17 dívek a 13 chlapců, druhé oddělení navštěvuje 20 děvčat a 10 chlapců
od 1. do 5. třídy.
Žáci se zúčastňují celé řady akcí – sportovní, divadelní představení – loutkové divadlo, vycházky do
přírody, besedy s policií, s hokejovými trenéry, ochrana přírody, vycházky do obory aj.
Poplatek za ŠD činí 60 Kč měsíčně.
Mateřská škola:
Mateřská škola má 4 oddělení – 2 v budově Mateřské školy, 1 v budově ZŠ a 1 nově otevřené oddělení
v budově Obecního úřadu. Školu navštěvuje 91 dětí.
MŠ pracuje s programem „Barevná školka“.
Třídy MŠ jsou dobře vybavené odpovídajícím nábytkem a učebními pomůckami. Součástí učeben je
i odpovídající sociální zařízení.
Výuku a péči o děti zajišťuje 8 učitelek – Bielová Silvie, Holišová Vlasta, Chlápková Alena,
Kovářová Blanka, Mičulková Lenka Bc., Schrammová Markéta Bc., Sztefková Renáta Mgr.,
Šislerová Markéta. Provoz a úklid zajišťují 4 pracovnice, z toho 3 s částečným úvazkem.
V MŠ probíhá i výuka anglického jazyka pro děti MŠ a to jednou týdně 45minut. Učitelky MŠ dbají
i na zvyšování svých znalostí souvisejících s péčí o děti.
Pořádají setkávání rodičů s dětmi – Tvořivá odpoledne, Besídky pro rodiče a veřejnost – vánoční a ke
dni matek. Pozornost je věnována i předškolní výchově dětí.
Školní jídelny:
Školní jídelna ZŠ poskytuje stravování - obědy pro 39 dětí MŠ, 167 dětí ZŠ a 33 dospělých, z toho
4 strávníci jsou cizí.
Zajišťuje akci „Školní mléko“. Mléko odebíralo 51 až 54 žáků. Žáci 1. - 5. ročníku a děti ve Školní
družině mají možnost využívat k dodržování pitného režimu poskytování čaje, džusu, nebo pitné
vody. 2x týdně bylo poskytováno mléko. Zajišťovala rovněž akci „Ovoce do škol“ pro l. – 5. ročník.
Ovoce odebíralo 106 dětí. Pro děti jsou podle přihlášení poskytovány svačinky z pekárny Starojicko
odebíralo je 28 – 38 dětí.
Školní jídelna v Mateřské škole poskytuje stravování pro 52 dětí, učitele a zaměstnance MŠ - 6.
Hospodaření příspěvkové organizace ZŠ a MŠ:
Příjmy
Kč
Obec Kunín – příspěvky
2 755 986,18
Vzdělání
12 912 000,Cizí jazyk
4 600,Zvýšení platů PP
19 786,Zvýšení platů pracovníků region. Školství
80 881,Zahrada poznání - ŽP
63 545,Badatelská školička – přímé náklady
684 972,48
Badatelská školička – nepřímé náklady
157 723,15
Chytří pomocníci ve výuce – přímé náklady
303 479,-

Kč
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Chytří pomocníci ve výuce – nepřímé náklady
Nedotovaná strava
Stravné
Výdaje:
Obec Kunín – příspěvky – čerpání
Přímé výdaje na vzdělání
Cizí jazyk
Zvýšení platů PP
Zvýšení platů pracovníků reg. Školství
Zahrada poznání
Badatelská školička – přímé náklady
Badatelská školička – nepřímé náklady
Chytří pomocníci ve výuce – přímé náklady
Chytří pomocníci ve výuce - nepřímé náklady
Potraviny
Hospodářská činnost:
Příjmy
Výdaje

5 315,51
8 192,1 124 035,2 734 774,34
12 912 000,4 600,19 786,80 881,63 545,684 972,48
157 723,15
303 479,5 315,51
1 124 438,46

18 120 515,32

18 091 514,94

180 917,29
149 946,06

Hospodářský výsledek 59 971,61 Kč bude využit jako spoluúčast projektu vybavení tříd a opravy
školních zařízení.
Kulturně osvětová činnost
Obec Kunín:
14. 2. Obecní bál
4. 4. Koštování slivovice
10. 5. Středověká bitva v zámeckém parku
19. 6. Presentace obce v soutěži „Vesnice roku“
21. 6. Zámecká slavnost
25. 7. Beskyd rallye – Veteran club Turzovka
2. 8. Soutěž elegance historických vozidel – Veteran club Ostrava
21. - 24. 8. Zámecký kinematograf
13. 9. Koncert „Hradišťanu“ v zámeckém parku
14. 9. Kunínská pouť s řadou atrakcí (se Zámkem)
28. 9. Svatováclavská vyjížďka (se Zámkem)
17. 11. Den Obce (Vítání občánků, Lampionový průvod, Ohňostroj)
6. 12. Mikulášský jarmark v zámku
13. 12. Skoronice na zámku – vystoupení souboru ze Skoronic s Vánočním pásmem.
Zámek Kunín:
30. 4. Čarodějnické procesy na Losinsku a Šumperku – přednáška
1. 6. Den dětí na Zámku
7. 6. - 14. 9. Slavnost jiřinek
28. 8. Koncert lektorů v rámci letního kurzu hudebníků
30. 8. Hradozámecká noc – noční prohlídka zámku – v zámku i kostele kostýmovaná renesanční
hudba.
31. 8. Závěrečný koncert účastníků kurzu lektorů
26.- 30. 9. Růže pro hraběnku
26. 9. Koncert pro hraběnku
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30. 9. Válka růží
26. 12. Štěpánský koncert
Výstavy na zámku:
19. 8. - 26. 10. Dominanta Kravařska – zámek Fulnek
2. - 11. 5. Harrachovské sklo
7. 6. - 30. 9. Barevný svět Číny
19. 8. Po stopách Sarajeva
Základní a Mateřská škola a SRPDŠ:
30. 1. Disko pro děti – ukončení prvního pololetí
22. 2. Maškarní karneval pro děti
19. 4. Vítání jara na zámku
24. 10. Drakiáda
5. 12. Mikulášské disko
6. 12. Adventní koncert žáků školy
16. 12. Vánoční posezení ve škole pro žáky školy a rodiče
Knihovna:
30. 1. Pasování čtenářů
11. 6. Tvoření s tatínky – Den otců
8., 22. 7., 6., 19. 8. Knihomolní úterky
Maminky:
30. 4. Pálení čarodějnice Máni Kulhavé
7. 6. Dětský den – diskotéka
12. 9. Hodová zábava
15. 11. Závody autíček - děti
Myslivecké sdružení:
18. 1. Myslivecký ples
17. 5. Myslivecká soutěž v Pelikánce pro děti
Rybářský spolek
17. 5. Rybářské závody na místním rybníku
TJ SOKOL:
27. 6. Diskotéka
25. 7. Diskotéka
16. 8. COREFEST – pořadatel J. Zdráhal
30. 8. ARAKAIN – pořadatel Tomanová
KNIHOVNA:
Knihovna je umístěna v prostorách obecního úřadu. Půjčovní dny jsou pondělí a středa. Funkci
knihovnice zastává Markéta Kuběnová. Knihovní fond je na dobré úrovni. Registrováno je 144
čtenářů, kteří uskutečnili 2 891 návštěv. Vypůjčili si 8 975 knih, 982 periodik. Knihovna využívá
směnného systému mezi knihovnami v okrese, zajišťovaném Kulturním střediskem Nový Jičín.
Sbírka minerálů v Zámku
Národní muzeum Praha, po zhlédnutí Paleontologické a mineralogické expozice založené
Bronislavem Novosadem, zaslalo Obecnímu úřadu v Kuníně velmi kladné vyjádření. Sbírka navazuje
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na tradici menší kolekce přírodnin sloužící výchovně-vzdělávacímu institutu Hraběnky Marie
Walburgy, který byl na vysoké úrovni. Po zhlédnutí byla sbírka převzata do péče Národního muzea,
p. Novosad pokračuje ve své činnosti ve funkci kurátora.
V obci nejsou žádné politické strany.
Činnost spolků:
Tělovýchovná jednota SOKOL:
Organizace vyvíjí hlavní činnost ve sportu. Dobrých výsledků dosahují fotbalisté, kteří se ve své
skupině umísťovali na předních místech. Do kopané jsou zapojeni muži, dorostenci, žáci i děvčata.
Ženy jsou zapojeny do rekreačního pohybového cvičení v tělocvičně školy, které vede Petra Vlčková.
Ženy jsou zapojeny i do oddílu volejbalu společně s muži pod názvem Tygři. Odváděli dobré
výsledky, dokonce se jim podařilo ve Volejbalovém turnaji smíšených družstev ve Vražném obsadit
I. místo. V Okresním poháru žen ve volejbale obsadilo naše družstvo II. místo v tabulce.
Po rekonstrukci fotbalového hřiště mají pro svou činnost hráči kopané dobré podmínky. Prostory jsou
využívány nejen pro sportovní akce, ale i kulturní.
Financování činnosti je zajišťováno z vlastních zdrojů, příspěvků Okresního výboru TJ, z příspěvků
organizací a Obce, která pravidelně poskytuje příspěvek ve výši 50 000,- Kč.
Český červený kříž:
Organizace měla 40 registrovaných členů. V průběhu roku odešlo 10 členů. Činnost byla zaměřena
na zdravotní osvětu. Organizovala nejen schůzovou činnost, ale i setkání členů u táboráku. Svým
jubilantům popřála předáním kytičky. Vzhledem k tomu, že se zhoršila činnost vyšších orgánů ČK,
zhoršila se možnost získání lektorů a snížil se zájem členů, bylo na schůzi v prosinci 2014 rozhodnuto
o ukončení činnosti k 31. 12. 2014. Je to škoda, že se tak stalo po 55 letech činnosti.
Klub seniorů:
Klub pracuje pod vedením členek Růženy Vaňkové, Anny Chrástecké, Vlasty Mertové, Evy
Knápkové a Jiřiny Gazdové. Odešla Darinka Šnajdárková, která se odstěhovala. Činnost klubu je pod
patronací Obecního úřadu. Schůzky se konají každých 14 dní, kromě měsíců července a srpna.
Schůzky jsou vedeny formou zábavy, ale i činnosti, která je zaměřena na výrobu drobných předmětů
nejen pro členy klubu, ale i pro Charitu. Klub pořádá dvakrát ročně zájezdy za poznáním krás, ale
i k návštěvě výrobních organizací – pivovar, syrečkárna ale i návštěvou např. Tržnice v Polském
Těšíně. Pravidelná je návštěva zámku v Kuníně a oblíbené je zařazení návštěvy BOWLINGU, se
soutěží hry v kuželky. Členky také vypomáhaly při přípravě růží na výstavu v zámku a na požádání
i místnímu zahradnictví při provádění mimořádných akcí. Známé jsou Kunínské frgály, které pečou
členky na obecní slavnosti, svátky i na slavnostní události občanů.
Myslivecké sdružení:
Sdružení vykonává právo myslivosti na katastrech obcí Šenov u Nového Jičína a Kunína. Myslivecké
sdružení má 35 členů. Z toho 34 mužů a 1 ženu. Věkový průměr sdružení je 54 let. Hlavním posláním
mysliveckého sdružení je ochrana, péče a chov zvěře, ochrana přírody a života v přírodě a lov zvěře
v rámci zákona o myslivosti. Členství v mysliveckém sdružení je dobrovolné. Na svou činnost si
členové přispívají ze svých prostředků nebo přivyděláním na různých akcích a není nikým dotováno.
Pravidelně pořádá Myslivecký ples v Kuníně, Den Země, ve spolupráci se ZŠ v Šenově, Mysliveckou
soutěž na chatě Pelikánce v Kuníně.
Včelařský spolek:
Členská základna spolku má k 31. 12. 2014 31 členů. V Obci Kunín je 13 včelařů, kteří zazimovali
80 včelstev. V roce 2014 se potýkali s nedostatkem medu a s chorobami, které decimují včelstva
po jejich zazimování. Ke konci roku 2014 činí ztráty včelstev v Kuníně u jednotlivých včelařů
až 70 %. Průměrný věk včelařů v celé organizaci je 57 let, průměrný věk včelařů v Kuníně je 54 let.
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V obci pracují organizace:
Myslivecké sdružení – Kunín, Šenov
Rybářský spolek
Včelařský spolek
Sdružení rodičů a přátel školy
Charita Odry:
Každoročně pořádaná Tříkrálová sbírka se uskutečnila i v letošním roce. Malí tři králové sbírali do
kasiček peněžní příspěvky občanů, kteří byli i letos štědří.

V. POČASÍ
Leden: Ranní teploty -11° až -9°, odpolední - 8° až + 9° 25. ledna sněžilo (5 cm). Sníh vydržel jen
6 dní. Počasí polojasné až zamračené. Ve dnech 9, 10, 15, 20, 21. slabý déšť. Dne 18. a 19. ranní
mlha.
Únor: Ranní teploty -2 ° až +5°, odpolední + 1°až +14°. Občas přízemní mrazíky. 9. 10. 11. 19. 22.
déšť, dne 12. sněhový poprašek, který ihned stál. Jinak polojasno až slunečno. Jarní počasí.
Březen: Ranní teploty -3°až +8°, odpolední +6°až +24°°. Teploty od 20°se vyskytly ve čtyřech dnech.
Občas přízemní mrazíky, 4x slabý déšť. Začátkem měsíce zamračeno, jinak polojasno až slunečno.
21. 3. přiletěl čáp Viktor, Markéta si pospíšila a přiletěla již 22. 3.
Duben: Ranní teploty +2°až +14°, odpolední +12°až +27°. Občas ze začátku měsíce přízemní mráz.
Zamračeno 5., 9., 13., 14., 20., 25., 29., déšť 8., 9., 10., 14., 15., 16., 21., 22., 23., 26., jinak polojasné
až slunečné počasí.
Květen: Ranní teploty +7° až + 17°, odpolední +10°až 32° (23.5.). Zamračeno 2., 3., 7., 8., 13., 18.,
29., 30. Déšť 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 24., 25., 26., 27., 28., (bouřka), jinak slunečno. Dne
15. 5. vichřice, která vyvracela stromy. Jeden spadl na rodinný domek, kterému byla poškozena
střecha. 16. 5. vytrvalý déšť, voda v řekách stoupala. Stav ohrožení byl na Vsetínsku, kde hrozilo
vylití řeky Bečvy a Olše.
Červen: Ranní teploty +10°až +20°, odpolední +17° až +38°. Slunečno 1.,4. - 13., 17.-19., 23., 24.,
27. a 28. Zamračeno 2., 15., 16., 21., 25., 30., déšť 3., 14., 20., 26., 29.
V tomto měsíci bylo provedeno hubení komárů v lokalitách vytypovaných pracovníky KHS. Podle
propočtů bylo vyhubeno až 3 628 200 komářích larev.
Červenec: Ranní teploty +11°až +25°, odpolední +18°až + 35°. Dne 29. ranní mlha, déšť 5., 9 -12.,
31. zamračeno 24. Červenec byl teplý, devatenáct dní bylo slunečných s teplotami až 35°. Projevovalo
se již sucho. Druhá polovina měsíce však již bylo deštivých. Projevily se problémy se sklizní obilovin.
Srpen: Ranní teploty +9° až +23°, odpolední +18°až +34°. Slunečných bylo 19 dní, déšť 12 dní,
zamračeno ve dnech 12., 14., 20., 23. Objevila se i bouřka 2., 9., 11., 13., 19. Dne 28. byla
nejchladnější noc, jen 9°, v některých částech republiky se objevil i mráz.
Ráz počasí se zlomil, začalo deštivé období. Chladné dny se střídaly s velmi teplými, což způsobovalo
nemoci – letní nachlazení a angíny.
Září: Ranní teploty +9° až +19°., odpolední +10°až +27°. Jedenáct dní bylo slunečných, ostatní
zamračené a déšť.
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Říjen: Ranní teploty -1°až +7°, odpolední +8°až +25°. Pět dní bylo slunečných, ostatní zamračené
a deštivé. Od 27. do 30. října teploty -1°až +2°, ráno silný přízemní mráz.
Listopad: Ranní teploty -1°až +l5°, odpolední 0°až + 20°. Slunečné byly 4 dny, ostatní zamračené
a deštivé. Koncem měsíce ráno přízemní mráz.
Prosinec: Ranní teploty -8° až +12°, odpolední -1°až +19°(24.12.). Dne 2. prosince napadlo 10 cm
sněhu. Ve dnech 26. - 30. napadl sníh do 5 cm, ihned však stál. Ve dnech 1., 6., 11., 17., 19., 20., 22.,
25., slabé dešťové přeháňky. Přízemní mráz dne 1.,9.,10.
Uplynulý rok byl teplý, avšak deštivý, což způsobovalo problémy zemědělcům při zajišťování
polních prací. Zima velmi mírná až teplotně nad normál.
I v přírodě se stávají náhody. Mezi Kunínem a Hukovicemi byl zastřelen šakal, který asi přišel
z Balkánu.

VI. Pohyb obyvatelstva:
Počet obyvatel k 1. 1 2014
Přírůstky: narození
přistěhovaní
Úbytky: zemřelí
odstěhovaní
Počet obyvatel k 31. 12. 2014
Narození v roce 2014:
Kubíková Vanesa
Kiesevetter Jakub
Škarka Vojtěch
Bělunková Eliška
Krmencová Julie
Soldán Tobiáš
Pavlínková Ema
Havránková Leona
Kalíšková Šárka
Zemřelí:
Černoch Oldřich
Vavříková Ludmila
Dubčáková Antonie
Omaník Jaroslav
Votýpka Miroslav
Zbránková Emilie
Michnová Pavla
Klesniaková Jozefa
Horák Josef
Chumchal Václav

1 886
19
55
24
47
1 889
Demeterová Jasmína
Jurčáková Anna
Hanzelka Oliver
Hohnová Alice
Holčák Adam
Vlčková Klára
Hubová Magdalena
Zavacký Radim
Soviar Tomáš
Smékal Daniel
Rýdlová Jindřiška
Vránová Amálie
Pobořil Petr
Valchář Josef
Šumský Martin
Hodoň Josef
Kuběna ¨František
Brisudová Marie
Košút Ján
Malčíková Marie
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Richter Alfréd
Košútová Alena
Ptáček Roman

Solanská Vlasta
Pavlík Emil
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