Kronika obce Kunín
1991 - 1997

Roky 1991 – 1995 zapsal: Bohuslav Horák
Roky 1996 a 1997 zapsala: Anna Ondřejová

PA M Ě T N Í K N I H A O B C E K U N Í N
okres N o v ý J i č í n

Tuto knihu v hodnotě 6 000 Kč věnoval obci Kunín pan Lubomír Merenda z Nového Jičína, řezník
a uzenář v Kuníně.
Svůj dar doprovází přáním, aby se obci dařilo tak dobře, že kronikáři budou psát jen samé dobré
zprávy o životě obce i občanů.
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ÚVOD
Tato kronika druhá česká v Kuníně byla založena v roce 1991. První kronika Kunína je psána od
roku 1953 do roku 1972. Založil ji pan Klement Musil, ředitel Základní školy, předseda a pak
tajemník MNV v Kuníně a psal ji do roku 1958. Dále v ní pokračoval Bohuslav Horák, t. č.
zootechnik na Státním statku a člen rady MNV, který byl zvolen kronikářem v r. 1965.
Po sloučení Kunína s Novým Jičínem v r. 1974 nebyla samostatná kronika obce vedena.
Po osamostatnění obce v r. 1990 a zvolení obecního zastupitelstva, rady a starosty byla pořízena
tato kniha a jejím vedením pověřen tento kolektiv: Bohuslav Horák, nar. 12. 5. 1917, t. č. důchodce
pracující na ŠZP v Kuníně, původním povoláním sedlák a pak zootechnik, Vilém Horák, nar. 20. 6.
1968, zaměstnanec pošty v Novém Jičíně, paní Alena Rusková, nar. 30. 6. 1955, učitelka na
základní škole v Kuníně a paní ing. Milada Mahďáková, nar. 28. 1. 1940, pracovnice
plemenářského podniku v Novém Jičíně a místostarostka v Kuníně.
Pro lepší přehled uvádím znovu stručný místopis a přehled dějin obce Kunína a také stručné údaje
za období 1974 – 1990.
Obec K u n í n - dříve K u n v a l d
leží v údolí říčky Jičínky na naplavené a proto úrodné půdě ve výšce 250 m nad mořem, 6 km
severně od okresního města Nového Jičína. Podélné pahorky po obou stranách obce mají něco přes
300 m. Ten na východní straně zvaný Čarodějka (Hescenhübel) má 313 m. Jičínka se asi l km
severně od obce vlévá do řeky Odry, která tvoří severní hranici obecního katastru.
Svým typem je to tzv. lesní lánová ves. Přes Kunín vede silnice I. třídy z Valašského Meziříčí přes
Nový Jičín na Fulnek a Opavu, od ní na horním konci odbočuje silnice na Suchdol, na dolním konci
na Hukovice a Studénku. Pod suchdolským kopcem je železniční zastávka na trati Nový Jičín –
Suchdol. Od životického mostu směrem na Bernartice, Polouves – Hustopeče je už počátkem tohoto
století vyměřena a vyznačena trasa pro odersko – dunajský průplav. Rozloha katastru činí 1740 ha,
z toho 1170 ha orné půdy.
Horopisně leží území Kunína v oderské části Moravské brány. Pro tuto oblast se někdy užívá název
Kravařsko – z německého „Kuhländchen“. Původ tohoto názvu se odvozuje od proslulého skotu,
který zde byl vyšlechtěn a chován.
Obec byla založena asi kolem roku 1300 v období kolonizace, která začala za krále Přemysla
Otakara I. První písemná zmínka je z roku 1370. Do zdejšího kraje tenkrát velmi málo osídleného
a zničeného Tatary – začali se stěhovat Němci, ale i Holanďané, kteří asi také byli zakladateli
Kunína. Svědčí o tom staré kroje, zvyky, písně a tance a hlavně dialekt, který se od ostatních
německých nářečí značně lišil. Později se však tyto prvky smísily s ostatními německými. Tato
oblast patřila tenkrát k panství starojickému, jehož majiteli byli páni z Pňovic – jedna větev rodu
Žerotínů.
Jméno obce je nejistého původu, snad je odvozeno od jména osoby (Kuno), která sem první
osadníky přivedla (Kunwald – Kunův Les). V roce 1380 se uvádí také jméno Chunewald, v r. 1406
Cunwald, r. 1573 Kunwaldau, později Kunewald. V r. 1925 byl český úřední název Kunvald na
Moravě, od 1. 10. 1947 Kunín (dr. Adolf Turek).
Majitelé panství se často měnili:
Páni z Kravař
Rod Cimburků

1311 – 1451
1451 – 1489
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Rod Waldsteinů
Rod Žerotínů
Rod Kynšperků
Rod Serenyiů
Rod Lichtensteinů
Rod Harrachů
Schindler
Rod Fürstenberků
Rod Bauerů

1489 – 1500
1500 - 1540
1540 – 1653
1653 – 1708
1708 - 1723
1723 – 1828
1828 - 1879
1879 - 1889
1889 - 1945

Osídlení Skoronic:
5. května 1653 přesídlil hrabě Serenyi 23 německých rodin z Kunvaldu na jižní Moravu do osady
Skoronice, která byla ve válce třicetileté úplně zničena a vylidněna. Dodnes se tam vyskytuje dost
jmen německých, vesměs už zkomolených: Holcman, Ingr, Lunga, Šindler, Šmíd, Šnajdr aj.
Tuto historickou událost vypátral pan Vojtěch Holcman, dlouholetý předseda a kronikář MNV
Skoronice a tak jeho zásluhou byla v roce 1970 navázána družba obou obcí – Kunína a Skoronic.
Zámek v Kuníně
byl zbudován na místě bývalé tvrze v letech 1726 – 32 známým vídeňským stavitelem Janem
Lukášem Hildebrandem, na náklad hraběnky Eleonory Harrachové, roz. kněžny z Lichtensteinů.
Škola
zde byla už před válkou třicetiletou, za války však zanikla. V r. 1783 zřídila hr. Walburga z Truchses
Zeil ve svém zámku soukromou školu, v níž 2 roky byl i František Palacký. Byla to na tehdejší
dobu velmi pokroková škola na vysoké úrovni a snad právě proto byla v roce 1814 zrušena
a obnovena byla německá škola obecná.
Měšťanská škola německá zřízena v r. 1920. Jednotřídní menšinová škola česká zřízena v roce
1922, po německé okupaci r. 1938 zrušena. V roce 1945 byla zrušena škola německá a po osídlení
Kunína českým obyvatelstvem do ní začaly chodit české děti. Z bývalé české školy byla zřízena
mateřská škola.
V roce 1970 byla dostavěna a otevřena nová škola na Suchdolské ulici.
V roce 1967 byla zbudována a otevřena nová Mateřská škola VŠV na č. 184, mateřská škola a jesle
MNV na č. p. 69 uvedeny do provozu 1. 1. 1960.
Obě staré školní budovy č. p. 190 a 193 převzala v r. 1970 Vysoká škola veterinární Brno a zřídila
v nich vědecká pracoviště, učebny a ubytovny pro své studenty.
Kostel římskokatolický
postavil v letech 1810 – 1812 stavitel Biala na náklad hr. Walburgy z Truchses Zeil. 14. 9. 1812 byl
zasvěcen Povýšení sv. Kříže. Byl původně bez věží, ty přistavěl v r. 1863 stavitel Chytil. Byly na
nich 4 zvony o váze 791, 367, 214 a 104 kg. Ve druhé světové válce byly zrekvírovány pro válečné
účely.
V roce 1970 byla provedena oprava fasády a pokrytí věží měděným plechem nákladem 165 711 Kč,
z toho vlastní prostředky (sbírky)
97 425 Kčs
kapitulní konsistoř
27 956 Kčs
státní příspěvek
50 330 Kčs
Elektrifikace obce provedena v r. 1929.
Obecní vodovod zřízen v r. 1938.
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Do roku 1918 byla v Kuníně jen nepatrná česká menšina, vesměs dělníci na velkostatku
a v cihelnách. Počet Čechů se značně zvýšil za první republiky – 1918 – 1938.
V roce 1910 bylo zde 2050 Němců a 78 Čechů,
1921
1645 - „ - a 215 - „ V roce 1960 bylo 1425 Čechů, 86 Slováků, 20 Němců, 5 Poláků, 4 Chorvati a 1 Rus.
Kunín je obcí převážně zemědělskou. Naplavená půda v údolí Jičínky a Odry je velmi úrodná
a proto jsou zde pro výrobu zemědělskou dobré podmínky. V XVIII. a poč. XIX. století vlastnil
panství kunvaldské rod Harrachů, kteří byli velmi vzdělaní a dobří hospodáři. Zaváděli nové
metody hospodaření a zabývali se chovem skotu a jeho zušlechťováním dovozem býků a krav
kulturních vysoce užitkových plemen z ciziny a křížením s domácím plemenem vznikl kravařský
ráz, který získal dobrou pověst i mimo tuto oblast zvanou Kravařsko.
Němečtí zemědělci zabývali se mimo jiné hlavně chovem tohoto užitkového skotu a pěstováním
zeleniny a byli většinou velmi zámožní. Kromě 100 drobných zemědělců do 10 ha, zde bylo 50
sedláků s výměrou od 10 do 40 ha. Cihlář Czeike měl statek se 44 ha půdy a panský statek měl asi
350 ha země. Po skončení války v r. 1945 byl veškerý německý majetek v Československu
zkonfiskován a pohraničí osídleno českým obyvatelstvem. Zájem byl veliký a v krátké době byl
celý Kunín obsazen. Novým osídlencům však bylo přiděleno nejvýš po 13 ha na rodinu. Mezi
osídlenci však bylo mnoho „zlatokopů,“ kteří přišli mezi prvními, sebrali, co kde ještě zbylo a brzy
odešli. Jiní brzo poznali, že i tady se musí pracovat, a že jejich síly a schopnosti na to nestačí –
a také odešli.
A přicházeli jiní a zase odešli a jiní zůstali. Přijelo také 25 rodin z Volyně a osídlili většinou
zemědělské usedlosti.
Po „vítězném únoru“ v r. 1948 začala příprava na socializaci zemědělství. Byl proveden „výkup“
(vlastně konfiskace bez peněz) těžších zemědělských strojů – traktorů s příslušným nářadím,
mlátiček aj. Založena „Zemědělská strojní družstva“, jimž byly tyto stroje přiděleny. Brzy však byly
zřízeny Strojní traktorové stanice, které zase tyto stroje převzaly a vykonávaly práce zemědělcům
za úplatu. Hned na to byly zvýšeny dodávkové úkoly všech zemědělských produktů, sníženy ceny
obilí, zvýšeny ceny hnojiv, sedláci nesměli zaměstnávat (vykořisťovat) cizí pracovní síly, jejich děti
vycházející ze školy musely jít pracovat do továren. A tak sedláci bez strojů, pracovních sil a bez
peněz měli plnit neúnosné dodávky. Neplnění dodávek bylo trestáno pokutami, zadržením šatenek
(poukázky na nákup textilu) nepovolením domácí zabíjačky, odpojením el. proudu, ba i vodovodu,
případně i „nápravným zařízením“. Výjimky neplatily ani pro rodinu s více malými dětmi – zvláště
když nebyli členy KSČ. Někde byli „kulaci“ (to byli dobří hospodáři, kteří byli u spoluobčanů
váženi a oblíbeni) podrobeni důkladným domovním prohlídkám, při nichž se určitě vždy „našly“
zbraně, či ukryté zásoby. Za to byli na dlouhá léta umístěni v nápravných zařízeních, uranových, či
uhelných dolech a byl jim zabaven majetek. Mnozí „převýchovu“ ani nepřežili. Některým byly
jejich zločiny prominuty, když podepsali přihlášky do JZD a KSČ.
U nás v Kuníně naštěstí byli místní funkcionáři většinou dost solidní a nebylo použito nějakých
zvlášť drastických opatření. Jenom Jar. Galatík z č. 218, který kromě neplnění dodávek měl také
rouhavé řeči, byl uvězněn na půl roku a několik mužů narukovalo k PTP (černí baroni), z nichž
jeden (Fr. Mléčka) měl již 50 let.
V srpnu 1952 asi 30 místních, okresních i krajských politických pracovníků chodilo celý týden po
dědině a dělali nábor do JZD, nikoho však nezískali. Zemědělci se před nimi schovávali a utíkali do
polí. Pak byla svolána schůze, na níž se mělo jednat o provedení HTÚP (hospodářskotechnická
úprava pozemků) a založení JZD. Když tam zemědělci ve stanovenou dobu a většinou se
zpožděním přišli, byl už velmi skrovně osvětlený sál v kině plně obsazen „zemědělci“ (a nejen
místními), z nichž mnozí neměli ani kozu, ale všichni měli „kladivo a srp“. A tak tam sedláci stáli
vzadu u dveří a bezmocně se dívali, jak bylo“jednomyslně“ odhlasováno HTÚP a JZD. A tak už jim
nezbylo nic jiného než „dobrovolně“ podepsat přihlášky a ještě téže noci bylo zvoleno
představenstvo JZD. Ráno v „Rudém právu“ na první straně byl otištěn článek o „kulaku“ Antonínu
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Švecovi, z č. 182, jak vykořisťuje, utlačuje a týrá dělníky, kteří u něho musí pracovat. Ve
skutečnosti tam lidé chodili na práci velmi rádi, protože pantáta velmi dobře platil a panimáma moc
dobře vařila. Pan Švec mezitím podepsal přihlášku do JZD a byl zvolen předsedou dozorčí rady
a vedoucím polní skupiny.
Do JZD pak vstoupili skoro všichni zemědělci kromě Fr. Malčíka č. p. 15, Josefa Volka, č. p. 21
a Oldřicha Černocha č. p. 89. Družstvo pak mělo 110 členů a asi 1100 ha půdy. Po roce však nastal
úpadek, lidé z družstva vystupovali a začali znova hospodařit nebo přecházeli do státního statku.
Později se soukromníci znovu vraceli do JZD a 1. 1. 1968 bylo JZD sloučeno se státním statkem,
který pak obhospodařoval veškerou půdu v Kuníně. V roce 1970 převzala celý statek Nový Jičín
včetně Kunína Vysoká škola veterinární Brno.
Ve funkci předsedy JZD se vystřídali:
Mašovský Vladimír
č. p. 130
Kubrický Vojtěch, st.
177
Šmajstrla Jan
180
Kubrický Vojtěch, ml.
175
Čára Josef
141
M L É K Á R N A byla v Kuníně už dávno před válkou na č. p. 264, majitel švýcarský Němec
Zürcher, po něm Edmund Thien. Pak byla družstevní mlékárna v místech, kde dnes stojí bytovky č.
p. 294 – 296.
Nynější mlékárnu zbudovali Němci ve čtyřicátých letech, do provozu byla uvedena až českými
osídlenci v červnu 1946.
L I H O V A R - dříve panský, pak státního statku (kdysi také pivovar) pálil surový líh do roku
1961. Pak několik let vařil krmné zákvasy pro dojnice státního statku a dnes je z něho zřícenina –
nepříliš malebná.
C I H E L N Y byly v Kuníně dvě:
Heinrich Czeike – po znárodnění Severomoravské cihelny Hranice – závod Kunín I. – pracuje
dodnes a byla několikrát rekonstruována a rozšířena. Své zboží kdysi dopravovala po lanové dráze
k železnici Suchdol -Nový Jičín.
Panská cihelna dr. Petra Bauera – pak Severomoravské cihleny, závod Kunín II. Stála v místech,
kde jsou dnes drůbežárny SZP. Ta měla železniční vlečku k zastávce Kunín.
V roce 1964 neznámý „národohospodář“ zjistil, že je nerentabilní a 1. 10. 1964 byla uzavřena.
V roce 1965 – 1966 dostalo zdejší JZD 1 milion Kč na její demolici, mnoho peněz utržili za starou,
(ale výbornou) cihlu z bouračky a tak si pomohli z bídy.
M L Ý N Y byly v Kuníně dva na č. p. 149 uprostřed obce a č. p. 205 na dolním konci - oba na vodní náhon na strouze – dnes už
také zrušené. Po válce (1945) už nebyly dány do provozu. Č. p. 205 zbouráno v r. 1968.
P LE M E N Á Ř S K Á S TAN I C E
zřízena na gruntě č. p. 30 v r. 1951, kde se chovalo 25 – 30 plemenných býků. V sedmdesátých
letech zde měla být vybudována nová stanice - „největší a nejmodernější ve střední Evropě“. Za tím
účelem byly zrušeny drůbežárny za č. p. 27 a 28, zbourány kurníky, vykopán odpadový kanál – ale
stanice byla v roce 1985 zrušena a nová se stavět nebude! A několik ha pozemků už přes 20 let není
hospodářsky využito.
D R Ů B E Ž Á R N Y jsou u nás dvě:
V r. 1965 převzala „Drůbežnictví Xaverov“ drůbežárny státního statku za č. p. 15 se 7000 ks
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drůbeže. Do r. 1975 rozšířili provoz na 40 000 ks slepic, které jsou chovány za účelem produkce
násadových vajec.
Společný zemědělský podnik pro chov drůbeže Příbor má své středisko v Kuníně od r. 1969.
Kapacita 220 000 slepic.
Z Á M E Č N I C T V Í č. p. 270
dílna u silnice v místech, kde dnes stojí bytovky 294 -296. Poslední německý majitel Gold, od r.
1945 Vyvijal Emil, od r. 1947 Potomák Josef, který spravil všechno, co bylo ze železa – zemědělské
stroje, kola, motorky, auta. Zrušeno za socializace, zbouráno v r. 1966.
K O V Á Ř S T V Í č. p. 93
do r. Speil Rudolf
od r. 1945 Navrátil Jan do r. 1947
pak Kočina Josef z Volyně, rovněž „všeumělec“.
K O VÁ Ř S T V Í č. p. 250
Miksch Josef – původní německý majitel
1945 – Škrobák Ludvík
1947 – Kočina Jan z Volyně.
K O V Á Ř S T V Í č. p. 269
Klos Ernest
1945 Hlosta Albín z Podhoří, zemřel v r. 1948
1948 Pavlištík
1949 Volek Oldřich
všechny tyto živnosti byly v padesátých letech zrušeny.
Kdysi bylo v Kuníně 5 hospod:
O b e c n í na č. p. 56, U c i h e l n y na č. p. 82, dále na č. p. 104 a 187 obecní, vinárna na č. p.
256, Myslivna č. p. 252. A to ještě v neděli chodívali Kunvalďané a pak i Kuníňané do hospody „Na
Skřivánčí“ na Životicku – hned za mostem u Odry. A všichni majitelé hospod byli dost zámožní
a své provozovny měli v pořádku.
Hospoda na č. p. 104 a 187 byly zrušeny už za Němců, č. p. 56 a 256 jakož i „Na Skřivánčí“ byly
postupně likvidovány za socialismu. Myslivnu č. p. 252 převzal Státní statek a ze sálu a bytu zřídil
závodní jídelnu a kuchyň, v provozu jen výčep, který má v nájmu Jednota. Takže zůstala v obci
jediná hospoda U Cihelny, kde se konají zábavy, schůze a jiné akce.
Budova a zařízení však chátrá a nevyhovuje požadavkům a Jednota nemá peněz na nejnutnější
opravy.
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Představení obce K u n í n a
V první kronice nejsou úplné záznamy o vedoucích činitelích, proto uvádím jejich seznam:
Poslední němečtí starostové:
Schindler Heinrich, sedlák č. p. 94, do r. 1939
Klemisch Josef, sedlák č.p. 218 - 1939 – 1945.
Předsedové MNV:
Hývnar Vladimír, ved. cihelny II – květen – září 1945
Szkatula Jan, dělník v cihelně
Mitáš Josef, č. p. 9, rolník
Skupina Bohumil, č. p. 37, dělník v cihelně
Pelikán Ludvík, č. p. 141, rolník
Pekníková Jarmila, č. p. 27, dělnice na státním statku
Černocký Václav, č. p. 272, učitel
Novák František, č. p. 34, dělník, 1950 – 1953
Poruba Josef, č. p. 194, skladník JZD 1954 – 1957
Musil Klement, č. p. 272, učitel, 1957 – 1964
Trabura Ludvík, č. p. 56, dělník, 1964 – 1974.
B Y T O V Á V Ý S T A V B A:
V šedesátých letech fluktuace ustala, zůstali tu vesměs poctiví a pracovití lidé. Začali opravovat své
domy, příliš staré a zchátralé, bourali a stavěli nové. V letech 1960 – 70 bylo postaveno 28 domků:
č. p. 17 Štěpán Josef
24 Kozubek Stanislav
32 Gebauer Jan
39 Matyska František
36 Kubový Miroslav
41 Horňáček František
54 Musil Klement
73 Malčík František
80 Kopecká Rudolfína
83 Holiš František
107 Briš Jan
108 Briš Josef
117 Géryk Rudolf - Horák Josef
152 Skalka Ludvík
153 Jaroň František
164 Navrátil Jan
175 Kubrický Vojtěch
178 Obšívač Oldřich
210 Švehlová Jarmila
238 Holiš Jaroslav
239 Holiš Bohuslav
249 Nevola Petr -Kašpar
270 Ázsoth Josef
271 Lukáč Jan
331 Gazda Štěpán
332 Černý Klement

1964
1968
1965
1965
1969
1969
1962
1966
1966
1969
1966
1966
1968
1969
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333 Černý František
Místní podniky hlavně statek a cihelny prostřednictvím OVBD zbudovaly 13 domů se 115 byty.
Rok
1958
1960
1965
1967
1968
1970

č.p.
14
16
10
62
63
292-293
294-296
297-298
301
202
203
299-300
302

Poč. bytů
4
4
4
8
8
18
27
18
2
4
4
12
2

Majitel – uživatel
státní statek
-“-“cihelny
-“Okr. správa silnic
-“JZD, SMM, SMC
státní statek
plemenářský podnik
-“státní statek
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Integrace v r. 1974:
Na veřejné schůzi občanů dne 14. 11. 1974 na „doporučení“ vyšších orgánů odhlasovali poslanci
MNV v Kuníně integraci (sloučení) obce Kunína s městem Nový Jičín. Od té doby byl úřední název
„Nový Jičín, místní část Kunín“. Všech 28 poslanců až do konce volebního období zapojeno do
MěNV. Předseda Ludvík Trabura byl převeden na sociální odbor ONV, účetní Anna Ondřejová do
aparátu MěNV jako vedoucí finančního oddělení. Budova MNV č. p. 56 sloužila potřebám
občanských výborů, výboru a složkám Národní fronty. Byly zřízeny dva občanské výbory jako
prodloužená ruka MěNV a měly spolupracovat s místním výborem Národní fronty. Ve funkcích
předsedů občanských výborů se vystřídali ing. Pavel Rišica, major Josef Holáň, ing. Jaroslav Bubík,
ing. Zdeněk Pavlas. Předsedkyní MV Národní fronty byla Lenka Dolečková. Složkami Národní
fronty byly tyto organizace: Komunistická strana ČS, ČS strana lidová, Soc. svaz mládeže, ČS. svaz
žen, TJ SOKOL, ČS. červený kříž, Osvětová beseda, Svaz požární ochrany, Svaz zahrádkářů,
Myslivecký svaz.
Pravomoc občanských výborů byla velmi omezená, jejich činnost se omezila hlavně na podávání
kádrových posudků, organizování brigád, politických a kulturních akcí, oslav a schůzí a hlášení
o činnosti vyšším orgánům. Lidé na schůze chodili neradi a tak se často stávalo, že předseda
s jednatelem sepsali zápis ze schůze, která se nekonala.
Městský národní výbor se snažil co nejvíce investovat na výstavbu a zvelebení vlastního města –
značně zanedbaného – a na přidružené místní části zbývalo velmi málo prostředků. Dřívější
poměrné dobrá aktivita a zájem občanů o věci veřejné brzy značně upadl.
V té době byly provedeny tyto akce:
1. Nový vodovodní řád po velké straně
2. Pionýrská klubovna a kuželna
Žádná organizace však nechtěla tento objekt převzít a tak „kuželna“ byla připojena
k Mateřské škole a upravena pro její potřebu. Klubovny převzala Osvětová beseda, Klub
svazu mládeže, Český svaz žen, Červený kříž aj.
3. Samoobsluha potravin na horním konci.
4. Zřízeno zdravotní středisko, pro něž byla zrekonstruována budova MNV č. p. 56. Byla
rozebrána střecha (staré, ale zcela výborné polévané kunínské tašky upotřebil nějaký
tajemník na svou vilu), místnosti přebudovány na 6 ordinací s čekárnami.
Obvodní lékař MUDr. Fierla Tadeusz, ordinuje denně
Zubní lékařka MUDr. Helena Schwarzerová, ordinuje denně
Dětský lékař MUDr. Michal Pukovec, ordinuje 4x týdně
Psychiatr MUDr. Hasal, ordinuje 2x týdně
Psycholožka MUDr. Martina Kremzerová, ordinuje 1x týdně
Gynekolog MUDr. Petr Roman, ordinuje 1x týdně
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Ze školní kroniky:
Ve školním roce 1974 – 75 chodilo do Základní školy v Kuníně 271 žáků, 151 chlapců a 120
děvčat. Ředitelem školy byl Josef Pohloudek, zástupcem Jiří Matalík. Další učitelé:
Blanka Holubová, Darina Šnajdárková, Charlotte Plívová, Věra Handrychová, Bedřiška Okáčová,
Jarmila Starůstková, Zdenka Orlitová, Naděžda Polcerová, Jiřina Majerová, Lubomír Tesař,
Jaroslav Krystýn.
Předseda SRPŠ byl Bohumil Bezunk. Ve škole byly provedeny tyto nákladnější úpravy:
Obložení tělocvičny modřínovým dřevem za 60 000 Kč, venkovní osvětlení 40 000 Kč, kovotěs do
oken 18 000 Kč, oprava kotlů ústředního topení 10 000 Kč. Vše hradil MěNV Nový Jičín mimo
školní rozpočet.
Pionýrská skupina měla 180 pionýrů a jisker. Skupinovou vedoucí do 28. 2. 1975 byla Jarmila
Starůstková, pak Jiří Vávra, nový učitel.
Ve školním roce 1975-76 bylo 292 žáků. Byla zahájena přístavba spojovací chodby ze školní
budovy do jídelny. Provedl OSP Nový Jičín za 160 000 Kč.
29. 1. 1976 byla uzavřena patronátní smlouva mezi školou a ŠZP VŠV Brno – závod Kunín.
Od 1. 8. 1976 vykonává funkci zástupce ředitele školy Jiřina Majerová, místo Jiřího Matalíka.
V roce 1976 – 77 bylo 279 žáků v 8 ročnících a 15 pedagogických pracovníků.
Provedena úprava školního hřiště – stará škvára na běžecké dráze nahrazena antukou. Antuka stála
30 000 Kč, odpracováno 1560 brigádnických hodin.
Podepsána patronátní smlouva s Vojenským opravárenským závodem 025 Nový Jičín.
Uzavřena družba se ZŠ Turie, okr. Žilina.
V září 1977 nastoupilo do školy 282 žáků a 15 pedagogů. Rozvíjely se styky se slovenskou školou
v Turie – došlo k vzájemným hospitacím ve vyučování. Uspořádán společný maškarní ples v Turie
za účasti 40 žáků z naší školy, 1. 6. byl společný dětský den u nás.
Ve školním roce 1978-79 měla škola dosud nejmenší počet žáků a tříd – 247 žáků v 9 třídách.
Ředitel Josef Pohloudek, zástupce Jiřina Majerová. V budově bylo provedeno dřevěné obložení
chodby a tělocvičny a pokrytí podlah ve 3 třídách a žákovské šatně. Na konci školního roku odešel
ředitel školy Josef Pohloudek do starobního důchodu.
V roce 1979 začali do zdejší školy chodit žáci 5. - 9. ročníku z Bernartic. Tak se zvýšil počet žáků
na 296 a tříd 11. Ředitelkou školy se stala Jiřina Majerová a zástupkyní Anna Čagánková.
Byla provedena oprava střechy.
Na spartakiádě 1980 v Praze cvičilo 18 děvčat.
V roce 1980-81 bylo na škole 11 tříd s 317 žáky. Do 9. ročníku přišli i žáci z Bartošovic.
Ve školním roce 1983-84 byla dovršena přestavba základního školství. Přešlo se na desetiletou
povinnou školní docházku. Na základní škole žáci absolvovali 1. - 8. ročník a další 2 na středních
odborných školách, gymnáziích nebo učilištích. Ve škole bylo 9 tříd s 247 žáky.
Žáci z Bernartic přešli do škol v Novém Jičíně, kde mají lepší dopravní spojení.
V roce 1984-85 bylo 8 tříd s 241 žáky.
V roce 1986-87 bylo 9 tříd s 247 žáky.
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Práce na kostele:
V poslední době už stará střecha byla velmi zchátralá, zatékalo do ní, vazba v mnoha místech
zahnívala. Proto v letech 1973-74 byla zbudována nová vazba a krytina ze zinkového plechu.
Práce provedl Okresní stavební podnik Nový Jičín. V roce 1983 byly pořízeny 2 nové zvony, jeden
o váze 98 kg v tónu Fis, zasvěcený Andělům strážným, druhý 220 kg v tónu D, zasvěcený Panně
Marii. Měď dodal Farní úřad ze sběru, cín dala zvonařská dílna. Vyrobila je zvonařská dílna
Laeticie Dytrichové z Brodku u Přerova za 20 000 Kčs. O pouti 13. září 1987 byl vysvěcen 3. zvon
o váze 490 kg – tón A – od stejné firmy. Měď dodal Farní úřad, cín a ulití stálo 40 000 Kčs. Tento
zvon však brzy puknul. Proto byl v Brodku roztaven a znovu ulit.
Bytová výstavba 1970 – 80:
č.p. 46
133
136
141
161
166
170
172
185
211
220
233
241
243

Tkadleček
Pitr Vladislav
Malár Jan
Wimmer Karel
Rusek Václav
Malčík František
Cáb Vladimír
Šimek Vladimír
Mauer Vladislav
Kabát Milan
Šebeček Václav
Šimíček Josef
Bělunek Frant.
Richterová Božena

OVBD vybudovalo 3 domy – 36 bytů:
1971 č.p. 306-307
12 bytů
1972
344-345
12 bytů
352
12 bytů

č.p 247
280
317
347
351
353
354
355
357
375
371

Plešek Günter
Hynčica Frant.
Hub Bohumír
Gajdoš Zdeněk
Hora Rostislav
Knápek Jaroslav
Mašovský Vlad.
Machulová Zd.
Kubrický Svat.
Rišicová Hel.
VŠV-Bělunek J.

1976
76
78
78
78
78
79
75

pro SMC
SMC
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Vysoká škola veterinární v Brně – Školní zemědělský podnik Nový Jičín
obhospodařuje ve 12 obcích okresu Nový Jičín asi 7 000 ha půdy. Má 4 závody zemědělské:
01 – Žilina s Bludovicemi a Bochetou – chová koně, ovce, jalovice a kuřata brojlery,
02 – Kunín se Šenovem, mimo běžné plodiny má zelinářství, pěstuje karafiáty aj., chová hovězí
dobytek, hlavně dojnice, prasata, brojlery,
03 – Bartošovice + Hukovice chová hovězí dobytek – hlavně telata, dojnice a prasata,
04 – Příbor + Kopřivnice, Štramberk a Ženklava chová hlavně býky na žír, dojnice.
Kromě toho má:
Zámek v Kuníně
Účelovou základní laboratoř, aula a ubytovny pro studenty, kliniku, kde provádí přenos embryí
u krav, teletník „IN VIRO“.
Účelová honitba – obora – chov daňků, bažantnice v Kuníně.
PZK – průmyslové zpracování krmiv v Kuníně a ve Štramberku.
Dopravní středisko v Novém Jičíně – Šenově,
Dílny v N. Jičíně a Bartošovicích,
Stavební středisko na Bochetě,
Pěstírna jedlých hub na Bochetě,
Školka ovocných i okrasných stromků v Příboře,
Mateřská škola v Kuníně.
V Kuníně jsou největší a nejdůležitější provozy a zařízení.
Zemědělský výrobní závod Kunín
Velmi často měnil majitele a názvy
1945 – Národní správa statku – Antonín Nohál
1947 – Horské pastevní družstvo Lipník – Frant. Paleček
1952 – Státní statek Nový Jičín – Jiří Čech
1956 - -“-„- Bedřich Pečenka
1958 - - „ -„- Miroslav Havlíček
1961 - Šlechtitelský podnik Olomouc - Jaroslav Vavřík
1971 – VŠV Brno – ŠZP N. Jičín - Jaroslav Vavřík
1988 - - „ -„- Ing. Josef Křesina
Jaroslav Vavřík sloužil na tomto statku 40 let - nejdřív jako agronom a pak vedoucí závodu. Zemřel
na svém pracovišti 9. 2. 1988.
Úroveň hospodaření se v sedmdesátých a hlavně pak v osmdesátých letech rapidně zlepšovala. Byl
dostatek (ba často nadbytek) umělých hnojiv, chemických prostředků k hubení plevelů, škůdců
a chorob hospodářských plodin. Hnojení strojenými hnojivy a postřiky chemikáliemi se prováděly
většinou letecky. A tak se výnosy plodin rapidně zvyšovaly, značně se zvýšila výroba krmiv (dosud
velmi zanedbávaná) a tím se zvýšila nejen užitkovost zvířat, ale i produkce chlévského hnoje, čímž
se zase zlepšila struktura a úrodnost půdy.
Porovnání výnosů v letech 1985 – 90:
Obilniny v r. 1985 44q z 1 ha, v r. 1990 54,7 q
Cukrovka
286q
471 q
Zelenina na 17 ha dala 5898 q
Karafiátů bylo prodáno 53 583 ks po 5,24 Kčs
Hrubá produkce živočišné výroby a tržby:
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1985 produkce 19 696 000 Kčs, tržby
17 211 000 Kčs
1990 -“ 36 315 000 Kčs,
-“- 33 138 000 Kčs
z toho za mléko
15 895 000 Kčs
za zvířata
17 243 000 Kčs
Až nečekané zvýšení užitkovosti krav je výsledkem zlepšené krmivové základny a hlavně dobré
a cílevědomé plemenářské práci, která byla zaměřena na využití dojných plemen v chovu skotu.
Připařováním černostrakatých býků s vysokou genetickou hodnotou, kteří byli dováženi z Kanady,
Německa a Holandska se během 10 let dojivost zdvojnásobila.
Průměrná dojivost 1 dojnice za rok:
litrů

1977 1981 1982 1983 1984 1985 1990 1991
2627 3034 3314 3735 4003 3945 4688 5220

Přírůstky u mladého dobytka se pohybovaly v hodnotách
0,70kg – 0,77 kg na kus a den,
u prasat 0,57kg - 0,62 kg na kus a den
Odchov selat od prasnice 17 – 20 kusů za rok
V roce 1990 byla celková výměra 2 219 ha zem. půdy
z toho orná půda
1 908 ha
louky
192 ha
pastviny a zahrady
32 ha
Zvířata: Hovězí 1 484 ks, z toho 834 krav
Prasata 3 700 ks, z toho 341 prasnic
Tyto údaje jsou za celý závod Kunín, včetně Šenova.
Účelové zařízení VŠV
má své středisko v budově bývalé německé školy č. 190. Jsou zde zřízeny kanceláře, aula
s klubovnou, ubytovna pro studenty, laboratoře a vědecké pracoviště pro výuku studentů. Aula
slouží i pro jiné akce - různé školení, schůze, oslavy i jiných organizací i soukromé, dokonce se tu
konávají i volby. Rovněž ubytovny slouží často k přenocování jiných osob.
K tomuto zařízení patří pracoviště na č. p. 201, kde je stáj pro 80 krav a jalovic a při ní klinika
s operačním sálem, kde se provádějí transplantace embryí u krav. Provádí to MVDr. Luboš Holý,
profesor VŠV v Brně /m.j. známý zpěvák slováckých lidových písniček/,
Byl tu postaven i teletník „IN VIRO“, v němž se u živých telat sondou odebíralo z jejich žaludků
syřidlo pro potřeby mlékárny. Vysoké náklady, velký úhyn a nevalný výsledek byly po několika
letech příčinou zrušení tohoto zařízení.
Ve vedení ÚZ se vystřídali: MVDr. Karl, ing. Jaroslav Klosík, RNDr. Viktor Sedlář, MVDr. Leo
Kroupa.
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Účelová honitba VŠV
zřízena v roce 1982 má své středisko v bývalé české škole č. p. 193. Má za úkol výzkum nemocí
u lovné zvěře, zvláště spárkaté – nemoci končetin, motolice, brucelozy aj. Za tím účelem byla
u Odry zřízena obora o výměře 200 ha pro chov daňků. Výstavbu oplocení prováděly v letech 198486 Stredoslovenské stavby Námestovo, okr. Dolný Kubín za 2 miliony Kčs. V roce 1986 zde byli
vysazeni 3 daňci z obory Vřeska. V roce 1987 bylo dovezeno 17 kusů z obory Židlochovice.
Později zřízeno kmenové plemenné stádo v počtu 34 ks. Nynější stav je 250 kusů, kromě toho je
tam 25 kusů srnčí, 60 bažantů obecných /původ/ – dovezeno bylo hejno bažantů královských,
několik zajíců a pár koroptví.
Odlov daňků – odchyt pro jiné obory a odstřel na čekané činí ročně asi 90 kusů.
Protože reprodukce bažantů v přírodě je velmi slabá, byla zřízena i bažantnice, kde se kromě
bažantů líhnou i divoké krůty, perličky orebice. Před podzimními hony se vypouští asi 10 000
bažantů, při 8 honech se jich uloví asi 5 500 ks. Bažanti odchovaní v bažantnicích jsou velmi krotcí
a stávají se snadnou kořistí pytláků, dravců a šelem, něco se zatoulá do sousedních revírů, něco
hony přežije a zůstane. S takovým ptactvem jsou problémy už při honech - chodí nebo sedí na zemi
či na stromech a nechtějí létat. Proto vždy před honem musí hajní a honci chodit po revíru a plašit je
a nutit k létání, aby mohli být zastřeleni v letu.
Koná se obyčejně 8 honů – z toho 4 pro cizince za valuty, jeden „ministerský“ /na nejvyšší úrovni/,
jeden „ředitelský“ a dva „obyčejné“.
Prvním vedoucím tohoto zařízení byl Josef Pohanka, pak ing. Labaj, ing. Šimek Vladimír.
Průmyslové zpracování krmiv /PZK/
sušička zelené píce a míchárna jadrných krmiv byla zřízena v r. 1967-68 na farmě III z původní
ocelokolny na uskladnění sena. Provozovna byla rozšířena o nové veliké výrobní a skladovací haly.
Vlastními prostředky sklízí během celého léta zelenou píci, kterou pro ni pěstují zemědělské závody
a suší ji v sušících bubnech vytápěných odpadním olejem. Šrotuje obiloviny – ječmen, pšenice,
kukuřice aj., míchá se sennou moučkou, minerálními a vitaminovými přípravky a s přidáním tekuté
melasy granuluje. Vyrábí speciální směsi pro dojnice, telata, mladý hovězí dobytek, prasnice
a prasata a zásobuje krmivem všechny zemědělské závody ŠZP.
Jako vedoucí se tam vystřídali:
Kubajura Vladimír, Šimeček František, Horák Antonín, Hrabovský Karel.
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Bytová výstavba 1981 – 90:
č.p. 122 – Václavík Josef
1989
356 – Kojetinský František
81
358 – Blabla – Holčák
82
359 – Mauer Miroslav
82
360 - Bajer Bohumil
81
376 – Pavlas Zdeněk
81
378 – Vlk Jiří
82
381 – Bělunek Jan
87
382 – Sedláček Vlad.
85
383 – Malčík Břetislav
85
385 – Dvořák Jiří
84

400 Žitník Miroslav
401 Pisklák Pavel
403 Nývlt Pavel
404 Pavlínek Jan
405 Bělunek Stanislav
406 Šimek Jiří
408 Poruba Josef
409 Horák Ivo
410 Bartoš Pavel
411 Brisuda Štěpán

1986
89
87
89
89
89
89
89
89
90

Statek VŠV vystavěl pro své zaměstnance
10 řadových domků typu „Strašecí“ č. p. 361 – 370
a dům č. p. 373-4 o 12 bytech za farou a
v r. 1990 č. p. 412 o 6 bytech tamtéž.
V r. 1988 byly po velmi dlouhé době /asi 5 let/ dostavěny domy č. p. 386, 387 a 388, každý
o 12 bytech.
TJ SOKOL Kunín postavil garáž pro autobus č. p. 402
Hasičské zbrojnici bylo přiděleno číslo 413.
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Sametová revoluce
proběhla u nás v Kuníně ještě mnohem klidněji než v Praze či jiných městech. Tímto dnem došlo
k důležitým společenským a politickým změnám v Československu. Tímto dnem bylo ukončeno
dlouhé období trvající 41 let, které těžce poznamenalo nejen náš stát, ale i řadu dalších států
sdružených v RVHP, v nichž se vlády zmocnily násilím komunistické strany pod nekompromisním
diktátem východní velmoci – Svazu sovětských socialistických republik. Podle statistiky
ministerstva spravedlnosti ČSSR z roku 1968 bylo v letech 1948 – 1967 z politických důvodů
pronásledováno a uvězněno 451 000 našich občanů. Z toho státními soudy v letech 1948 – 52 bylo
odsouzeno 27 000 občanů, v letech 1952 – 67 38 000 občanů. Trestními komisemi národních
výborů bylo bez soudu posláno do pracovních táborů 32 000 lidí, při kolektivizaci zemědělství bylo
odsouzeno nebo internováno 35 000 rolníků, odsouzeno 15 000 živnostníků, do táborů nucených
prací zařazeno 186 000 osob a do PTP 118 000 mužů. V letech 1948 - 67 bylo popraveno
a zavražděno, „zastřeleno na útěku“, utýráno při výsleších a zemřelo při výkonu trestu 15 726 lidí.
A to ještě statisíce lidí se před podobným osudem zachránilo emigrací na západ. Snaha reformních
komunistů, kteří stáli v čele KSČ od ledna 1968, o vymanění z tohoto vlivu o vybudování
socialismu „s lidskou tváří“ byla tvrdě potlačena mocnými vládci z Moskvy. Obrodný proces
v našem státě skončil pod tvrdou vojenskou botou, pod koly tanků a kanonů. 21. srpna 1968 začala
okupace Československa vojsky pěti „spřátelených armád“ nazývána „bratrskou pomocí“
a „dočasným pobytem sovětských vojsk“. Nastalo další smutné období našich dějin, ve kterém za
svůj nesouhlas s Moskvou zaplatili nejen představitelé „Pražského jara“, ale i další tisíce občanů.
Jakákoliv diktatura, nespravedlnost a potlačování svobody však nemůže trvat do nekonečna.
Klamné iluze o šťastném budování socialistické a komunistické společnosti začal odhalovat v r.
1985 generální tajemník ÚV KSSS Michail Gorbačov, který byl iniciátorem zahájen „perestrojky
a glasnosti“ v Sovětském svazu. Snad celý svět přijal tyto významné změny s velkým ulehčením,
protože byly příslibem dalšího uvolňování napětí mezi dvěma hlavními velmocemi USA - SSSR.
Historické změny v SSSR byly impulzem pro demokratické síly ve všech státech podřízených
východní velmoci. Protesty proti komunistickému režimu se projevily postupně všude a u nás
vyvrcholily 17. listopadu 1989, kdy bezpečnostní složky brutálně zasáhly proti studentské
manifestaci organizované k uctění památky Jana Opletala zastřeleného nacisty před 50. lety.
Od tohoto dne dostaly události závratný spád připomínající velkou revoluci. Protože se však
odehrálo vše bez krveprolití a násilí, byly tyto změny nazvány „Sametová revoluce“.
Všechny demokratické síly bez rozdílu politického přesvědčení či náboženského vyznání se
sjednotily do hnutí zvaného v českých zemích „Občanské fórum“, na Slovensku „Verejnosť proti
násilí“. Spojovala je jedna myšlenka skončit s totalitním režimem.
Ústřední postavou tohoto hnutí byl spisovatel a dramatik Václav Havel, který pak byl 29. prosince
1989 zvolen presidentem.
Reakce občanů Kunína byla různá, stejně jako v celém státě. Mnohým vzala revoluce iluze
o šťastné cestě ke komunismu, mnozí přišli o nadřazené postavení, které jim funkce a členství
v KSČ zajišťovaly. Většina občanů však tyto změny přijala s nadšením, nebo aspoň se sympatiemi.
Na vzniku a krátké činnosti OF se podíleli především Alena a Miroslav Mauerovi, Daniela
Krausová, Helena Rišicová a Hana Jelénková.
Osamostatnění Kunína bylo už delší dobu přáním většiny občanů, protože nebyli spokojeni
s činností Městského národního výboru v Novém Jičíně, který se staral hlavně o zvelebení vlastního
města a na přidružené obce zapomínal. Proto byla na den 17. 3. 1990 svolána veřejná schůze
občanů, kterou řídil Jaromír Šnajdárek. Zúčastnil se jí i předseda MěNV ing. Gróf, který ve své
zprávě uvedl, že za léta 1975 – 89 byly v Kuníně provedeny zvelebovací akce v hodnotě 10 766 000
Kčs. Doporučil osamostatnění Kunína a zdůraznil, že je nutno utvořit skupinu občanů, kteří pro to
připraví podmínky.
Při hlasování se ze 168 občanů vyslovilo 141 pro osamostatnění, 2 byli proti, 45 se zdrželo
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hlasování. Protože na schůzi nebyla nadpoloviční většina občanů starších 18 let bylo nutno provést
podpisovou akci. Ta se uskutečnila během června: 1090 občanů bylo pro, 15 proti a 30 se
nevyjádřilo.
Dne 25. 9. konala se v N. Jičíně porada ve věci osamostatnění obce.
Přítomni za Kunín: Šnajdárková Darinka, Krausová Daniela, Vavříková Bohuslava, Kojetinský
František.
Za MěNV“ing. Gróf Ladislav, předseda, ing. Melíšek Vladimír, místopř., ing. Šrámek Miroslav,
tajemník a vedoucí odborů MěNV Nový Jičín.
1. Termín osamostatnění dohodnut od 1. 1. 1991. K tomuto datu bude zajištěna fyzická
inventarizace hospodářských prostředků a zajištěno předání majetku a spisové agendy.
2. Název obce K U N Í N.
3. Katastrální území Kunín.
4. Předání majetku:
úsek školství a kultury – za MěNV ing. Andrýsek M.
za Kunín: Kojetinský Frant., Šnajdárková Darina
služby a doprava – za MěNV Vinkler Dušan
za Kunín: Kojetínský František, Vlček Mir., Jelének Jar., Vavříková B.
Rozpočet obce na r. 1991 projedná s fin. odborem ONV:
za MěNV: Ondřejová Anna, ved. fin. odboru
za Kunín: Kojetinský F., Vavříková B.
Budovy předané při integraci:
č. p. 20 obytný dům – nyní ve správě Okr. bytového podniku
58 obytný dům, řeznictví, knihovna – ve správě OBP
187 obytný dům – byty část. prodány, ostatní OBP
66 zbourán
305 rod. domek – prodán – Zlámalík Petr
69 mateřská škola, kino – ve správě MěNV + OB
71 budova služeb, pošta
-“-“413 hasičská stanice
-“-“sklad služeb
-„-„56 Zdravotní středisko
OÚNZ
30 obytný dům určený k demolici
Porada 1. 11. 1990
o rozdělení „Drobných provozoven Kunín“
Přítomni: Ing. Gróf Lad., ing. Šrámek Miroslav, JUDr. Slovák Petr, Vinkler Dušan – za MěNV
Šíp Lubomír, Šnajdárková D., Krausová D., Vavříková B., Kojetinský Fr. - za Kunín.
MěNV předá obci Kunín veškeré vybavení dílen a budov, které jsou na území obce Kunín až na
vybavení kanceláře vedoucího, které bude převedeno do N. Jičína.
Rozdělení dopr. vozidel: AVIA valník
AVIA sklápěč
Š 1203
Š 120
K 162

MěNV
Kunín
MěNV
MěNV
Kunín

Příprava komunálních voleb:
Blížící se volby zaktivizovaly všechny strany a složky na vytvoření kandidátek a volebních
programů. OF mělo ve volebním programu zlepšení životních podmínek v obci jak ekologických
(plynofikace aj.), tak i sociálních a kulturních.
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Podobný program včetně podpory soukromého podnikání má tzv. Demokratická koalice, kterou
zorganizoval ing Havlíček z členů Čs. strany lidové, polit. Hnutí zeměděl. Družstev a místních
zájmových svazů (zahrádkáři, myslivci, sportovci) a Hnutí za rovnoprávné postavení žen.
Třetí kandidátku sestavila organizace KSČ.
Volby obecního zastupitelstva v Kuníně
se konaly 24. listopadu 1990 v aule VŠV. Do 15 členného zastupitelstva navrhly 3 volební strany
31 kandidátů:
l. Demokratická aliance celkem
13 kandidátů
z toho Čs. Strana lidová (ČSL)
2 -“voleb. seskupení zájmových svazů (VSZS)
8 -“Pol. hnutí JZD (PHJZD)
1 -“Hnutí za rovnoprávnost žen (HRPŽ)
2 -“2. Občanské fórum (OF)
15 -“3. Komunistická strana (KSČ)
3 -“Ve volebním seznamu bylo zapsáno
Vydáno úředních obálek
Odevzdáno
Účast voličů
Platné hlasy pro polit. strany a získ. mandáty:
ČSL
892 hlasů
VSZS
2093
PH JZD
437
HRPŽ
856
OF
4258
KSČM
641
Zvoleni byli:
Marie Turská, ved. pošty, nar.
4. 9. 1946
Vojtěch Kubrický, zootechnik,
27. 11. 1936
Milada Mahďáková. Ing. zoot.
28. 1. 1940
František Kojetinský, opravář
11. 7. 1954
Miroslav Šimek, technik
18. 3. 1960
Zbyslav Havlíček, ing, důchod.
9. 6. 1928
Ludmila Průšková, ekonom
7. 1. 1936
Jaroslav Loukota, zámečník
16. 1. 1945
Ladislav Navrátil, obr. kovů
31. 5. 1963
Věra Porubová, dět. sestra
12. 9. 1952
Bohuslav Horák, zootech. - důch.12. 5. 1917
Josef Kuráň, MVDr.
30.11. 1950
Jaroslav Bubík, ing. agronom
1. 2. 1953
František Černý, důchod.
4. 12. 1937
Karel Bill, el. montér
4. 5. 1959

1 201 voličů
793
787
66 %
2 mandáty
3 -„1 -„1 -„7 -„1 -„567 hlasů, HRPŽ
531 - „ - ČSL
506 - „ - OF
479 - „ - OF
445 hlasů
VSZS
437 - „ - PHJZD
423 - „ - VZSZ
377 - „ - OF
368 - „ - VZSZ
348 - „ - OF
341 - „ _ ČSL
327 - „ OF
297 - „ KSČM
268 - „ OF
259 - „ O

Původně by zvolen Miroslav Vlček, který dostal přes 300 hlasů. Dodatečně však bylo zjištěno, že
podle § 4 volebního zákona nemůže být členem OZ, protože je státním zaměstnancem (celní úřad).
Na l. veřejném zasedání obecního zastupitelstva dne 6. 12. 1990 v místím kině složili všichni
členové OZ slib do rukou nejstaršího člena – Bohuslava Horáka.
Dále byla provedena volba obecní rady a starosty.
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Zvoleni byli: František Kojetinský – starostou
ing. Milada Mahďáková – místostarostkou
ing. Zbyslav Havlíček, Marie Turská, a ing. Jaroslav Bubík – členy rady.
B. Horák pak za celé obecní zastupitelstvo složil slib do rukou starosty Frant. Kojetinského.
Ostatní nezvolení kandidáti jsou náhradníky obecního zastupitelstva a členy komisí.
Jiřina Gazdová
nar. 1. 4. 1950
259 hlasů HRPŽ
Oldřich Obšívač
2. 9. 1940
240 - „ - VSZS
Vladimír Kloss
15. 3. 1955
234 - „ - VSZS
Václav Kavan
13. 2. 1941
209 - „ - VSZS
Vlastimil Sosík
4. 5. 1941
174 - „ - VSZS
Zdeněk Tauš, MVDr.
19. 4. 1957
258 - „ - OF
Jiří Navrátil, ing.
13. 7. 1965
239 - „ - OF
Daniela Krausová
16. 2. 1950
217 - „ - OF
Jaromír Jelének
12. 4. 1958
181 - „ - OF
Jaroslav Perutka
29. 4. 1968
134 - „ - OF
Helena Rišicová
7. 9. 1955
131 - „ - OF
Rostislav Kafka
15. 9. 1962
131 - „ - OF
Stanislav Klosek
1. 2. 1953
193 - „ - KSČM
Jaroslav Korabečný
22. 12. 1944
151 - „ - KSČM
13. 12. 1990 – ustavující schůze rady
Zřízeny komise OZ:
Komise finanční a plánovací
„
pro výstavbu, investice, služby
„
pro zemědělství a ekologii
„
pro školství, kulturu, tělových., soc.
„
pro veřejný pořádek
„
kontrolní a revizní

předseda Turská Marie
ing. Bubík Jar.
ing. Havlíček Z.
Dr. Kuraň Jos.
Loukota Jar.
Průšková Lud.

Sestavení volebního programu a jednacího řádu. Personální obsazení obec. úřadu, otázky mzdové:
Ondřejová Anna, na celý úvazek – nástup 1. 3. 1991
Vavříková Bohuslava, na poloviční úvazek
Horák Bohuslav, kronikář obce.
Projednány žádosti o pronájmu pozemků, pronájem objektů k soukrom. podnikání, soukromé
podniky.
18. 12. 1990 – 2. zasedání OZ,
na němž se jeho členové seznámili s výsledkem jednání OR o ustavení komisí a obsazení pracovnic
obecního úřadu.
Tím pro tento rok skončila činnost OZ.
V nově zřízené kanceláři z bývalého bytu na č. 58 bylo ještě spousta práce s úklidem a vybavením,
čehož se ujaly obětavé členky OZ a pracovnice OÚ – paní Průšková, Porubová, ing. Mahďáková,
Ondřejová, Vavříková i Jurošková. Poslední činnost vykázala místostarostka ing. Mahďáková
vyvěšením tabule „OBECNÍ ÚŘAD KUNÍN“.
Tak skončil rušný rok 1990 plný velkých změn a zvratů.
Kunín je opět samostatnou obcí a za to je nutno poděkovat všem, kteří nelitovali svých sil a volného
času a tím se o tento historický čin zasloužili.
Především však patří díky za obětavou práci paní Darince Šnajdárkové, která byla duší
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a organizátorkou všech akcí provázejících zrození nového K U N Í N A .
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Rok 1991
Rok 1991 byl zahájen:
7. 1. schůzí obecní rady s pořadem:
1. Zahájení činnosti obecního úřadu
2. Sestavení jednacího řádu obecního zastupitelstva
3. Činnost hasičského sboru a využití hasičské stanice
4. Zajištění informovanosti občanů o činnosti obecního zastupitelstva a obec. úřadu.
22. l. 1991 schůze rady
1. Postup prací na zpracování generelu plynofikace obce. Jednání se zúčastní Kojetinský,
Jelének a ing. Bubík.
2. Na údržbu Mateřské školy a demolici objektu č. p. 30 požádán Okresní úřad o 2 mil. Kčs, na
opravu hasičské zbrojnice 50 000 Kčs.
12. 3. 1991
1. Projednala rada návrh vyhlášky o místních poplatcích.
2. Vzala na vědomí informaci starosty o výstavbě kanalizace a čističky odpadních vod.
26. 3. 1991
Rada projednala vyhlášku o životním prostředí a čistotě v obci.
Rozdělila obvody na členy obecního zastupitelstva.
Rozhodla, aby se obec Kunín přihlásila do akce „Koncepční hospodaření s tuhými odpady v okrese
Nový Jičín“.
V jarních měsících provedeny tyto akce:
- úprava okolí zámecké zdi kolem parku, pokácení suchých kaštanů, vytrhání keřů, úprava
provizorního chodníku
- Vyčištění příkopu proti faře
- Vodovodní přípojka k domu č. p.
- Zabudování nových vývěsních tabulí
- Oprava místního rozhlasu, přemístění rozhlasové ústředny na obecní úřad, zavedeno pravidelné
hlášení
- Oprava veřejného osvětlení na Polní ulici
- Dokončení úprav chodníku u bytovek
7. 5. 1991
se jednalo o stavu místního zámku a jeho opravě
Převzetí domů č. p. 20 a 187 od bytového podniku
4. 6. 1991
na schůzi rady informuje starosta, že obec znovu získává do svého vlastnictví budovu zdravotního
střediska, prodejny potravin, byty Strojtexu v budově OÚ č. 58 a obě bývalé školy, které užívá VŠV.
18. 6. 1991
zabývá se rada problémem rozsáhlých oprav budovy základní školy. Vzhledem k omezeným
finančním možnostem se navrhuje provést aspoň zateplení prostor spojovací chodby a pořízení bytu
pro školníka.
Schválen příspěvek sportovcům v částce 10 000 Kčs na podporu jejich činnosti.
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Oslavy 70 let české školy v Kuníně konané 8. 6. 1991 byly velmi dobře připraveny a zajištěny.
Poděkování patří paní ředitelce Majerové a celému učitelskému sboru, SRPŠ, členům OB vedeným
pí Šnajdárkovou.
Provádí se adaptace OÚ, měla by být ukončena do očekávané návštěvy Němců z Leimenu – rodáků
a jejich potomků z Kunína.
Zahájeno pravidelné hlášení místního rozhlasu a nedělních gratulací k narozeninám. Je problém
s hlášením věku u žen do 50 let. Hlášení provádí paní Ludmila Vlčková.
Prováděna úprava hřbitova – vysekání křoví, trávy, oprava hrobky. Květinová výzdoba
autobusových zastávek, instalovány koše na odpadky. Květináče však brzy upoutaly nežádoucí
pozornost zlodějů. Jejich pozornosti se těší i základní škola, která byly už několikrát vyloupena.
Posledně 21. 6. 1991 si odnesli videopřehrávač aj. Škola stojí na kraji obce na místě trochu
odlehlém, mimo vyučovací dobu je opuštěná a prázdná. Proto je nutno urychleně při ní pořídit byt
pro školníka.
9. 7. 1991
na 12. zasedání obecní rady rozšířeném o členy obecního zastupitelstva navrhuje ředitelka osvětové
besedy paní Šnajdárková využití prosto v budově OB pronajímáním zasedací místnosti a kuchyňky
organizacím i jednotlivcům ke schůzím, domácím oslavám aj.
Řešen problém náhradního vytápění mateřské školy č. p. 69. Cihelna totiž hodlá přes zimu zastavit
provoz, protože značně poklesl odbyt výrobků a tak se zastaví dosavadní způsob dodávky tepla pro
MŠ a budovu OB. Tím se otevřelo urychlené řešení plynofikace obce.
Návštěva Němců
ze Švábského města Leimenu – rodáků z Kunvaldu a jejeich potomků se konala 18. 7. 1991.
Po oficiálním uvítání s proslovy zúčastnili se společně s námi mše v místním kostele a po ní
pietního aktu na hřbitově zakončeného společným „Otče náš“ a Vater unser“. Po obědě v aule VŠV
se konalo přátelské setkání a posezení s občany Kunína na výletišti u OB. Tak byly navázány styky
nejen s krajanským spolkem, ale i s leimenskou radnicí.
6. 8. 1991 schválila obecní rada
- Návrh na investiční akce na rok 1992 – plynofikace, vybudování inženýrských sítí k prostoru nové
zastávky u č. p. 30
- Zakoupení glukometru a inhalátoru pro Zdravotní středisko v hodnotě asi 10 000 Kčs.
17. 9. 1991
řešila rada žádost řezníka p. Merendy o přidělení bytu v budově OÚ č. p. 58, aby tak mohl získat
trvalé bydliště v Kuníně a tak by odvody daně z jeho příjmů šly do obecní pokladny v Kuníně.
Dosud totiž bydlí v Novém Jičíně, a proto tyto daně jdou do pokladny města. Vzhledem k tomu
a zárukám, že se jeho /dosud kritizované/ služby zlepší, byl mu příděl bytu schválen.
Byl získán pozemek bývalé inseminační stanice, který t. č. užívá VŠV, na příděl zahrádek občanům.
Návštěva SKORONIC se uskutečnila 8. 9. 1991. Tím byla obnovena družba s touto obcí.
Skoro na každé schůzi rady či zastupitelstva se projednává problém využití bývalé inseminační
stanice č. p. 30 a starého mlýna č. p. 149. Zájemců bylo už několik, ale všichni brzy ustoupili od
úmyslu něco z těch ruin vybudovat.
Také se jednalo se ŠZP o navrácení budovy staré školy, která nyní po nákladné adaptaci slouží jako
účelové zařízení. Nakonec přistoupeno na nabídku ŠZP vyměnit ji za budovu mateřské školy č. p.
184. Schváleno dne 29. 10. 1991.
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Projednáno a schváleno zřízení obecní policie.
Schválena změna v obsazení obecního úřadu. Paní Vavříková přešla na celý úvazek k DP a na její
místo nastoupila paní Ludmila Vlčková.
Na podzim se konaly tyto akce:
28. 10. 1991 slavnostní shromáždění s lampionovým průvodem k pomníku padlých – 73. výročí
ČSR.
16. a 23. 11 1991 – vítání nových občánků.
28. 11. veřejná schůze občanů.
8. 12. slavnostní setkání důchodců se zábavným programem a dárky.
Zřízena nová veřejná telefonní budka u zdravotního střediska.
V důsledku privatizace, racionalizace a jiných změn v našem hospodářství pozbyli někteří lidé
zaměstnání. Pracovní úřad jim vyplácí podporu 1 900 Kč měsíčně. Některé z nich zaměstnává
obecní úřad na různých akcích v obci a připlácí jim pár stovek – podle zásluhy – k jejich podpoře.
První akcí bylo vyčištění zámeckého parku od nežádoucího porostu. Káceli a zpracovávali suché,
polámané a plevelné stromy a keře. Vysekávají trávníky na veřejných prostranstvích, na hřbitově
aj., provádějí drobné opravy obecních budov.
Sčítání lidu ke dni 3. 3. 1991:
Jelikož čítání lidu z roku 1980 není v této knize dříve zaznamenáno, činím tak nyní ve srovnání
s rokem letošním:
V r. 1980 žilo v Kuníně 1721 lidí – 871 mužů, 850 žen
3. 3. 1991
1802 -“- 908 - „ - 894 -“V roce 1980 obydlených domů 281, obydl. bytů 503
3. 3. 1991
301
-„568
Věkové složení v r. 1991:
Děti do 14 let
Muži 15 – 59 let 572, ženy 15 – 54 let, - 506, celkem
Muži nad 60 let 77, ženy nad 55 149 - celkem

496 - 27,5%
1 078 - 59,8%
226 - 12,7%

Národnost:
česká 1226, moravská 459, slovenská 91, polská 4, maďarská 8, německá 9, ostatní 2, nezjištěná 3.
Náboženství:
Bez vyz. 496, řím.katol. 958, pravoslavní 7, čs. husitské 1, čes. bratr. evang. 66, slov. evang. 2,
reform. evangel. 1, nezjištěno 11.
Domy cel. 334, obydl. 301, z toho rod. domky 262.
Byty celk. 609, obydl. 568, z toho rod. domky 308.
Vystavěno v letech 1981 – 1990, 36 rod. domků.
Ústřední topení má 450 bytů, koupelnu 544 bytů, automat. pračku 276 domácností, barevný
televizor 340, telefon 56, osobní auto 271, chaty 14.
V Kuníně a ve většině venkovských obcí je více mužů, ve městech je mnohem víc žen. Kunín má
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nejmladší obyvatelstvo na okrese. Má nejvyšší % dětí do 14 let – 27,5 %, okr. průměr 23,5 %,
druhé nejnižší % v po produkt. věku 12,7%, okr. průměr 17,5 %.
Národnost – poměr mezi národností českou a moravskou je značně zkreslený. Ve sčítacích arších
původně nebyla uvedena národnost moravská ani slezská. Statistický úřad vydal pokyny, aby sčítací
komisaři dodatečně tyto národnosti doplnili. Někteří tak neučinili a tak se stalo, že v jednom
obvodu bylo skoro 300 občanů moravské národnosti a v ostatních třech obvodech 150.
Počet obyvatel v kraji SVM:
Okres:
počet obcí:
N. Jičín
45
Bruntál
67
Frýdek – Místek
72
Karviná
15
Olomouc
81
Opava
73
Ostrava
1
Přerov
99
Šumperk
94
Vsetín
56
Celkem

603

obyvatel:
158 760
109 011
227 554
284 502
223 703
180 809
327 553
138 452
164 310
146 854

mužů:

1 961 508

žen:.
78 114
53 988
111 730
140 015
108 457
88 267
158 863
67 224
80 658
72 155

959 471

80 646
55 023
115 824
144 487
115 246
92 542
168 690
71 228
83 652
74 699
1 002 037

Narození v r. 1991:
Pobořil František
č.d. 298
Šisler Miroslav
298
Havel Adam
386
Čáň Vítězslav
301
Klesniaková Tereza
22
Kubrický Svatopluk
357
Kiš Marcel
352
Hájková Markéra
387
Gajdoš Lukáš
63
Černá Lucie
333
Kaštánková Sandra
62
Vaňková Šárka
387
Billová Anetta
112
Novosad Jakub
27
Vítková Kateřina
387
Kašpar Jakub
30
Kučera David
150
Smutek Ivan
294
Šumská Ivana
294
Tórhová nikolett
246
Ráblová Andrea
312
Bartoň Marcel
269
Šimíčková Aneta
387
Surmař Matouš
238

Petr a Pavla
Miroslav a Dagmar
Jaroslav a Iveta
Vítězslav a Alena Káňová
Svatopluk a Dana
Zdeněk a Renata
Rostislav a Ivana
Zdeněk a Anna
Petr a Michaela
Lubomír a Jiřina
Milan a Šárka
Karel a Hilda
Bronislav a Dagmar
Bohumír a Ivana
Roman a Vladimíra
Vladimír a Helena
Bohumil a Jitka
Anton a Ivana
Tibor a Marie
Blažej a Pavlína
Marcel a Monika
Miroslav a Jana
Tomáš a Pavla

26

Sňatky v r. 1991:
16. 3. Kašpar Roman a Kuráňová Vladimíra, Kunín 133, Kunín 63
6. 4. Kralinger Petr a Kovářová Šárka, Štramberk 894, Kunín 295
20. 4. Pop Rostislav a Košutová Eva, Mořkov 361 a Kunín 300
1. 6. Mitáš Petr a Mitášová Jiřina, Kunín 62
29. 6. Horák Bohuslav a Krumpolcová Hana, Kunín 296, Bernartice 209
20. 7. Šimíček Miroslav a Vlachová Renata, Kunín 233, Rychvald 1560
10. 8. Zdráhal Vladimír a Šollová Marcela, Kunín 292, Baška 371
24. 8. Mahďák Pavel a Třetinová Martina, Kunín 202 a 345
31. 8. Špíšek Pavel a Moučková Pavlína, Kunín 292, Lešná 141
21. 9. Šuránek Petr a Janíčková Monika, N. Jičín, Kunín 285
28. 9. Nedvěd Jaroslav a Spratková Kamila, Kunín 187, Bernartice 191
26.10. Dvořák Jiří a Křičková Radka, Kunín 385, N. Jičín
26.10. Chrástecký Zdeněk a Šimíčková Pavla, Kunín 293, Bernartice 71
23.11. Štancl Martin a Kyselá Pavla, Bernartice 205, Kunín 246
23.11. Omaník Radek, Chmelová Daniela, Kunín 345, N. Jičín
30.11. Kulišťák Miroslav, Turská Jana, Šenov, Kunín 295
14.12. Kyselý Miroslav a Markovičová Anežka, Kunín 132
Zemřeli v r. 1991:
Chrástecký Josef, čp. 142
Klosek Miroslav
387
Krpelík Josef
121
Macíček Josef
342
Nývlt Pavel
403
Řepíková Antonie
147
Huvar Miroslav
237
Michna Ferdinand
158
Šimíčková Marie
61
Kunetková Hedvika 191
Pekníková Jarmila
27
Noví soukromí podnikatelé:
Po zrušení socialismu nastala privatizace a začaly vznikat nové soukromé podniky, provozovny,
živnosti, obchody, řemesla a p.
O povolení soukromého podnikání požádali tito občané:
Bill Karel
Černý Petr
Hubová Ludmila
Glos Jaroslav
Hajdová Dagmar
Chumchalová Dana
Kabát Josef
Kafková Taťána
Kesegová Iva
Kojetinská Jaroslava
Kovář Josef
Kozubek Vladislav
Lacinová Magdalena

č.p. 112
333
317
273
386
327
156
344
61
356
300
293
110

osobní autotaxi
zámečnické práce
švadlena
chov kožeš. zvířat, opr. autobaterií
prod. Smíšeného zboží
potraviny, občerstvení
kavárna
švadlena, krejčová
práce čalounické
pekařství
malíř, natěrač
nákladní autodoprava
práce čalounické
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Malčík František
Mauer Miroslav
Matyska Ladislav
Merenda Lubomír
Mrva Vladimír
Navrátil Jan
Pěček Karel
Rišicová Helena
Rudolf Oldřich
Řepka Jan
Slabá Dagmar
Sukeník Štefan
Šimek Jiří
Šisler Miroslav
Štěpánová Jaruška
Tauš Zdeněk
Václavík Josef
Vašíček Bohumil
Zlámalík Petr

166 práce tesařské a stolařské
359 obchod – textil
39 zámečniství
58 řeznictví
113 oprava hodin
164 práce soustruž., montáž
216 stolař, truhlář
375 potraviny, smíš. zboží
82 pohostinství
299 klempíř, natěrač
267 stánkový prodej, potraviny
94 pekařství
406 malíř, natěrač
298 elektromontér
17 pohostinství
297 veter. - insemin.činnost
122 nákladní autodoprava
240 výcvik, prodej koní, zednic. práce
305 zámečnictví

CIDEM- dříve SM cihelny, závod Kunín
zahájily v r. 1988 rekonstrukci provozu č. 1 a výstavbu nové tunelové pece. V červenci 1989 byl
ukončen provoz panelárny.
1. 3. 1990 byla zahájena výroba na provozu č. 1. V lednu 1991 byla provedena plynofikace pece
č. 3. Na podzim 1991 provedena výstavba čističky odpadních vod.
Výroba v letech 1989
cihl jednotky
výroba zboží
Počet pracovníků

25 261 tisíc.
25 020 tisíc
127

1990
41 756 tis
40 399 tis.
143

1991
33 438 tis.
40 399 tis.
130

Od 1. 11. 1991 se snížil stav pracovníků na 78 a výroba se omezila na jeden provoz v důsledku
trvalého poklesu odbytu.
Vyrábí se CV 14, CD 1, CD H.
Vedoucí závodu: Novosad Jan
Hruboň Rudof
Zdráhal Ladislav
Kubis Jaromír
Ondrůšek Miloslav

do 30. 9. 1981
20. 7. 1981 – 9. 11. 1983
1. 11. 1983 - 31. 8. 1986
1. 7. 1986 - 30. 4. 1990
1. 4. 1990 – dosud

Drůbežnictví – závod Kunín č. p. 15
Do r. 1965 Státní statek – záv. Kunín
1965 – 1975 Drůbežnictví Xaverov
1975 – 1985 Drůbežářský průmysl Přerov
1985 Drůběž. Xaverov a. s. Praha
Zabývá se rozmnožovacím chovem slepic holandského plemene HYBRO. Provoz má kapacitu
40 000 ks drůbeže na hluboké podestýlce. Produkce 5 500.000 vajec a 4 700.000 vylíhnutých kuřat
masného typu (brojlerů). Krmení, napájení, topení a větrání je automatické, sběr vajec ruční.
O celý provoz se stará 14 ošetřovatelek s platem 3 600 Kčs, 4 údržbáři + 1 řidič za 4 500 Kčs,
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hlídači za 2 400 Kčs.
Drůbežárna prodělala několik velkých změn nejen v názvech, ale i přestavbách a rekonstrukcích.
Dnes je to krásný čistý provoz, který patří mezi nejlepší nejen svým vzhledem, ale i výsledky.
Vedoucím v letech 1975 – 1989 byl Werner Schrom, od r. 1989 Anežka Horáková, která dodala tyto
informace.
Společný zemědělský podnik pro chov drůbeže má v Kuníně středisko na produkci konzumních
vajec. Má 11 hal s kapacitou 220.000 slepic. Výroba je asi 50 milionů vajec za rok.
Vedoucím je od počátku Lubomír Janírek, technička střediska je ing. Marie Červenková. V roce
1985 byla do provozu uvedena sušička drůbežího trusu, která byla v provozu do roku 1989.
Z důvodu ekonomických i ekologických je v provozu nepravidelně – hlavně když se pro nepříznivé
počasí nedostaneme s trusem na pole.
Zhruba po 10 letech vyměňujeme technologii v halách za modernější. Zprvu to byla technologie
jednoetážová, dnes to jsou tříetážové klece.
V roce 1991 bylo vyrobeno 51 300.000 vajec. Středisko zaměstnává asi 65 pracovníků vesměs
z Kunína. V loňském roce jsme přijali 3 pracovnice, které při omezování výroby propustila cihelna.
Děláme vše pro to, abychom dělali dobré jméno obci u odběratelů i zemědělské veřejnosti –
prohlašuje vedoucí p. Janírek.
Mlékárna Kunín:
V roce 1991 vykoupila a zpracovala 30 328 720 l mléka.
Z toho zpracováno na:
tekuté kysané výrobky /mikyška a p./
10 754 000 l
mléko + smetany konzumní
14 486 000 l
jogurty
2 962 000 l
Výroba některých vybraných výrobků:
mléko polotučné -sáčky 1 l
smetana 33% /šlehačka/
mikyška – 0,5 l
smetanový jogurt s ovocem
pomazánkové máslo
beskydské mléko polotučné
Výkony celkem
počet pracovníků
průměrná mzda

8 154 000 l
83 000 l
3 102 000 l
4 900 000 ks
1 480 000 kg
1 480 000 l
203 660 000 Kč
95
3 524 Kč

Ředitel podniku
vedoucí výroby – zást. ředitele
Informace podal

Marek Suchomel
Ladislav Blata
MVDr Josef Kuráň

ŠZP Kunín (včetně Šenova)
V r. 1991 sklidil
Plodina
pšenice ozimá
pšenice jarní
ječmen ozimý
řepka ozimá

ha
625
45
310
180

celkem q
33 290
1 755
18 290
6 300

prům. z ha
53
39
59
35

náklad na lq
203 Kč
286
160
364
29

cukrovka
řepa krmná
jetel, vojtěška
louky
pohanka
kukuřice na siláž

65
7
285
185
10
173

29 707
4 500
114 204
55 385
65
96 636

Živočišná výroba: (bez Šenova)
Druh
prům. stav
dojnice
354 ks
telata
133
jalovice chov.
91
jalovice březí
68
prasnice
122
předvýkrm
24
žír prasat
229

457
643
401
299
6,5
559

58,60
33
17,90
23
1 215
24

výroba l,kg
prům. na den/rok náklad Kč tržba Kč
1 844 784 l
l4,3/5220 l
5,05
5,14
36 240 kg
0,75 kg
41,36
15,30
26 612 kg 0,80 kg
39,53
23,27
24 820
2587selat 21,2 selat od pras./rok
4 379 kg
0,51 kg
13,88
55 768 kg 0,67
15,53
23,40

Devastace přírody:
Socializace venkova, zprůmyslnění zemědělství, snaha podmanit přírodu a “poručit větru, dešti“
měla na život v přírodě velmi neblahý vliv. Pole byla scelována v obrovské stahektarové lány a vše,
co stálo v cestě zemědělské velkovýrobě, bylo bezohledně odstraněno. Zlikvidován byl každý strom
i keř, každá alej, polní cesta, mez i úvoz; dominantou zůstaly jen stožáry, sloupy a dráty
elektrického vedení. V melioračních drenážích zmizel každý pramínek, potůček a příkop, vyschla
každá studánka i slatina, všechny nerovnosti terénu byly srovnány buldozery a zaorány. Vydatné
hnojení umělými hnojivy, hubení plevelů, škůdců a nemocí rostlin chemickými látkami a jedy sice
značně zvýšilo výnosy plodin, ale neblaze ovlivnilo jejich zdravotní nezávadnost. A to všechno
stěžuje, ba znemožňuje život polní zvěře a ptactva, jimiž naše země kdysi oplývala. Kdysi se u nás
lovily i křepelky, pořádaly se zvláštní hony na koroptve, při podzimních honech bývaly na výřadu
stovky zajíců a bažantů.
Už dávno poslední křepelka odpočítala posledních „pět peněz“, velmi zřídka se ozve starostlivé
čiřikání koroptví, jímž svolávaly svoje děti. Rapidně poklesly stavy bažantů a zajíců, z nichž ještě
mnozí trpí nemocemi a neplodností, nápadně se zmenšila stáda zvěře srnčí.
Biokoridor:
Aby se aspoň trochu odčinily hříchy a napravily škody na přírodě spáchané, rozhodlo vedení škol.
zeměděl. podniku za účasti OV Svazu ochránců přírody vysázet tzv. „biokoridor“. První akce se
konala 22. a 23. dubna 1989. Asi 70 brigádníků – svazáků, studentů středních škol, vojáků aj.
vysázelo 5 000 stromků a keřů – v poměru 1 : 2 na hranici mezi kunínským a hukovickým
katastrem. 300 stromků a keřů pak v dalších dnech dosázeli pracovníci statku VŠV v Kuníně.
Vysázeny byly břízy, topoly, lípy, jasany, javory, jeřabiny i třešně, keře hlohu, trnky, brslenu,
pámelníku, zimolezu a šípku. Prováděla se výsadba i kolem polních cest - na Tajchu i na horním
konci u Šenova, kolem potůčků, u Kubrického lesa, v oboře aj.
Protože výsadba byla provedena dost pozdě a mnozí brigádníci postrádali zkušenost, zručnost
a možná i zodpovědnost, značné množství sazenic se neujalo, hodně jich také během léta uschlo.
Proto byla v dalších letech prováděna dosadba ve vzniklých mezerách.
Náklad na výsadbu v r. 1989 činil
z toho sazenice
práce při sázení
pomocný materiál
práce traktorů

112 282 Kč
57 700 Kč
16 000 Kč
18 600 Kč
11 600 Kč
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ošetř. po výsadbě během léta

8 400 Kč

V roce 1990 bylo vysázeno 440 stromků a 830 keřů.
Na jaře v roce 1991 bylo nově vysázeno 196 stromků a 384 keřů, dosazováno za uhynulé sazenice
bylo 1 880 stromků a keřů. 2 460 sazenic stálo 29 590 Kč.
Na podzim 1991 bylo nově vysázeno 215 stromků a 445 keřů, dosazováno za uhynulé 915 stromků
a 3085 keřů.
Celkem během 3 let vysázeno 12 560 stromků a keřů.
Hospodaření obce v r. 1991:

Kčs

Kčs

Příjmy celkem
z toho: daně a poplatky
73 800
školství
788 500
místní hospodář./nájmy/
77 600
nájmy pozemků
10 100
doplňkové zdroje
1 035 300
v tom: příspěvek VŠV
500 000
nahodilé příjmy
3 600
poplatek ze psů
7 900
popl. za užív. veřejných
prostorů
1 500
za vstupné
2 700
dislokač. popl.
519 600

4 279 700

sdružené prostředky
dotace a subvence
Výdaje celkem
z toho:
vodní hospodářství (kanalizace)
doprava – komunikace, chodníky
školství
kultura, vč. opravy rozhlasu
správa obce, vč. pož. ochrany
sociální dávky
místní hospodářství
výstavba obce (studie)
ostatní – mylné platby

12 000
2 135 000
2 840 600
39 600
99 300
1 372 300
60 700
680 600
56 400
220 200
109 900
201 600

V roce 1991 byly provedeny akce:
- vyčištění kanalizace u VŠV
- cesta za kinem na výletiště
- oprava oken v zákl. škole, malování v mat. škole
- oprava místního rozhlasu a veřejného rozhlasu
- rekonstrukce obecního úřadu vč. ústředního topení a vybavení
- úprava hřbitova
- zakoupení přístrojů pro zdravotní středisko v Kuníně, zubní ambulance 16 980 Kčs,
dětská ambulance 15 131 Kčs.
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Hospodaření Osvětové besedy:
Osvětová beseda hospodaří podle samostatného rozpočtu. Je příspěvkovou organizací obecního
úřadu. Obec přispívá na její činnost.
Příjmy
počáteční stav k 1. 1. 1991
vlastní příjmy
příspěvek od obce

rozpočet
Kčs
2 900
4 000
18 000

skutečnost
Kčs
2 976,78
9 586,95
18 000

Úhrn příjmů

24 900

30 563,73

7 100
5 000
10 000
2 800

7 068
2 870
3 402,90
2 495,90

24 900

15 836,80

Výdaje:
mzdové náklady
cestovné
materiálové náklady
práce a služby
Úhrn výdajů
Zůstatek

14 726,93

OB uspořádala řadu akcí – ples, velikonoční a hodovou zábavu, akce pro důchodce, s občany
Leimenu, Skoronic, koncerty aj.
Hospodaření Drobných provozoven:
Příjmy:
Počáteční stav k 1. 1. 1991
příjmy za rok 1991
cizí peníze

Kčs
54 240,16
10 873 208,51
62 336,20

Úhrn příjmů

10 989 784,87

Výdaje:
mzdy
materiál a zboží
nemoc. pojištění
DKP
provozní režie
odvod MěÚ Nový Jičín
odvod FKSP

1 046 258,8 912 058,50
91 744,17 345,557 046,72
57 056,05
28 347,32

Úhrn výdajů

10 709 855,59

Zůstatek finančních prostředků

279 929,88 Kč

Do provozu DP pro rok 1992 zůstane
Do rozpočtu obce odvedou

116 576,36 Kč
163 352,92 Kč
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Kčs

Inventarizace majetku obce k 31. 12. 1991:
Základní prostředky celkem
z toho: budovy
stavby
energ. a hnací stroje a zařízení
pracovní stroje a zařízení
přístroje a zvláštní technická zařízení
dopravní prostředky
inventář

22 931 701.15 768 339,6 148 030,67 924,454 970,84 128,167 358,240 957,-

Investice nedokončené:
DKP
učební pomůcky
jiný majetek (knihovny)
materiálové zásoby a zboží
ceniny
pohledávky
závazky
peníze: Obecní úřad
Drobné provozovny

100 000,1 850 558,26
1 354 033,60
102 314,35
879 743,49
1 243,50
229 959,31
83 148,85
1 438 624,77
279 929,28

Obec Kunín spravuje majetek, který je v užívání Mateřské školy, Základní školy, Školních jídelen,
Školní družiny, Požární ochrany, Drobných provozoven, a Správy obce. Majetek je veden v
pořizovacích cenách, jeho evidenční hodnoty tedy nemusí odpovídat skutečnému stavu. V základní
škole je rozdíl v DKP, kde došlo k odcizení předmětů v částce 10358 Kč.
Přehled aktiv a pasiv Drobných provozoven za květen – prosinec 1991:

Stavební údržba
Doprava
Kadeřnictví
Krejčovství
Obchod Nový Jičín
Obchod Kunín
Režie

Aktiva:
Kč
529 680,31
43 392,87
99 260,41
9 200,90
8 776 733,23
432 806,70
-

Úhrn

9 891 074,42

Provoz.

Pasiva:
Kč
434 454,16
252 235,01
70 273,62
6 981,68
8 312 507,93
383 716,61
228 306,57
9 688 475,58

Výsledek hospodaření:
Kč
+ 95 226,15
- 208 842,14
+ 28 986,79
+ 2 219,22
+ 464 225,30
+ 49 090,09
- 228 306,57
+ 202 598,84
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Rok 1992
Rok 1992 byl zahájen
8. zasedáním Obecního zastupitelstva, které schválilo:
- Prodej pozemků:
Lub. Merendovi, parc č. 643/1 – 200 m2 za 4 000 Kčs,
Jar. Tkadlečkovi, část parc. č. 744/5 – 4m2 za 80 Kčs.
- Příspěvek na „Sbírku pro zdraví“ - zakoupení tomografu pro nemocnici v N. Jičíně – 5000 Kč.
- Pronájem místnosti na Obecním úřadě v Kuníně pro potřeby České spořitelny na dobu l roku.
- Komisi pro projednávání přestupků ve složení: Loukota Jaroslav, Černý Frant., Navrátil Ladislav,
Vlad. Klos, Bělunek, Jaromír.
Výměnu staré školy č. p. 190 za budovu Mateřské školy č. p. 184 od VŠV.
Obecní rada 28. ledna schválila:
- Žádosti o umístění soukr. provozoven:
Marie Holčáková, č. p. 358 – mandlování prádla
Hubová Ludmila, č. p. 317 – krejčovství
Matyska Ladislav, č. p. 39 – zámečnické práce
- Schválen návrh starosty na nákup traktoru s vlečkou a osobního auta pro potřeby Obec. úřadu.
Od l. února 1992 zajišťuje provoz Mateřské školy VŠV č. p. 184 Obecní úřad v Kuníně.

Česká spořitelna – pobočka v Kuníně

zahájila svou činnost dne 3. února 1992. Je
umístěna v budově Obecního úřadu č. p. 58. Spořitelna poskytuje občanům služby v oblasti:
- vkladních knížek
- sporožirových účtů, běžných účtů a půjček.
1. Vkladní knížky dosud vedené na Poštovním jednatelství v Kuníně jsou od 1. 2. 1992 převedeny
do místa pobočky spořitelny.
2. Sporožirový účet /SŽÚ/ je možné zřídit od 3. 2. 1992 v pobočce ČS
3. Běžné účty jsou poskytovány soukromým podnikatelům, státním podnikům, rozpočtovým
příspěvkovým a zájmovým organizacím, družstvům a akciovým společnostem.
Jitka Šimková
Dagmar Vaňková
Sbírka pro zdraví:
Na konto „Sbírky“ vyhlášené ředitelem nemocnice v N. Jičíně na nákup počítačového tomografu
bylo z Kunína odevzdáno 23 695 Kčs, z toho:
z prostředků obce
5 000 Kčs
občané
15 935 Kčs
výtěžek z obecního bálu 2 160 Kčs.
Obecní zastupitelstvo 26. 3. 1992 schválilo:
- Zprávu o výsledku hospodaření Obecního úřadu, Drobných provozoven a Osvětové besedy za rok
1991.
- Uvolnění paní Šnajdárkové Darinky z funkce ředitelky Osvětové besedy.
- Jmenování paní Vlčkové Lud., ředitelkou OB.
- Žádosti občanů:
Kalina Jan žádá odprodej bytu v domě č. p. 187,
Šimek Jiří, odprodej pozemku cca 100m2,
Brisuda Štěpán - pronájem pozemku p. č. 502/4,
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Bill Karel – pronájem pozemku p. č. 575/5, 575/6,
Prodej nemovitosti č. p. 149 – starý mlýn včetně pozemku ing. Miroslavu Mauerovi pro
zřízení skladu textilu.
MO Dobrovolných hasičů v Kuníně
už velmi dlouho nevykazuje žádnou činnost. Proto dne 10. 3. 1992 byla projednána problematika
činnosti této organizace s jejím vedením – Matyska Miroslav, Pírek Alois a Mašovský Vlad. Je
nutná oprava hasičské zbrojnice a auta. Na činnost organizace přispěje Obecní úřad z doplňkových
zdrojů 3 000 Kč. Je třeba požádat také pojišťovnu o finanční podporu a zjistit u OZ 025 a vojenské
posádky Hukovice možnost získání pneumatik pro hasičské auto. Do oddílu mladých hasičů je
přihlášeno 50 dětí.
Městská rada Leimenu pozvala 4 zástupce Obec. Zastupitelstva Kunín k návštěvě 6. - 10. dubna
1992. Návštěvy se zúčastnili – starosta František Kojetinský, ing. Jar. Bubík, Marie Turská a Karel
Bill.
Starosta ve své zprávě sdělil, že cesta splnila svůj účel. Mimo jiné nabízí starosta Leimenu občanům
Kunína při cestě nebo pobytu v Německu bezplatné ubytování v Leimenu.
Železniční zastávka ČSD Kunín,
která byla před časem zrušena, bude opět v provozu od 1. 6. 1992 s režimem „zastavení na
znamení“ u 5 vlaků ve směru do N. Jičína a 5 do Suchdola.
Autobusová doprava ČSAD
naopak ruší 14 spojů projíždějících přes Kunín, které prý nejsou dostatečně využívány a jsou
nerentabilní.
Dětský den
pořádaly v sobotu 30. 5. 1991 na výletišti za kinem SRPŠ, ZŠ a OB. Mimo jiné zpestřil pořad
dětský folklorní soubor ze Skoronic a cimbálová muzika Varmuži.
Na 28. zasedání 14. 4. 1991 Obecní zastupitelstvo projednalo žádosti občanů:
Václavu Lajnvebrovi schválilo provozování stolařské živnosti v domě č. p. 337,
Ireně Sehnálkové č. p. 250 zřízení provozovny - švadlena.
Obecní rada navrhuje převzít do vlastnictví zdravotní středisko na Obec. Po diskuzi odsouhlasili
členové Obecního zastupitelstva 12 hlasy (jeden se zdržel hlasování), aby se obec stala zřizovatelem
zdravotního střediska a budovu převzala do majetku. Místnosti budou lékařům pronajímány.
Schválena žádost občanů – Mir. Vlčka, Mir. Graclíka, Jar. Jelénka a Slavíka - o finanční pomoc při
budování vodovodní přípojky k jejich novostavbám ve výši 31 000 Kčs.
Schváleno poskytnutí návratného příspěvku na budování zubní laboratoře ve výši 150 000 Kčs.
Cena vodného stanovena na 3,90 Kčs pro občany, 4,50 Kčs pro ostatní /podniky a p./ za 1 m3.
Schválen příspěvek TJ SOKOL na činnost v částce 30 000 Kčs a 30 000 Kčs hmotný příspěvek na
údržbu sportovního areálu.
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Volby do SL, SN a ČNR – 5. - 6. 6. 1992:
Název strany:
Občanská demokratická aliance
Čs. sociální demokracie
Hnutí za Moravu a Slezsko
Hnutí důchodců
Strana národ. social.
Demokr. 92 za spol. stát
Str. Republ.:národ. demokr. jed.
KDU- Čsl. strana lidová
Str. živnostníků a rolníků
Hnutí za soc. spravedlnost
Liberální social. unie
Občanské hnutí
Sdruž. pro republiku - RSČ
Klub angažovaných nestr.
KSČM a demokr. levice
Strana přátel piva
Nezávislá iniciativa
ODS a KDS
Do seznamu voličů bylo zapsáno
Voleb se zúčastnilo

č. 1
3
4
5
10
13
14
17
19
21
22
24
28
31
33
38
41
42

Sněmovna
lidu
5
46
164
43
2
3
63
23
13
53
35
32
11
122
17
20
317

Sněmovna
národů
3
68
182
29
1
7
1
64
31
15
69
84
34
10
115
21
26
200

ČNR
26
52
241
36
1
15
64
29
12
98
31
32
11
103
22
16
172

1184 osob
999 – 84,4%

Hodovou zábavu
v sobotu 12. září 1992 pořádala Osvětová beseda na výletišti za kinem od 20 hod. Hrála skupina
„Akord“. V neděli 13. 9. se v kiosku na výletišti od 10 hod. prodávaly koláče a čepované pivo.
Od 14 hod. tam vyhrávala hudební skupina „ERGO“.
Ing. Havlíček předseda zemědělské komise, která se zapojila do činnosti pracovní skupiny pro
„Obnovu vesnice“ spolu s Frant. Černým provedli evidenci významných krajinných prvků
v katastru obce Kunín a záznamy předložil Okresnímu úřadu. Tento materiál bude také vhodným
doplňkem při výuce v místní základní škole.
Na zasedání OZ dne 15. 9. 92
byla schválena žádost občanů – Miroslava Vlčka, Miroslava Graclíka, Jar. Jelénka a p. Slavíka
o finanční pomoc při budování vodovodní přípojky k jejich novostavbám. Odhlasována všemi hlasy
částka 31 000 Kč.
Schváleno poskytnutí návratného příspěvku na budování zubní laboratoře ve výši 150 000 Kč.
Starosta informoval o cenách vodného pro obyvatele 3,90 Kčs, ostatní 4,50 Kčs za 1 m3.
Dále informoval o:
- Obnovení autobusového spoje z N. Jičína v 15.10 hod.
-Provedení opravy zábradlí na mostě u kostela. Materiál dodá VŠV, práce provedou pracovníci
obce.
- Plánovaná oprava zámku, na níž byla přidělena částka 1milion Kč, se letos neuskuteční a peníze se
musí vrátit.
- Schválen příspěvek pro TJ SOKOL na činnost v částce 30 000 Kč a 30 000 Kč na údržbu
sportovního areálu.
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Návštěva Němců kunínských rodáků žijících v německém Leimenu a okolí se uskutečnila 18. a 19. července 1992.
Letos to bylo už po druhé, kdy mohli navštívit své rodiště. Za přátelské přijetí a pohoštění projevili
svou vděčnost velmi cennými dary. Jejich zástupce p. Heinrich Friedrich předal našemu starostovi
Františku Kojetinskému 4 invalidní vozíky a l tříkolku pro tělesně postižené občany, 2 psací stroje a
různé kancelářské potřeby, 630 DM (asi 11 300 Kč) na opravu věžních hodin místního kostela a 300
DM na kulturní program a jiné výdaje s touto akci spojené.
Odpoledne na výletišti OB ke společné zábavě zazpíval národopisný soubor ze Skoronic
s Varmužovou cimbálovou muzikou z Mistřína.
V neděli v 10 hod. se všichni zúčastnili mše v místním kostele, při níž účinkoval pěvecký sbor
„Ondráš“ z Nového Jičína. V 11 hod. následoval pietní akt na místním hřbitově zakončený
společným „Otče náš“ a „Vater unser“.
Svaz chovatelů koní Moravy a Slezska
uspořádal 1. srpna 1992 v zámeckém parku 3. ročník „Western schow“. Po průvodu jezdců
i spřežení Kunínem provedli zdejší i velmi četní přespolní chovatelé bohatý program – parkurové
skákání, westernové jízdy, závody spřežení, vození dětí na ponících aj. Akce se těšila velkému
zájmu občanů – snad na žádné jiné akci tolik lidí ještě v Kuníně nebylo. Hlavní zásluhu na
organizaci má Vojtěch Kubrický se svými třemi syny, Josef Míček, Jenda Chumchal aj. Asi 10
našich občanů věnuje svůj volný čas velmi náročnému koníčku – chovu koní. Podílejí se tak na
zachování ušlechtilého zvířete, které po staletí bylo nepostradatelným pomocníkem,
spolupracovníkem, ba i spolubojovníkem člověka. Ale i dnes přináší užitek. Od březích klisen
odebírají veterináři krev na výrobu sér pro zdravotnické účely. Za rok dá klisna až 60-70 l po 240
Kčs za 1 l a hříbě.
TJ SOKOL Kunín
pořádal téhož dne – 1. 8. II. ročník fotbalového turnaje – Memoriál Zdenka Šimka.
K U N Í N v televizi:
V době do 5. do 7. října 1992 natáčel štáb České televize Ostrava v naší obci dokument o historii
i současném životě Kunína. Třicetiminutový pořad byl pak vysílán dne 11. listopadu v pořadu „ Náš
venkov“. Mnohým lidem v pořadu to či ono scházelo. Nelze však zachytit veškeré dění v obci,
všechny objekty a závody v půlhodinovém pořadu. Kromě první návštěvy scénáristy - bez dalších
konzultací – přijel štáb televize již s hotovým scénářem. V pořadu vystoupili vedoucí pracovníci
Mlékárny, Cihelny a Drůbežárny, starosta F. Kojetinský mluvil o problémech ve správě
a hospodaření obce, ing. Havlíček o životním prostředí a zemědělství, L. Vlčková o kultuře v obci,
B. Horák o historii obce a zámku. Pořad měl značný ohlas -došla spousta dopisů z celé ČR - (z
Plzně, Ostravy, Poděbrad, Rožnova aj.).
Pracovnice Ministerstva kultury dr. Křížová pozvala zástupce obce do Prahy k jednání o památkách
z kunínského zámku, které jsou umístěny v zámku Vizovice, v Národní galerii aj. místech. Jedná se
mimo jiné asi o 60 obrazů a 3000 knih.
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ZNAK obce Kunína
Začátkem loňského roku jsme podali objednávku pražskému vydavatelství PRESFOTO na
zhotovení pohlednic Kunína. Současně jsme zaslali náčrt znaku, který jsme užívali. Bylo nám však
sděleno, že naše obec žádný uznaný znak nemá, nikdy o jeho uznání nežádala a nesmí ho užívat.
Proto bylo třeba zaslat k posouzení návrh znaku řediteli Zemského archívu v Opavě PhDr.
Müllerovi, a pak žádat o udělení znaku Heraldickou komisi při ČNR v Praze.
Znak býval dříve užíván v různém provedení, avšak základem je vždy strom, radlice a krojidlo.
Okresní archiv v N. Jičíně vlastní pečetidlo Kunvaldu z 18. století. Popis pečetidla zní: V pečetním
poli odděleném bodovcem se nalézá znamení obce – vrba a pod ní vlevo krojidlo a vpravo radlice.
Podél pečetního se vine opis – SIEGEL – DER – GEMEINDE – KUNEWALD lemovaný na okraji
pečeti věncem. Jiný pramen popisuje pečeť z roku 1520 – 1550. Uvnitř pečeti je vavřínový věnec
spojený po stranách mašlí a vypouklá stuha s nápisem SIEGEL – GEMEIN – KHUNEWALT.
Uprostřed pečeti stojí heraldicky tvarovaný strom. Je považován za tis červený – posvátný strom
kravařů. Po levé straně leží radlice, vpravo je nůž, který se používal k osekávání větví na krmení
a podestýlku dobytka.
Badatel Gustav Beck vykládá erb takto: Uprostřed je vrba, vlevo sekací nůž, vpravo radlice. Vrba je
symbol moudrosti a ducha. Když svobodný pán přistoupil k soudnímu stolu, ležela před ním vrba.
(Wyd – Weide). Tam zřejmě se nacházela ohrazená louka (Witling) - místo soudního jednání. Název
Chunewald označuje sídlo a mocenský okruh. I radlice je symbolem soudce, vybojovaného práva.
„Khunewald“ na staré pečeti prý neznamená „Les nějakého pána Kuna“, ale královský správce,
správce nejzákladnějšího práva – práva lidu.
Dne 11. prosince 1992 byl Heraldickou komisí schválen tento znak: Na modrém poli stříbrná vrba,
stříbrná radlice a krojidlo a prapor: Na modrém poli uprostřed stříbrná vrba, radlice a krojidlo
(bez štítu).
Drobné provozovny obce Kunín
byly ke dni 31. 10. 1992 zlikvidovány a předány paní Bohuslavě Vavříkové. K tomuto datu byl
sestaven závěrečný účet hospodaření, který vykazuje přebytek v částce 690 173,96 Kčs. Tato částka
přejde do rozpočtu obce formou splátek z kupní smlouvy uzavřené s paní Vavříkovou v průběhu
roku 1993 – 94. Roční nájem DP bude činit 80 289 Kčs.
Paní Vavříková převzala:
Zásoby (zboží v prodejnách) za
589 409,- Kčs
Základní prostředky – motorová vozidla
81 230,- Kčs
Inventář (DKP, zařízení)
141 680,- Kčs
Celkem
812 319,- Kčs
Výsledek hospodaření k 31. 10. 1992:
Aktiva celkem
Pasiva (dluhy)

712 761,96 Kčs
22 500,- Kčs

Přebytek

690 173,96 Kčs

V DP bylo zaměstnáno celkem 16 osob. 9 dělníků ve stavební skupině, 4 v prodejnách, 3 v
administrativě.
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Bytová výstavby v r. 1992:
Hrdina Zdeněk
Klesniak Jan
Hrdina Čestmír
Kafka Miroslav
Štěpán Josef

č.p. 242
389
394
414
415

Malá statistika evidence obyvatel
V roce 1992 se narodilo
Počet sňatků
Počet rozvodů
Zemřelo

19 dětí (11 dívek, 8 chlapců)
22
3
10 občanů

Přihlášeno k trvalému pobytu
k přechodnému
Odstěhováno

75 občanů
15 - „ 63 - „ -

Stav k 31. 12. 1992

1796 obyvatel

Narození v r. 1992:
Lucie Sehnálková
Veronika Cábová
Jakub Holuša
Drahomíra Čáňová
Jaroslav Valchář
Lucie Štanclová
David Müller
Kristýna Kabátová
Petr Nevěd
Jiří Navrátil
Aneta Šenková
David Omaník
Patrik Segeťa
Michaela Králíková
Adéla Omaníková
Jana Jurošková
Kateřina Vrbinčíková
Radim Horák
Zdenka Bartošová
Sňatky:
Vojtěch Kubrický a Miroslava Juříková
Jaromír Burša a PhDr. Hana Pšenicová
Jaroslav Zahradník a Pavlína Žárská
Pavel Rajnoch a Eva Bučková
Milan Králík a Anna Ondrušíková

č.p. 250
170
234
301
58
246
352
211
187
178
274
345
244
199
125
59
412
388
410
11. 1.
14. 2.
14. 3,
28. 3.
28. 3,

Stanislav a Irena
Jiří a Magdalena
Luděk a Zdenka
Vítězslav Č, a Alena Kárová
Vladimír a Eva
Martin a Pavla
Petr a Jaroslava
Milan a Hana
Jaroslav a Kamila
Jiří a Oldřiška
Pavel a Ivana
Radek a Daniela
František a Zdenka
Milan a Anna
Ladislav a Jana
Vladimír a Ivana
Josef a Marie
Bohuslav a Hana
Pavel a Pavla
Kunín 175 – 173
Kopřivnice 721, Kunín 106
Kunín 268 – 29
Kunín 296, N. Jičín
Kunín 199
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Petr Šebeček a Taťána Fišerová
28. 3.
Jan Kuběna a Jana Pěluchová
4. 4.
Petr Trčka a Ivana Hynčicová
11. 4.
Ivo Soudek a Naděžda Uhrová
11. 4.
Petr Pytlík a Marie Valdamová
18. 4.
Zdeněk Pisařovic a Zdenka Hájková
25. 4.
Tomáš Turský a Milena Knápková
25. 4.
Radovan Hanzelka a Monika Tkadlečková 16.5.
Václav Navrátil a Marie Kulišťáková
13. 6,
Dušan Loukota a Pavlína Krhutová
25. 7.
Pavel Bárta a Dagmar Šebečková
12. 9,
Vilém Horák a Marie Burianová
19. 9.
Miroslav Žitník a Eva Hrbáčová
19. 9.
Jiří Dittel a Radka Bernátková
28. 11.
Richard Adam a Radka Bláhová
28. 11.
Svatopluk Turek a Miroslava Sedláčková 12. 12
Zemřel v roce 1992:
Vojtěch Jaroň
František Charuza
Jaroslav Fusek
Eduard Novotný
Josef Kubový
Ludvík Vaněk
Jan Lipový
Ing Václav Čára
Josef Mička
Michaela Mrvová

Kunín, Ostrava
Kunín 296, V. Polom
Vítkov, Kunín 280
Kunín 70, N. Jičín
Kunín 297, Příbor
Kunín 171,
Kunín 295, 293
Libhošť 400, Kunín 46
Kunín 23, Šenov
Kunín 104, Mořkov
Fulnek, Kunín 299
Kunín 288, 158
Kunín 450
Loučka, Kunín 165
Kunín 299, Fulnek
Hodslavice, Kunín 297

Kunín 128
99
272
306
91
19
70
257
10
113

Eduard Novotný několik let marně odolával rakovině. Podlehl jí ve věku 21 let.
Ing Václav Čára, profesor VŠB v Ostravě byl při jízdě na kole po silnici k Suchdolu sražen
nákladním autem a na místě zemřel.
Josef Mička se oběsil ve svém bytě, z něhož několik měsíců nevycházel.
Hospodaření obce v r. 1992:
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Zůstatek na běžném účtě
Zůstatek fondu rezerv
Zůstatek finančních prostředků celkem
Inventurní stav zákl. prostředků
ost. prostř.

7 964 678,10 Kčs
7 430 781,04 Kčs
533 897,06 Kčs
738 624,77 Kčs
1 272 521,83 Kčs
34 526 715,- Kčs
6 457 879,- Kčs
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Hospodaření Osvětové besedy:
Příjmy vlastní
příspěvek Obec. Úřadu

32 688,03 Kčs
18 000,- Kčs

Výdaje

38 370,93 Kčs

Zůstatek

12 317,10 Kčs

Osvětová beseda získala vlastní finanční prostředky pořádáním společenských akcí. Svou činnost
zaměřila na pořádání akcí pro důchodce, pro matky, Dětský den, při návštěvě občanů z Leimenu
a družební obce Skoronic. Na tuto poslední akci /občerstvení/ přispěli Němci 300 DM.
Počasí v r. 1992:
Zima byla vcelku mírná, teploty okolo 0° C, jen v poslední dekádě ledna mrazy -10 – 13°C.
13 – 15. března prudký vítr a sněhová vánice. Jarní práce na polích začaly 1. dubna. Jaro normální,
v červnu vydatné deště. V červenci až září horko, často až tropické, velké sucho, jen občas
bezvýznamná přeháňka, velmi málo bouřek. Přesto byly výnosy obilovin velmi dobré, protože
v době rozhodující o jejich úrodě bylo ještě dost vláhy. Krmné plodiny – luční trávy, jetele,
kukuřice, však zasychaly a nerostly, od 1. září se už muselo krmit suchým krmivem, kterého
naštěstí po minulém příznivém roce bylo dost. Porosty zežloutly, otavy se vůbec nesklízely. Uschlo
také mnoho stromů, mj. také největší a nejkrásnější jilm a několik jiných stromů v zámeckém
parku, mohutný starý jilm mezi statkem a kostelem, hodně bříz a jiných stromů.
Říjen pak byl chladný -1,5°C pod normál, zima mírná až od 23. prosince začaly mrazy -8 - -14°C.
Výnosy plodin na statku VŠV:
Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
Řepka ozimá

58,5q/ha
54,- q/ha
33,6q/ha

Pšenice jarní
Kukuřice zel.
Cukrovka

48 q/ha
386 q/ha
449 q/ha

Užitkovost zvířat:
Od 343 krav 1 872 602 l mléka – prům. 5 457 l/kus, 14,91 l/den
U 130 prasnic 2 690 selat – 20,69 od 1 prasnice
U 230 prasat přírůstek 54,352 kg – 0,64 kg váhy na kus a den
V roce 1992 začala privatizace v zemědělství
V rámci restituce bylo vráceno:
Švehlová Jarmila č. 210
8 ha orné půdy, 1,086 ha luk
Jeřábek Vladimír č. 151
12 ha orné půdy, 4,018 ha luk
Kubrický Vojtěch č. 175/177 4,36 ha orné půdy
Kojetínská – Králíková č. 199 16 ha orné půdy, 2,82 ha luk (obdělává Bartoš Pavel)
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Rok 1993
1. ledna 1993 bylo provedeno rozdělení
Československé federativní republiky na dva samostatné státy Č E S K O U R E P U B L I K U a S L O V E N S K O U R E P U B L I K U.
V Kuníně žije asi 90 občanů slovenské národnosti, kteří sem přicházeli za chlebem z chudých hor z
okolí Čadce, Oščadnice, Stará Bystrice, Terchové, Zazrivé, aj. Pracovali hlavně na statku jako
sezonní dělníci, při okopávce řepy, sklizni sena, na žně aj. Mnozí tu zůstali, založili rodiny, někteří
koupili nebo postavili rodinné domky a na Slovensko se nemíní vrátit. Získali státní občanství
České republiky a tak se stali pro svou rodnou zemi cizinci. Totéž platí i o několika občanech
maďarské národnosti, kteří přišli z oblasti jižního Slovenska osídleného Maďary.
Mnozí se tu už narodili, vychodili české školy, mluví česky a hlásí se k české národnosti.
Při sčítání lidu v r. 1991 je uvedeno také 459 občanů národnosti moravské, evidovala se i národnost
Slezská, k níž se však u nás nikdo nehlásil. Dělo se to na žádost „Hnutí za Moravu a Slezsko“, které
chtělo „zviditelnění“ Moravy a Slezska, které byly dříve samosprávnými zeměmi s hlavními městy
Brno a Opava. Od r. 1927 byly sloučeny v zemi Moravskoslezskou. K národnosti moravské hlásilo
se hlavně venkovské obyvatelstvo pěti svérázných moravských oblastí – Hané, Horácka,
Moravského Slovácka, Valašska a Lašska. Dříve se u nás říkalo, že jsme „Moravci“ a mluvili jsme
moravsky, ne „česky“. A „Češi“ u nás moc oblíbeni nebyli.
Sbírky z kunínského zámku
jsou nyní uloženy na několika místech ČR. Jelikož v současné době nemá obec vhodné prostory,
budou dočasně umístěny ve Vlastivědném muzeu v zámku v Novém Jičíně. Konkrétně se jedná
o sbírku obrazů umístěnou v depozitáři zámku Vizovice.
Chráněná krajinná oblast „POODŘÍ“ a „Územní plán obce Kunína „ a jeho zpracování bylo
předmětem jednání schůze Obecního zastupitelstva dne 9. 2. 1993. Zúčastnili se pracovníci CHKO
dr. Neuschlová, ing. Janča a ing. Košňovský, kteří podali o současné situaci potřebné informace.
Obcí Kunín prochází CHKO a tak je celý intravilán obce považován za součást této oblasti, čemuž
musí být přizpůsoben i územní plán obce. Od pracovníků CHKO bylo požadováno, aby vypomohli
při osazování břehů Jičínky a při péči o pozemky po těžbě hlíny za cihelnou.
Památkový ústav Ostrava
požaduje při tvorbě územního plánu začlenit do urbanistické struktury obcí tyto památky:
Zámek č. p. 1
č.1622/1
Zámecký park
1622/2
farní kostel Sv. Kříže
1623/1
sochu sv. Jana Nepomuckého
1623/2
aby nebylo potlačeno jejich urbanisticko - architektonické působení na vlastní obec i z dálkových
pohledů.
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Nadace zdraví
byla založena při Zdravotním středisku v Kuníně z iniciativy zdravotníků s cílem:
- zlepšování materiálně-technického vybavení dětských zdravotnických zařízení
- zajišťování ozdravných programů dětské i dospělé populace
- zabezpečování technické pomoci handicapovaným dětem
Prosíme proto občany i právnické osoby o podporu. Bankovní spojení: AGOBANKA filiálka Nový
Jičín, č. účtu 24408-764/0600.
Kontrola hospodaření obce
byla provedena pracovníky Okresního úřadu. V revizní zprávě bylo konstatováno, že nebyly
zjištěny žádné závady. V souvislosti s tímto kladným výsledkem bylo vysloveno uznání pracovnici
Obecního úřadu paní Anně Ondřejové, která svědomitě a s vysokou odborností úsek hospodaření
obce řídí.
III. Obecní bál
se konal nadvakrát vzhledem k malé kapacitě auly VŠV a velkému zájmu občanů – 12. února
a 19. února 1993.
Plynofikace obce
začala v dubnu 1993 výkopem na dolním konci na Malé straně od č. p. 209 po č. 225. Koncem
května už bylo položeno potrubí z dolního konce až po faru.
Mateřská škola na č. 69
byla zrušena k 1. 7. 1993 pro malý počet dětí a v důsledku úsporných opatření ve školství.
V provozu zůstává školka na č. 184.
Starosta Sboru dobrovolných hasičů v Kuníně
podal Obecní radě žádost o ukončení činnosti této organizace k 31. 12. 1993 pro naprostý nezájem
občanů a nedostatek aktivních členů. Posledním starostou byl p. Miroslav Matyska.
Návštěva německých rodáků 17. a 18. 7. 1993.
Předseda německého krajanského sdružení pan Heinrich Friedrich z Leimenu a jeho
spolupracovníci se přičinili o obnovení pamětních desek před vchodem do kostela, na nichž jsou
jména kunvaldských občanů – Němců a Čechů, kteří zahynuli v I. světové válce. Na tuto akci a na
opravu mostu proti kostelu věnovali 1 000 DM – 17 657 Kč. Na mimořádném zasedání OR předali
starostovi dary na opravu kostela celkem 20 000 DM – 353 140 Kč. Z toho 5 000 DM od
církevního fondu předal mnichovský kněz P. Jung, 15 000 DM je osobní dar od p. Josefa Gabriela
z Ludwigsburgu.
Kromě toho bývalý občan Oder p. Polk věnoval pro Mateřskou školu 7 000 Kč. 18. 7. po mši
v místním kostele za účasti pěveckého sboru „Ondráš“ byly pamětní desky odhaleny.
Odpoledne při společné zábavě na výletišti hrála dechová hudba Romovanky z Fulneku.
Pan Josef Gabriel se opravy kostela, na niž věnoval skoro všechen svůj majetek, nedočkal. Zemřel
náhle 25. 8. 1993 ve věku 72 let. Ve své závěti odkázal ještě 1 000 DM na opravu varhan.
„Poněvadž nám není dopřáno dlouho žíti, zanechejme něco po sobě jako svědectví, že jsme žili!“
Pod tímto motem byl uspořádán
I. D E N O B C E s tímto pořadem:
24. 11. 1993 -pro děti:
- seznámení s historií obce – čtení z obecní kroniky
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- vycházky po obci, návštěva významných míst a podniků
- v 16. hod. lampionový průvod od VŠV ke kinu
- zasazení pamětního stromu u pomníku padlých
27. 11. v místním kině od 14 hod.:
- uvítání hostů
- nahlédnutí do dějin obce s PhDr. Schwarzem, CsC.
- slavnostní odhalení nového znaku a praporu obce
- zdravice hostů
- vystoupení „Lesanky“ z Veřovic.
Výstava kronik a fotografií ze života obce.
Výstava výrobků místních podniků a podnikatelů.
V neděli 28. 11. 1993 svěcení praporu obce při mši sv. v místním kostele provedl farář p. Konrád
Šafarčík.
Hospodaření obce v r. 1993:
Příjmy celkem
z toho: vlastní příjmy
dotace aj. příjmy

15 796 300,- Kč
5 183 400,- Kč
10 612 900,- Kč

Výdaje celkem
z toho: plynofikace

15 444 900,- Kč
10 944 100,- Kč

Zůstatek

351 400,- Kč

Inventura obecního majetku k 31. 12. 1993
Hmotný majetek
Drobný investiční majetek
Zásoby
Nedokončené investice
Cenné papíry, pohledávky aj.

34 129 236,1 798 688,2 119 973,13 628 422,7 718 525,-

Celkem

59 394 844,- Kč

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

Bylo zjištěno, že schází motorová pila za 2 900 Kč, jízdní kolo 2 490 Kč, vozík VESPO 475 Kč,
klíče GOLA 475 Kč, ve školní jídelně radio v hodnotě 1 500 Kč. Ztrátu řešila policie - bezvýsledně.
V tomto roce byla započata největší akce – plynofikace. Byla zahájena v dubnu a 1. etapa
dokončena v prosinci. Kolaudace provedena 14. 12. 1993. Náklady činily 10 944 129 Kč.
Na skládku TDO (tuhý domovní odpad) v Mořkově byl dán příspěvek 180 200 Kč (100 Kč na
l obyvatele).
Provedena kanalizace na Suchdolské ulici současně s plynofikací. Na projekt a podklady uhrazena
částka 99 483 Kč.
Provedena oprava mostu u kostela a drobné opravy chodníků a komunikací.
Náklady na obytné domy se týkají provozu a údržby domů č. p. 20, 30, 56, 58, 71 a 97. V domech
č. p. 56 a 58 je zajišťováno vytápění, na č. p. 71 (služby) oprava elektroinst. a ústředního topení.
Veřejné osvětlení – elektr. energie 98 072 Kč, údržba a nákup žárovek 58 540 Kč.
Na údržbu hřbitova (sečení trávy, drobné opravy) vydáno 11 608 Kč, na zřízení místa pro zbylé
44

německé pomníky 23 600 Kč.
Veřejná zeleň - sečení trávy na veřejných prostranstvích, jejich úklid a údržba, vysazování
a ošetřování stromů a keřů. Sekačka za 6 900 Kč, odpad. koše za 3 800 Kč.
Školství:
Mateřské školy – k 1. 7. 1993 byl ukončen provoz v Mateřské škole na č. 69. Majetek (prádlo, deky,
polštáře, poškozené hračky, koberce aj.) byl navržen na vyřazení. Předměty použitelné byly předány
dolní MŠ, základní škole, knihovně, dětskému zdravotnímu středisku aj.
V provozu je Mateřská škola č. 184 (dříve VŠV), kterou navštěvuje 47 dětí. Obec hradí náklady
a provoz. Od rodičů je vybírán příspěvek 180 Kč. Náklad na 1 dítě ročně je 2 000 Kč.
Základní škola
Byly provedeny úpravy prostor ve školní jídelně nákladem 84 974 Kč. Do školy chodilo 225 žáků.
Náklad na 1 žáka je 1 476 Kč ročně.
Školní družinu navštěvovalo 29 dětí. Náklad na 1 dítě činí 231 Kč. Od rodičů je vybíráno 50 Kč.
Průměrný náklad na 1 strávníka v MŠ
v ZŠ

2 887,31 Kč
3 805,15 Kč

KINO:
Provoz zajišťuje obec od 1. 7. 1993, kdy bylo převzato od Okresní správy kin v Novém Jičíně.
Vedoucím je p. Stanislav Bělunek. Za toto období bylo odehráno 58 představení, která navštívilo
1913 diváků.
Tržby ze vstupného činily
24 607,- Kč
Náklady na provoz
63 227.- Kč
Z rozpočtu obce se doplatilo
40 620,- Kč
Kn i h o v n a :
Provoz zajišťuje obec od 1. 7. 1993. Vedoucí je paní Zdenka Vlčková. Knihovna je svou činností
napojena na středisko v Novém Jičíně, které zajišťuje nákup knih, jejich ošetření a výměnu mezi
obecními knihovnami.
V roce 1993 bylo registrováno 125 čtenářů a 5506 výpůjček.
Sbor pro občanské záležitosti:
uskutečnil dvakrát vítání nových občánků, kterého se zúčastnilo 25 nově narozených dětí se svými
rodiči a příbuznými. Blahopřání jubilantům s kytičkou a malým dárkem.
Správa obce:
Obecní úřad byl 26. srpna 1993 přestěhován do budovy č. p. 69 – bývalé horní Mateřské školy
(původně obytná vila majitele cihelny Czeikeho). Čtyři kanceláře jsou v prvním patře budovy,
zasedací místnost je v přízemí.
Pobočka České spořitelny a oddělení Policie ČR zůstává v budově č. p. 58. Po úpravách místností
v budově č. p. 69 budou sem rovněž přemístěny.
Byla pořízena čistička odpadních vod k budově č. 58 za 129 089 Kč, Fax z prostředků Okr. úřadu za
17 000 Kč, chladnička, regály pro archiv aj., telefonní ústředna za 20 188 Kč. V budově Obecního
úřadu byla dokončena plynová kotelna a zřízena přípojka plynu.
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Sociální zabezpečení:
Dávky byly vyplaceny 94 starším, především osamělým občanům ve výši 500,- až 1 000 Kč. 5 000
Kč bylo vyplaceno na zajišťování zdravotní péče o dítě.
Osvětová beseda:
v roce 1993 uskutečnila dva obecní bály, Den matek, dvě odpoledne pro důchodce, dvě letní taneční
zábavy, pouťovou zábavu, vystoupení sourozenců Malenových, kterého se zúčastnili i občané a děti
ze Skoronic, soutěž ve zpěvu pro děti, divadelní představení souboru ze Skoronic, zájezd na Jízdu
králů do Skoronic, družební setkání s občany ze SRN, Mikulášskou nadílku pro děti, jízdu
zručnosti, májové odpoledne, podzimní burzu ošacení.
Bytová výstavba v r. 1993
Křenek Pavel
č.p. 18
Omaník František
21
Urban Dušan
66
Pastorek Vlastimil
140
Navrátil Jiří, ing.
174
Kuběna Karel
380
Březina Rudolf
416
Vlček Miroslav
417
Graclík Miroslav
420
Narození v r. 1993
1. Radka Wimmerová
2. Patrik Kašpar
3. Tomáš Vavřík
4. Martina Nevěřilová
5. Martin Novosad
6. Ondřej Horvát
7. Miroslava Kubrická
8. Tomáš Trčka
9. Tereza Janíčková
10. Andrea Pastirčíková
11. Denisa Bartoňová
12. Ondřej Jakubík
13. Lucie Turková
14. Jakub Kubrický
15. Eva Lochmanová
16. Tereza Mittelbachová
17. Kateřina Zahradníková
18. Jaroslava Holubcová
19. Monika Šumská
20. Filip Klesniak
21. Marcel Turský
22. Kristýna Kulišťáková
23. Nela Mikulášová
24. Tomáš Turský
25. Darina Horáková
26. Barbora Adamčíková
27. Nikola Svobodníková
28. Petr Chrástecký
29. Matěj Holuša

č.p. 141 Karel a Eliška
20 Roman a Vladimíra
27 Milan a Jana
143 Jaroslav a Jarmila
27 Bronislav a Dagmar
412 Jaroslav a Alena
175 Vojtěch a Miroslava
280 Petr a Ivana
268 Jiří a Ludmila
268 Miroslav a Dagmar
269 Marcel a Monika
296 Stanislav a Marie
297 Svatopluk a Miroslava
357 Svatopluk a Dana
388 Stanislav a Eva
233 Herman a Dana
268 Jaroslav a Pavlína
244 Petr a Jaroslava
294 Anton a Ivana
389
Jan a Štefania
387
Miroslav a Milada
94
David a Nikol
52
Ivana Mikulášová a Phan Ngui Tuan
296 Tomáš a Milena
388 Vilém a Anna
298
Zdeněk a Monika
333
Karel a Lenka
293
Marcela
234
Luděk a Zdenka
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30. Šárka Kuběnová
31. Terezie Pelikánová
32. David Boháč

207
237
201

František a Anna
Martin a Martina
Alois a Zuzana

Zemřeli v r. 1993
Katarina Bilohuščínová
Rozina Kuběnová
Josef Mišun
Zdeněk Chumchal
Jaroslava Segeťová
Marie Froňková
Ondrej Klesniak
Miroslav Rada

Kunín 187
207
95
188
364
49
225
6

Sňatky v r. 1993
Petr Holubec a Jaroslava Jašurková
Josef Zetek a Barbora Šimíčková
Miroslav Kašpar a Pavla Kantorová
Pelikán Martin a Huvarová Martina
Štěpán Dušan a Dagmar Zubková
Hinner Miroslav a Iveta Ladiverová
Perutka Jaroslav a Ivana Opatřilová
František Juroška a Anna Raková
Karel Svobodník a Lenka Černá
Pavel Urbiš a ing Bohdana Řepková
Zdeněk Adamčík a Monika Šebečková
Jan Černoch a Edita Macháčková
David Kulišťák a Nikol Sukeníková
Lubomír Kaštánek a Daniela Služická
Pavel Janíček a Marcela Zavacká
Jiří Hájek a Jana Fojtů
Luděk Bečka a Eva Klesniaková
Hynek Šmajstrla a Iveta Gombalová
Roman Juřík a Renata Ondřejíková
Jiří Kvapil a Táňa Janečková
Libor Omaník a Šárka Černochová
Petr Vajďák a Ivana Sosíková

23. 1.
26. 3.
27. 3.
3. 4.
17. 4.
17. 4.
17. 4.
24. 4.
24. 4.
5. 6.
12. 6.
29. 5.
19. 6.
3. 6.
26. 6.
4. 9.
11. 9.
16. 10.
16. 10.
30. 10.
4. 12.
11. 12.

Suchdol - Kunín 244
Kunín 43 – Kunín 388
Kunín 245 – Ostrava
Šenov – Kunín 237
Kunín 17 – Bartošovice 396
Kunín 10 – N. Jičín
Kunín 275 – Kopřivnice
Kunín 171 - Ostrava
Kunín 333
Šenov – Kunín 299
Kunín 6 – Kunín 220
Kunín 187 – Věžky u Př.
Šenov – Kunín 94
Kunín 62 – Pardubice
N. Jičín – Kunín 295
Kunín 38 – Vsetín
Šenov – Kunín 225
Kunín 290 – Cínobaňa
Kunín 173 – N. Jičín
Kunín 388
Kunín 297 – N. Jičín
Vizovice – Kunín 299

Statistika evidence občanů za r. 1993
Narozeno
Zemřelo
Přihlášených k pobytu
Odhlášených

32 (13 chlapců, 19 dívek)
8
56
58

Stav k 31. 12. 1993

1809

Počet sňatků

22
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Ze školní kroniky
Ve školním roce 1992 – 93 bylo na zdejší škole 11 tříd s 227 žáky – 115 hochů a 112 dívek.
O vzdělání a výchovu se starali:
Jiřina Majerová – ředitelka, Jarka Grosmanová - zástupce, od 26. 10. byla zástup. Alena Rusková.
Dále Blanka Holubová, Dagmar Šafářová, Eva Vymyslická, Charlotte Plívová, Jana Žáková,
Blažena Chalupecká, Svatava Vytlačilová, Eva Štěpánová, Danuše Poláchová, Margita
Nakládalová, Jan Gabriel, Valentin Polách, Jarmila Starůstková.
V 5. - 8 ročníku prospělo s vyznamenáním 21 žáků, neprospěli 4 žáci.
Školní docházku ukončilo 25 žáků, 9 z nich nastoupilo na gymnazia a střední odborné školy, 13 na
odborná učiliště a 3 do deváté třídy v Šenově. Odešli také někteří učitelé: Jarka Grosmanová,
Valentin Polách, Danuše Poláchová, Jana Bělunková a Jan Gabriel.
Počasí v r. 1993
zima – jako už v několika posledních letech byla celkem mírná. Jaro 21. 3. začalo krásným
počasím, ale koncem března přišly sněhové přeháňky a vánice, napadlo 25 cm sněhu, který sice
hned roztál, a počasí se zhoršilo. Jarní práce na polích VŠV začaly až 14. dubna setím máku – denní
teploty 12 – 16°C. Od 22. 4. stouply teploty na 20 – 24°C, od poloviny května až na 28°C. Teplo
a velké sucho jen s občasným krátkým ochlazením a několika málo vydatnými přeháňkami
a bouřkami trvalo až do 25. září. Teploty 30 – 31°C byly naměřeny po 6 dnů v první polovině srpna.
Od 26. 9. do 16. 10. klesly na 14 – 18°C, nastaly častější a vydatnější dešťové srážky. Od 17. 10. do
10. 11. byly denní teploty 5 – 10°C, do 16. 11. 2 – 5°C. Od 17. 11. do 21. 12. začaly mrazy – noční
teploty -5 až – 12°C, denní 0 až – 7°C, od 3. 12. oteplení 0 až + 8°C až do konce roku.
Výsledky hospodaření na statku VŠV:
Výnosy plodin z 1 ha:
Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
Řepka olejná
Mák
Jetel na semeno

60,51 q
49
q
32,54 q
12,30 q
1,29 q

Užitkovost zvířat:
Dojivost 1 krávy
Odchov selat od l prasnice
Přírůstek prasat l ks

Cukrovka
Kukuřice – siláž
Víceleté píc.
Louky

511q
729q
326q
240q

6 008 l za rok, denní 16,46 l
20,92 ks za rok
0,66 kg za den

Restituce:
V roce 1993 převzali od Školního zem. podniku:
Vojtěch Kubrický z gruntu č. p, 177
8,47 ha polí
Oldřich Černoch
89
8
ha polí
1
ha luk.
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Náboženské vyznání:
Při sčítání lidu 3. 3. 1991 se po víc než 40 letech zjišťovalo i náboženské vyznání obyvatel.
K náboženství katolickému se hlásilo 958 osob, k českobratr. evangelickému 66, pravoslavnému 7,
k jiným křesťan. vyznáním 4, bez vyznání 496 lidí. Ke křesťanským vyznáním se tedy v Kuníně
hlásí víc než dvě třetiny obyvatel, přestože minulý režim se všemožně snažil obrátit všechny na
svou marx -leninskou víru. Byly používány různé metody a sankce. Dětem znemožněno studium,
zvl. na vysokých školách, dospělí – byť měli vzdělání, nesměli zastávat vyšší funkce, zodpovědná
(a dobře placená) místa.“Nespolehliví „ kněží, učitelé aj. po absolvování několika let v nápravném
zařízení byli nasazeni v dolech uranových či uhelných, na izolovaných pracovištích jako topiči,
umývači oken apod., aby neovlivňovali „poctivé pracující“. A tak někteří lidi (a často i funkcionáři
KSČ) jezdili do kostelů a křtili své děti ve vzdálených místech, k nám zase jezdili z jiných obcí. Tak
v r. 1962 chodilo do náboženství 60 dětí, v r. 1967 už jen 38, ale v r. 1968 a 1969 – 90! Po
„normalizaci“ v r. 1971 – 45 dětí, v r. 1974 už jen 12, v r. 1975 vyučování náboženství zrušeno.
Hlavní „zásluhu“ na tom měl ředitel školy, který nastoupil v r. 1970 a likvidaci náboženství
pokládal za svůj hlavní úkol. Přispěl k tomu -byť nechtě - i pan farář, který byl špatný pedagog
a nedovedl děti získat. Tato výchova značně ovlivnila 2 generace a většina, hlavně mladších lidí je
jen pasivními členy církví. V roce 1989 se učily náboženství 2 děti, pokřtěno bylo 6 místních a 16
cizích dětí, v r. 1990 bylo pokřtěno 21 místních a 14 cizích, do náboženství chodilo 26 dětí.
Českobratrské evangelické bohoslužby byly konány od r. 1948 v domě č. p. 189 co druhou neděli.
Lidé však přestávali do modlitebny chodit a proto byla v r. 1959 uzavřena.
31. prosince 1993 odešel do důchodu dosavadní farář P. Konrád Schaffarczik, nar. 14. 2. 1914 ve
Velkých Hošticích u Opavy, který v Kuníně působil od r. 1946.
Odešel do domova důchodců pro kněze na Moravci, v okr. Žďár nad Sázavou a 5. září 1995 zemřel
v nemocnici v Novém Městě na Moravě. Pohřben byl ve své rodné obci.
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Rok 1994
Do základních škol v N. Jičíně a Šenově dochází z Kunína 38 žáků – z důvodů zdravotních
(dislektici, disgrafici aj.), specializačních (jazykové či sportovní zaměření) a jiné. Na žádost MěÚ
v N. Jičíně schválila OR úhradu provozních nákladů těchto škol za září až prosinec 1993 v částce 18
694 Kč.
Obecní rada schválila opravu kamenného kříže u cesty do Hl. Životic, který byl povalen při
autonehodě. Úhrada nákladů na opravu (asi 40 000 Kč) bude vymáhána u České pojišťovny.
Později byl zjištěn i pachatel – shodou okolností kameník, který slíbil provést obci kamenické práce
v hodnotě těch 40 000 Kč.
Provoz Kina - rozhodnuto, aby jeho provoz byl v měsících červenci a srpnu pro slabou návštěvnost
přerušen. Průměrný celoroční počet diváků je 33 osob, bez těchto 2 měsíců činí 40 osob. Proto byl
schválen návrh na přebudování kina na víceúčelové kulturní zařízení.
Na činnost TJ SOKOL Kunín schválen příspěvek 30 000 Kč.
IV. Obecní bál konal se letos ve dvou termínech – 21. a 28. ledna, protože přednášková síň VŠVF
nestačila pojmout všechny zájemce.
Domovní odpad z naší obce je od r. 1993 ukládán na skládku společnosti ASOMPO Životice u N.
Jičína. Pro rok 1994 je určena sazba za 1 tunu 294 Kč.
Farní úřad v Novém Jičíně, pod jehož správou je i kunínská farnost, zapůjčil obecnímu úřadu farní
kroniku, která je psána od r. 1898 do r. 1945 německy a pak česky. Paní Helga Billová č. 306
přeložila německou část do češtiny.
Na pozvání starostky sl. Marie Holcmanové zúčastnilo se 8 občanů divad. představení Gogolovy
hry „Ženitba“ ve Skolronicích. Při tom jsme si zavzpomínali, jak jsme to před 40 lety hráli u nás.
Na veřejném zasedání Obecního zastupitelstva 31. 3. 1994 byl schválen rozpočet obce a Osvětové
besedy na r. 1994. Největším zdrojem příjmů budou dotace ze Státního fondu životního prostředí na
plynofikaci obce (8 mil. Kč), daně a poplatky (2 468 000 Kč), dotace Okr. úřadu (2 029 000 Kč)
a místní hospodářství – nájmy z pozemků, budov aj. (1 103 000 Kč).
Největší výdaje jsou plánovány na plynofikaci (10 mil. Kč), školství (2 162 000 Kč), vnitřní správu
(1 160 000 Kč). Při této příležitosti Obecní zastupitelstvo vyslovilo uznání paní Anně Ondřejové,
pracovnici na ekonomickém úseku OÚ, která svou práci vykonává svědomitě a s vysokou
odborností.
Obecní zastupitelstvo schválilo pronájem části hasičské zbrojnice k podnikatel. účelům (cukrárna,
buffet).
Na nadaci pro léčení rakoviny věnovala Obec 5 000 Kč, na Nadaci pro transplantaci kostní dřeně
2 000 Kč.
Nezaměstnané uchazeče o práci zaměstnává Obecní úřad na tzv. veřejně prospěšné práce – péče
o pořádek, údržba budov, zeleně aj. Z Pracovního úřadu dostane obec na jejich mzdu 2 400 Kč a
Obec jim k tomu připlácí v průměru 680 Kč. Musí však na ně dohlížet, protože jejich vztah k práci
nebývá zrovna nejlepší.
Smlouva o přátelství s městem Leimen ve Švábsku (Baden – Württenberk) byla podepsána 7. 5.
1994 v Leimenu. Této akce se zúčastnila desetičlenná delegace Obec. zastupitelstva a Osvětové
besedy v čele se starostou F. Kojetinským a národopisným souborem „Javorník“ z N. Jičína. Na
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úhradu cestovních nákladů sebou vezli 100 koláčů – pecáků, které tam prodávali. Získaná tržba
však nestačila a zbytek 8 000 Kč uhradila Obec. Smlouvu podepsali – starosta Frant. Kojetinský
a Oberbürgermeister Leimenu Herbert Ehrbar.
Oprava kostela byla dokončena počátkem září 1994. Celkové náklady činily 1 240 000 Kč. Veřejná
sbírka mezi občany vynesla 81 015 Kč, krajané z Německa věnovali 20 000 DM, to je 372 700 Kč.
Ostatní bylo uhrazeno z fondu Okr. úřadu. Z částky 20 000 DM bylo 15 000 DM osobním darem
p. Josefa Gabriela, kunvaldského rodáka. Ten se však dokončení opravy nedočkal – náhle
a nečekaně zemřel.
17. 9. 1994 u příležitosti kunínské pouti uspořádal Obecní úřad s Osvětovou besedou slavnostní
akci s tímto programem:
V 8 hod. mše sv. za účasti německých občanů a pěvec. sboru ONDRÁŠ.
V 9 hod. pietní akt na hřbitově s vysvěcením pamětního místa s německými pomníky (za vydatného
deště) a pamětní desky s nápisem „Na památku všem zemřelým Kunvalďanům. Boží mír nechť
vládne na tomto místě a nechť naplní celý svět. Věčné světlo ať Vám svítí.“ Kunín v r. 1994.
V 15 hod. starosta p. Kojetinský udělil jménem OZ Čestné občanství p. Heinrichu Friedrichovi za
obětavé úsilí při navazování přátelských vztahů mezi současnými a bývalými občany Kunína. Ten
zas předal našemu starostovi Čestné uznání a doklad o zapůjčení zlaté medaile od starosty města
Leimenu.
Výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod byla schválena na zasedání OZ 30. 9. 1994.
Předpokládaný náklad činí 38 319 000 Kč. Dotace ze Státního fondu životního prostředí je 14 908
000 Kč, dále bude z tohoto fondu poskytnuta půjčka 14 908 000 Kč, z vlastních zdrojů dodá obec 8
503 000 Kč. Půjčka ze SFŽP musí být kryta majetkem obce. Proto byla schválena zástava obecních
objektů: č. p. 56 – zdravotní středisko, č. p. 71 – Dům služeb, dílny a garáže služeb na parcele
č. 566, č. p. 69 budova Obecního úřadu včetně Kina, budovy Osvětové besedy a zahrady a hasičská
zbrojnice. Dále byly dány do zástavy některé obecní pozemky, cenné papíry u České spořitelny
(150 000 Kč) a u SMVAK (5 782 000 Kč). Počítá se s odprodejem nemovitosti č. p. 30 (bývalá
inseminační stanice) a č. p. 58 (bývalý Obecní úřad). Půjčka se má splácet v letech 1997 – 2000.
Budova č. p. 30 včetně stavební plochy parcela č. 170 a přilehlé pozemky p. č. 625 a 626 o výměře
1957 m2 byla prodána za 500 000 Kč p. Josefu Valčíkovi z N. Jičína, majiteli firmy COMANG.
Obecní zastupitelstvo se sešlo 3. 11. 1994 na své poslední veřejné schůzi. Zástupkyně starosty paní
ing. Milada Mahďáková přednesla obsáhlou závěrečnou zprávu o činnosti za dobu od voleb 24. 11.
1990 do letošních voleb, které budou 18. a 19. 11. 1994. poděkovala za obětavou a úspěšnou práci
hlavně starosty p. Kojetinského, členů obecní rady, předsedů komisí a všech členů OZ, kteří se dle
svých možností snažili plnit své úkoly.
Přehled hospodaření za období 1991 – 1994:

Příjmy (tis. Kč)
Výdaje (tis. Kč)

1991

1992

1993

1994

4279,1
2840,6

7964,7
7430,8

15796,3
15444,9

25224,l
21263,3

Celkem:
53264,2
46979,6

Přehled provedených akcí:
Vodní hospodářství:
rok 1991 - Čištění kanalizace u VŠV
1992 - Čištění kanalizace od č. p. 178 po parkoviště VŠV
- Stavba vodovodní přípojky v úseku č. p. 417 – 420
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1993 - Příspěvek na skládku domovního odpadu 180 200 Kč
- Zpracování projektové dokumentace ul. Suchdolská
- Příprava na zajištění kanalizace a čistíren odpadních vod
1994 – Čištění kanalizace u č. p 288
Doprava:
1991 – Úprava chodníků na výletišti a u zdi zámeckého parku
1992 - Značení místních komunikací
1993 - Oprava mostu u kostela (příspěvek občanů SRN)
1994 - Příspěvek ČSAD na osobní dopravu 381 400 Kč
Školství:
1991 – Výstavba plynové kotelny MŠ č. 184
1992 - Zřízení bytu pro školníka, oprava oken, střechy, okapů, osvětlení, obnova lavic a židlí
v Základní škole
- Školní jídelna – pořízení robutu a kotle
1993 - Mateřská škola – od 1. 1. převzat provoz MŠ VŠV č. 184
- Stavební úpravy ve školní jídelně ZŠ
1994 - v ZŠ zřízena plynová kotelna a vytápění bytu školníka, mříže do oken a zařízení
„ALARM“
Správa:
1991 – Zahájení činnosti Obecního úřadu,
- Oprava el.instalace v Hasičské zbrojnici
- Úpravy místností na č. p. 58 pro OÚ, ústřední topení
- Pořízení kopírky CANON pro OÚ
- Zdravotnické přístroje pro dětské a zubní oddělení
1992 - Oprava střechy na Hasičské zbrojnici, vodoinstalace
- Oprava střechy na č. p. 58
- Osobní auto Š 120, počítač pro OÚ
1993 - Požární ochrana – vodovod, lana, žebříky aj. 37 930 Kč
- Přemístění OÚ na č. p. 69 – vybavení, telefonní ústředna aj.
1994 - Pořízení počítače pro OÚ
- Rekonstrukce místnosti pro Českou spořitelnu
Místní hospodářství:
1991 – Oprava střech a el. instalace na č. p. 20, 97, 187
- Hřbitov – oprava hrobky, úprava zeleně
- Veřejná zeleň – úprava veřených ploch, zámeckého parku a j.
1992 - Čistička odpadních vod pro dům č. p. 20
- Oprava soc. zařízení TJ SOKOL
- Oplocení a oprava stavebního dvora obce
- Veřejné osvětlení – rozšíření o 5 světelných bodů
- Veřejná zeleň – úprava, kontejnery pro tříděný odpad
- Zrušení Drobné provozovny k 1. 10.
1993 - Dům služeb č. p. 71 – oprava ÚT, el. instalace
- zateplení severní stěny – 102 363 Kč
- Zdravotní středisko č. p. 56 - oprava el. instalace, zřízení ordinací obvodního, zubního a
dětského lékaře
- Dům č. p. 58 – zakoupena čistička odpadních vod
- Hřbitov – základy pro pomníky bývalých německých občanů – jejich příspěvek
23 000 Kč.
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1994 -

Oprava střechy na č. p 56
Veřejné osvětlení – rozšíření světelných bodů
Pořízení traktorové sekačky na trávu
Oprava hřbitovní zdi a bran, plocha pro kontejner

Kultura:
1992 – Úprava výletiště a budovy Osvětové besedy a kina
1993 - Převzetí provozu kina a knihovny od 1. 7.
- Vlaječky odznaky a pohlednice Kunína
1994 - Oprava kříže u cesty do Hl. Životic
Stavebnictví:
1991 - Projektová doumentace na plynofikaci
1992 - Zahájení výstavby plynofikace – 2 554 000 Kč
- Inženýrské sítě – elektro ke 4 rodinným domům
1993 - Plynofikace 10 944 129 Kč
1994 - Plynofikace – rozpočet 10 000 000 Kč
Zprávy o činnosti podali i členové komisí. Za komisi finanční její předsedkyně p. Marie Turská, za
revizní komisi paní Ludmila Prušková, Jaroslav Loukota za komisi pro veřejný pořádek. Předsedou
školské, kulturní a sportovní komise byl MVDr. Josef Kuráň, nejaktivnější členkou byla ředitelka
Osvětové besedy p. Ludmila Vlčková, která byla duší všech kulturních akcí, jejichž
fotodokumentaci zajišťoval Miroslav Vlček. Paní Věra Porubová byla předsedkyní velmi aktivní
komise sociální. Ing. Jaroslav Bubík byl členem rady a předsedou komise pro výstavbu.
Zvlášť podrobnou a obsáhlou zprávu o činnosti komise pro zemědělství a životní prostředí
vypracoval její předseda ing. Zbyslav Havlíček.
Z nejvýznamnějších akcí je nutno uvést:
Rozšíření a údržba zeleně, výsadba původních druhů dřevin -lípy, dubu, javoru, jasanu, habru
a břízy na březích Jičínky, v parku před Obecním úřadem, v aleji nad hřbitovem a jiných místech.
Vysázeno bylo 650 stromků, ale asi čtvrtina jich uschla následkem dlouhotrvajícího sucha zvlášť
v létě 1994, něco zničili i vandalové.
Zaregistrováno 109 významných prvků, označeny 3 stromy tabulkou s nápisem „Památný strom“.
Zpracování přehledu o vlastnictví a údržbě zemědělské půdy pro potřeby obce a restituci.
V majetku obce je:
role
10,97 ha
louky
0,365 ha
zahrady
0,926 ha

pastviny
zastavěná plocha
cesty

0,328 ha
0,362 ha
11,757 ha

Kromě těchto komisí, starosty p. Františka Kojetinského a jeho zástupce p. Ing. Milady Mahďákové
mají značnou zásluhu na dobrých výsledcích i administrativní pracovnice paní Anna Ondřejová na
ekonomickém úseku, paní Ludmila Vlčková a sl. Miroslava Vaňková.
Volby do obecního zastupitelstva
konaly se 18. a 19. listopadu 1994 v aule VŠV. Do 13. 9. byly volební komisi předány 3 kandidátní
listiny volebních stran:
1. Sdružení Hnutí zemědělských a nezávislých kandidátů, s počtem kandidátů 15.
2. Sdružení KDU -Č. strany lidové a nezávislých kandidátů, s počtem kandidátů 15.
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3. Sdužení KSČM a nezávislých kandidátů 3.
Volební komise:
Zapisovatelka Ludmila Vlčková.
Za HZ – ing Havlíček Zbyslav a František Matyska - náhradníci – Jos. Jeřábek a Vlastimila
Froňková
Za KDU ČSL – Bohuslav Horák a JUDr. Rudolf Vahala, náhradnici – Ing Josef Doležal a Marie
Belerová
Za KSČM – Anna Ondřejová a Marie Geryková, náhradnice Anna Pytlíková
Kandidátky KDU – ČSL a HZ byly sestaveny po dohodě mezi předsedy obou stran a Obecním
zastupitelstvem. Většina kandidátů není politicky organizována a jsou evidováni jako nezávislí
kandidáti. Ze „starého zastupitelstva“ kandidovalo 9 členů.
Zvoleni byli:
Za Sdružení Hnutí zemědělských a nezávislých kandidátů:
František Kojetinský – 40 let, starosta bezpartijní – nezávislý kandidát
Věra Porubová – 42 let, ůřednice, bezpart., nezáv. kandidát
MVDr Josef Kuráň – 44 let, technik v Mlékárně, nezáv. kandidát
Alena Rusková – 39 let – učitelka, bezpartijní, nezávislý kandidát
Vladimír Jeřábek – 60 let, zemědělec, bezpartijní, nezávislý kandidát
Ladislav Navrátil – 31 let, obráběč kovů, bezpartijní, nezávislý kandidát
Ludmila Prušková – 58 let, účetní, důchodkyně, bezpartijní, nezávislý kandidát
Karel Bill-35let, soukromý podnikartel, bezpartijní, nezávislý kandidát

781 hlasů
555 hlasů
509 hlasů
493 hlasů
452 hlasů
452 hlasů
444 hlasů
375 hlasů

Za Sdružení KDU – ČS. strana lidová:
Miroslav Vlček – 39 let, celník, bezpartijní nezávislý kandidát
ing Milada Mahďáková – 54 let, zemědělská ing., bezpartijní, nezávislý kandidát
ing Svatopluk Kubrický – 29 let, učitel, KDU – ČSL
Jaroslav Loukota – 49 let, soukromý podnikatel, bezpartijní, nezávislý kandidát
Jindřich Burian – 45 let, strojník, bezpartijní, nezávislý kandidát
Marie Turská – 48 let, vedoucí pošty, bezpartijní, nezávislý kandidát

516 hlasů
492 hlasů
461 hlasů
423 hlasů
412 hlasů
367 hlasů

Za Sdružení KSČM a nezávislých kandidátů:
Josef Václavík – 44 let, soukromý podnikatel, bezpartijní, nezávislý kandidát

233 hlasů

Nově zvolené zastupitelstvo na ustavujícím zasedání dne 22. 11. 1994 zvolilo:
do funkce starosty
Františka Kojetinského
do funkce zástupce starosty
ing Miladu Mahďákovou
za členy rady
Vladimíra Jeřábka
ing Svatopluka Kubrického
Miroslava Vlčka
Den obce se konal 24. 11. 1994
a byl tentokrát příležitostí k představení nově zvoleného Obecního zastupitelstva. I školním dětem
byl v tento den přizpůsoben výukový program – sportovní soutěže, hry, film, večer lampionový
průvod, ohňostroj. Pro občany byl večer v kině zábavný program s filmem.
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Nová autobusová linka
Od 1. 12. 1994 zajišťuje i pro naše občany autobusovou dopravu do N. Jičína a do Fulneku
soukromý dopravce p. Kantor z Fulneku. Jízdné je o 1 Kč levnější než u linek ČSAD.
Dne 15. 12. 1994 byla napuštěna plynem poslední větev plynového řádu v obci – horní konec.
Osvětová beseda pořádala 26. 12. ve 14 hod. v kostele Vánoční koncert pěveckého sboru
ONDRÁŠ.
Kino Kunín – v roce 1994 /mimo červenec a srpen kdy nebylo v provozu/ bylo odehráno 85
představení, která navštívilo 2149 diváků /průměr 25,3/. Příjmy činily 29 714 Kč – 349,58 Kč na
jedno představení. Celkové výdaje 109 340 Kč /průměr 1286 Kč/.
Bytová výstavba
letos značně poklesla, protože ceny materiálu i služeb značně stouply. Byla jen 1 kolaudace –
Jelének Jaromír č.p. 418.
Nové ceny vodného a stočného od 1. 1. 1995
za 1 m3
vodné Kč
domácnosti
7,36 Kč
ostatní
8,36 Kč

stočné Kč
6,11 Kč
7,37 Kč

celkem Kč
13,47 Kč
15,73 Kč

Statistika pohybu obyvatel:
19
52
40
13

Narozeno
přihlášeno k pobytu
odhlášeno
zemřelo
Stav 31. 12. 1994

(8 chlapců, 11 děvčat)

1 827

Počet sňatků
Počet rozvodů
Narození v r. 1994
David
Pisařovic
Radek
Rivec
Kateřina
Chrástecká
Vladimír
Juroška
Lenka
Šmajstrlová
Tomáš
Klučka
Kateřina
Kubrická
Kristýna
Kvapilová
Jan
Hrdina
Martin
Štancl
Veronika
Koláčková
Martina
Králíková
Michal
Černý
Markéta
Horáková
Eva
Nedvědová
Veronika
Štěpánová

12
6
Zdeněk a Lenka
č.p. 306
Jaroslav Rivec a Jana Quittová 92
Zdeněk a Pavla
296
Vladimír a Ivana
59
Hynek a Iveta
290
Radislav Klučka a Iveta Kuběnová 20
Jan a Andrea
177
Jiří a Taťána
388
Zdeněk a Zuzana
242
Martin a Pavla
246
Roman a Kateřina
195
Milan a Anna
199
Petr a Michaela
184
Bohuslav a Hana
388
Jaroslav a Kamila
187
Dušan a Dagmar
17
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Kateřina
Václav
Aneta

Holubcová
Hinner
Závacká

Petr a Jaroslava
Miroslav a Iveta
Josef a Jana

244
10
295

Sňatky v r. 1994
Roman Koláček a Kateřina Gazdová
Marek Palacký a Marie Gašková
Tomáš Jalůvka a Marta Šindlerová
Josef Kojetinský a Marie Cabová
Libor Drda a Hana Kubáčová
Josef Zavacký a Jana Hofmanová
Stanislav Šimčák a Helena Loukotová
Pavel Kittel a Jarmila Leskovjanová
Martin Grygar a Jana Mücková
Roman Gilar a Petra Šimčíková
Luděk Pastorek a Lenka Brišová
Leo Horák a Martina Jurčáková

2. 4.
9. 4.
23. 4.
15. 7.
6. 8.
3. 9.
1. 10.
15. 10.
22. 10.
12. 11.
12. 11.
26. 11.

Kunín 195/331
Hl. Životice/Ku 22
Ku 283/Libhošť 422
Hodslavice 446/101
Kunín 352
Kunín 295
Kroměříž/Ku 104
Ku 63/Vražné 22
Fulnek/Ku 157
Šenov/Ku 260
N.Jičín/Ku 107
296/295

Zemřelí v r. 1994:
Ján Magura
Kunín 44
Ludmila Gajdošová
347
Anna Mašovská
130
Božena Hubová
31
Jan Pavlita
80
Rostislav Hradil
344
Juraj Cserge
16
Vladislav Pitr
133
Měl příští den rukovat na vojnu. Loučil se v kavárně s kamarády a v noci cestou domů upadl pod
auto.
Antonín Pavlištík
293
Josef Rivec
92
Jaroslav Matula
26
Anna Rišicová
168
Karel Jurčák
265
Ze školní kroniky:
k 1. září 1993 bylo na zdejší škole 12 tříd s 225 žáky – 117 hochů a 108 děvčat. Ředitelkou 15
členného sboru samých učitelek byla paní Jiřina Majerová, zástupce paní Alena Rusková.
Po 30 letém působení odešla do důchodu paní Charlotte Plívová.
V 5. - 8. ročníku prospělo s vyznamenáním 16 žáků, neprospěli 2. Školní docházku ukončilo 42
žáků VIII. třídy. 5 nastoupilo na střední odborné školy a gymnazium, 32 do středních odborných
učilišť, 5 do IX. třídy v Šenově.
Mateřská škola na č.p. 184
má 2 oddělení v provozu od 6. do 16. hodin. 30 dětí vychovávají 4 učitelky včetně ředitelky paní
Konvičné.
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TJ SOKOL Kunín
má 147 členů ve 2 oddílech. Oddíl kopané má 3 družstva – mužů, dorostu a žáků, která hrají
v okresním přeboru. Družstvo mužů se v minulé sezoně umístilo na 11 místě, což byl snad nejhorší
výsledek v historii tohoto mužstva. Jinak býval většinou v horní polovině tabulky, několikrát bylo
druhé.
Oddíl ASV (Asociace sportu pro všechny) sdružuje 21 žen, které každé pondělí cvičí v tělocvičně
Zákl. školy pod vedením paní Ludmily Pruškové a Ley Horákové.
Zásluhou manželů Navrátilových z č. 174 byl letos založen taneční kroužek, který má 41
dorostenců a žáků.
Majetek TJ – hřiště, šatny, autobus aj. činí asi 700 000 Kč.
Tento stručný výtažek je ze Zprávy o činnosti TJ SOKOL, kterou podal Obec. úřadu p. Josef Rivec.
Tato organizace byla zřízena koncem čtyřicátých let po „vítězném únoru“ na příkaz
„lidovědemokratického“ řízení, které po uchvácení moci zrušilo a zakázalo činnost všech
„reakčních“ organizací. V Kuníně prvním a velmi aktivním tělovýchovným a kulturním spolkem od
r. 1947 byla Jednota ORLA Čs, která měla 101 členů.
Soukromí podnikatelé v r. 1994:
Bartoš Pavel
č.p. 410
Beteša Oldřich
252
Bill Karel
112
Černoch Oldřich
89
Glos Jaromír
273
Hajdová Dagmar
188
Holčák Miroslav
147
Jaroňová Jaroslava
181
Jeřábek Vladimír
151
Kabát Josef
195
Kojetinská Jaroslava
356
Kubrický Vojtěch
175
Lajnvebr Václav
337
Ličková Iva, ing
Malčík Břetislav
383
ing Malčík Roman
166
Mikoška Josef, ing
388
Nevěřilová Jarmila
143
Pastorková Jana
178
Pěček Karel
216
Pilátová Zdenka
71
Rudolf Oldřich
82
Schrom Werner
15
Sukeníková Marcela
94
Šisler Miroslav
298
Václavík Josef
122
Vavříková Bohuslava
71
Zlámalík Petr
Mauer Ladislav
Mauer Miroslav, ing
Merenda Lubomír

305
185
359
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zemědělská výroba
Restaurace Myslivna – pohost.
AUTO ACC spol. S r.o. č.p. 56
zemědělská výroba
prodej autobaterií
prodej potravin
zemědělská výroba
cukrárna – prodej
zemědělská výroba
PEPINO – kavárna – restaurace
Pekárna Bartošovice
zemědělská výroba
stolařství, výroba nábytku
zahradnictví, zelenina, květiny
stolařské práce
stolařství, výroba nábytku
laboratoř Studénka, rozbory půdy aj.
prodej levného textilu
dámská krejčová
truhlář -stolař
kadeřnictvíZET, obuv ZET
Pohostinství „U Cihelny“
Drůbež – vejce, výkrm kuřat
Pekárna „ARIEL“
ELMONT – prodej, oprava el. Spotřebičů
Autodoprava
Drobné provozovny – potraviny, textil, obuv železářská
a stavební činnost
Zámečník, umělecký kovář
Autodoprava
Žerotín – textil, koberce aj.
Řeznictví – maso, uzeniny, potraviny
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Školní zemědělský podnik VFU (Veterinární farmaceutické univerzity) v Brně:
V rámci restitucí předal soukromým zemědělcům zatím asi 170 ha půdy, zahradnictví má v nájmu
ingLičková – 30 ha.
Přes dlouhotrvající velké sucho byly výnosy plodin vesměs o něco vyšší než loni. Jen u máku,
cukrovky a zvlášť u kukuřice byly výnosy nižší. Na další straně je uveden přehled výnosů, nákladů
a tržeb za hlavní plodiny:
Plodina
Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
Řepka oz.
Mák
Cukrovka

výnos q z ha:
61
57,50
34
5,21
486,30

náklad na q Kč:
229,222,485,2 764,64,-

tržba za lq:
274,264,565,4 204,63,-

Ze dvou vazných kravínů pro 190 krav a prostoru mezi nimi byla zřízena stáj s volným ustájením
a dojírnou pro 300 krav. Dojivost na jednu krávu za rok 6 622 l mléka (18,14 l na kus a den).
Náklad na 1 l činí 6,51 Kč. V této stáji je nejlepší dojnice prvotelka černá holštýnka v ČR – č.
82991-744 z jalovic nakoupených ve Francii.
Statek zaměstnává 135 pracovníků, prům. plat je 7 869 Kč.
Restituce
V r. 1994 byly vráceny původním majitelům 104 ha zemědělské půdy. Většinu pozemků si pronajali
soukromí zemědělci - Bartoš Pavel a Kubrický Vojtěch č. p. 175 a drůbež podnik Schrom Farms.
Účelová honitba VFU
má revír 2 390 ha, z toho obora 249 ha. Kmenové stádo daňků 150 ks, naroz. 50 ks, odstřel 50 ks,
z toho 10 ks trofejní za cizí valuty za 223 000 Kč. Kromě toho ulovili pytláci 14 ks v hodnotě 74
000 Kč bez náhrady, stejně jako asi 110 krocanů v ceně 37 000 Kč.
Zvěř pernatá se líhne a odchovává v bažantnici v Jinačovicích u Brna a do zdejšího revíru se
vypustilo 10 000 ks bažanta obec., 300 krocanů div., 400 ks perliček, 800 koroptví a orebic. Na 16
honech se uloví asi 50% těchto ptáků. Letos bylo pokusně vysazeno i 100 křepelek, v oboře 300 ks
bažanta královského. Je zde zaměstnáno 8 pracovníků stálých, 2 sezonní. Vedoucí MVDr. Vlad.
Hanák, zástupce ing Vlad. Šimek.
Informace dodala ekonomka ing Vlasta Sváčková.
Toto zařízení je však trnem v oku ve. CHKO „Poodří“.
Drůbežnictví „Schrom Farms“ na č.p. 15
je od 20. 11. 1992 majetkem p. Wernera Schroma, který kromě toho má ještě provozovny v Bílovci,
Melči aj. Kromě 40 000 slepic se zde ročně vykrmí 420 000 kuřat – brojlerů. Obdělává také 40 ha
půdy, vesměs pronajaté. Zaměstnává 18 pracovníků.
Podnik živočišné výroby, a.s. N. Jičín, středisko Kunín, chov slepic:
V roce 1994 byla dána do provozu nově zbudovaná třídička vajec a technologické zařízení pro
výrobu vaječné melanže s přilehlými sklady a chladírnami v hodnotě 15 milionů Kč.
195 550 slepic sneslo 46 243 000 vajec – prům. 236 ks.
Mlékárna Kunín, a.s.:
V rámci privatizace došlo dnem 1. 5. 1992 k úplnému osamostatnění a založení akciové spol.
Mlékárna Kunín. Množství zpracovaného mléka se zvýšilo z 37 mil. litrů v r. 1990 na 60 mil.
v roce 1994 – tj.o 23 mil. Denní nákup mléka 164 000 l se v poslední době zvýšil na 180 000 l.
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Úměrně s růstem výroby zvyšuje se i počet zaměstnanců. V r. 1992 byl průměrný počet 133
zaměstnanců, 1993 – 144 a v r. 1994 172 zaměstnanců.
Tento podnik si vede velmi zdatně, úspěšně konkuruje několika okolním mlékárnám.
Představenstvo“ Old. Orlita, Petr Knesl, ing Jos. Chuchma, ing Josef Křesina, MVDr Pavel Frous,
Jan Matula, Lad.Blata. Ředitel ing Vladimír Bartoň, náměstci – Lad. Blata, Petr Knesl.
Počasí v r. 1994:
Letos bylo zaznamenáno několik povětrnostních extrémů a rekordů za posledních 123 let, co se
měření teplot provádí. Byl to za tu dobu nejteplejší červenec – 23 tropických dnů nad 30°C /Průměr
za celou tu dobu je 6 dnů/ a vůbec nejteplejší rok. Zima byla velmi mírná, srážky minimální.
l. ledna déšť, koncem ledna 3 sněhové přeháňky – do 10 cm sněhu, který za 3 dny roztál. Únor bez
srážek. Na jaře – březen, duben, květen – dostatek vydatných srážek. Za celý červen a červenec ani
jedna bouřka, jen 5 krátkých nepatrných dešťových přeháněk. Mnohé plodiny předčasně dozrávaly
a zasychaly, výnosy okopanin - hlavně brambor byly velmi nízké, a proto jejich cena závratně
stoupala - až na 10 Kč za 1 kg. (Před 50 lety stál 1 kg 40 haléřů). Výnosy obilovin byly velmi
dobré. Nezvyklé vedro mělo neblahý vliv i na lidi – hlavně starší. I když se vyhýbali námaze, bylo
velmi mnoho infarktů a jiných zdravotních potíží. V srpnu a září přišly vydatné deště i 5 bouřek,
a protože teploty byly stále dost vysoké – nad 20°C, příroda znovu ožila, všechno se zazelenalo
a některé rostliny znovu rozkvetly. Koncem září a počátkem října opožděně dorostly trávy aj.
Krmné plodiny, Jejich sklizeň však byla ztížena a znehodnocena častými dešti. Zima pak zase
mírná, srážek málo.
Z farní kroniky:
Od l. ledna 1994 převzal správu farnosti Kunín P. Alois Peroutka, nar. 18. 6. 1957 v Ostravě, který
je od 1. 7. 1993 farářem v N. Jičíně. V I. pololetí mu vypomáhal kaplan P. Artur Górka z Polska,
který však byl 30. 6. 1994 přeložen do Pavlovic u Přerova. Po něm nastoupil nově vysvěcený P.
František Ciencala, nar. 3. 10. 1960 v Třinci.
Kromě nové fasády byl pořízen nový obětní stůl za 25 000 Kč. Vyrobil J. Drastík, Kyjovice, okr.
Opava a zaveden nový rozhlas za 14 000 Kč – fa Bratři Karasovi, Praha 4.
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Rok 1995
Hned v prvních dnech tohoto roku vloupali se do kostela bočními dveřmi zloději a ukradli 30
dřevěných figurek z vystaveného Betléma. Historická hodnota je nevyčíslitelná. Kromě toho vzali 6
mosazných svícnů a mešní kalich. Pachatelé dopadeni nebyli. Proto bylo provedeno zabezpečení
kostela – boční dveře byly zazděny a bezpečnostní zařízení provedla firma ALSYKO Nový Jičín za
25 300 Kč. Náklad uhradil Obecní úřad. Němci věnovali 18 000 Kč. Nový Betlém byl pořízen za 22
560 Kč. Vyřezal ho MUDr František Vaniš z Českých Budějovic.
Činnost Obecního zastupitelstva, rady a obecního úřadu:
Po ustavujícím zasedání v listopadu minulého roku mělo nové zastupitelstvo první veřejné zasedání
23. 3. 1995, na němž
- schválilo návrh rozpočtu na rok 1995 v objemu 17 119 000 Kč na stavbu kanalizace a čističky
odpadních vod
- schválena žádost o zřízení Stavebního úřadu společného pro Kunín a Suchdol
peníze – 16 000 Kč za kovový odpad z likvidované kotelny v Základní škole určeny na
vybudování „Fit centra“ v ZŠ
- bylo jednáno o možnosti vybudování silničního obchvatu v západní části katastru, protože k
variantě východního obchvatu je řada námitek. Pro závažné důvody /rozsáhlé ložisko cihlářské
hlíny, zásah do CHKO/ byl však s konečnou platností schválen východní obchvat.
Veřejná schůze občanů
27. 4. 1995 se zúčastnilo pouze 34 občanů /kromě členů OZ/, což nesvědčí o dobrém vztahu občanů
k obci a jejímu vedení. S návrhem rozpočtu na r. 95 seznámil občany ing Sv. Kubrický, o činnosti
OR a OZ hovořila ing M. Mahďáková. Kritické připomínky byly hlavně ke zrušení prodejny
potravin Jednoty u mlékárny a k častým poruchám a závadám na starém vodovodním řádu.
Při uzavírání přátelské smlouvy s LEIMENEM v květnu 1994 se kunínská delegace seznámila se
členy polské delegace z města Ruda Slas'ka, která rovněž podepisovala smlouvu s Leimenem.
Kulturní pracovnice tohoto města paní Tereza Chudziak zorganizovala první návštěvu zástupců
v Kuníně na den 4. dubna 1995, a tak byla navázána družba s Rudou Slas'kou. 3. 6. 1995 toto
polské město navštívila kunínská delegace u příležitosti oslav „Dny města Ruda Slas'ka“ ve složení
pí Ludmila Vlčková – ředitelka OB, člen obecní rady Miroslav Vlček a předseda kulturní komise
OZ MVDr Josef Kuráň.
„Zámek Kunín – perla moravské barokní aqrchitektury“.
Pod tímto heslem zahájilo Okresní vlastivědné muzeum Nový Jičín dne 18. 5. 1995 v Nové galerii
Žerotínského zámku výstavu obrazů z kunínského zámku. 17. 6. 1995 píše v Zemědělských novinách R Stoklasa „Sláva barokního kunínského zámku pohasla před 50 lety“. Nejdramatičtější
okamžiky ve své historii zažil na sklonku druhé světové války. Po příchodu sovětské armády byly
jeho protory zcela zbytečně vyrabovány, takže o 5 let později, když do Kunína přijeli členové
Komise pro převzetí znárodněných zámeckých nobilií, našli jen zbytky obrazárny zavalené zhroucenými stropy, rozházené zbytky minerálů a preparovaných zvířat a potrhané staleté vzácné knihy
používané jako toaletní papír...
Starosta informoval o jednáních ve věci převodu zámku ze správy VFU Brno do správy okresu
Nový Jičín, či obce Kunín. O dokončení oprav zámku, které tehdejší VŠV započala koncem 70. let,
usiluje obec už od r. 1991, ale stále bez úspěchu. Pokud se přesun neuskuteční, bude urychleně
vyřizována žádost o státní dotaci na jeho opravu, neboť svým významem je na prvním místě v
okrese Nový Jičín.
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Na červnovém zasedání bylo schváleno:
Poskytnutí věcných cen v hodnotě 3 500 Kč na fotbalové turnaj „Memoriál Zdeňka Šimka“
a „pohár starosty“, které pořádá TJ SOKOL.
Obnova nápisu „Mír je dar, který prospívá všem“.
MVDr. Kuráň podal zprávu o výsledku ankety, která se zaměřila hlavně na vztah rodičů ke škole
a řešení problému odcházení dětí do základních škol v Novém Jičíně či Šenově. Z 550 anketních
lístků jich rodiče vrátili pouze 44 většinou kritických k učitelskému sboru. Ředitelka školy pí
Majerová tvrdí, že vinou je neinformovanost rodičů.
Ředitelka Mateřské školy pí Božena Konvičná odchází na Základní školu a na její místo nastoupí
paní Alena Chlápková ze Šenova.
Na 4. veřejném zasedání Obecního zastupielstva 28. 9. 1995 byla schválena mimořádná odměna
7 500 Kč pí Anně Ondřejové, pracovnici OÚ, která se dne 5. 9.1995 dožila 57 let a odchází do
důchodu. Bude však pracovat ještě do 29. 2 1996, aby mohla uzavřít hospodářský rok a zapracovat
svou nástupkyni. Starosta jí poděkoval za její velmi dobrou a záslužnou práci pro naši obec.
Pro zajištění finančních prostředků na stavbu kanalizace a čističku odpadních vod schválilo OZ
prodej obecního majetku: dům č.p.58 /t.č. Řeznictví a prodej potravin/ včetně pozemků parcelní
číslo 174, 643 /4 a 643/2 manželům Lubomíru a Jindřišce Merendovým za 2 750 000 Kč, dům č. p.
413 /hasičská zbrojnice/ včetně pozemku p.č. 327 paní Bohuslavě Vavříkové, Kunín č.p. 369 za 800
000 Kč, dílny a sociální zařízení Drobných provozoven s pozemkem p.č. 566 p. Jaroslavu
Loukotovi Kunín č.p. 104 za 700 000 Kč.
V říjnu byl pořízen velký letecký snímek Kunína a mapa 180 x 180 cm za 18 000 Kč.
OR rozhodla provést plynofikaci Zdravotního střediska č.p. 56, domu služeb č.p. 71 /pošta,
kadeřnictví, prodejny DP/ a obytného domu č.p. 20, kde se provádí úprava některých bytů a byly
zřízeny 2 nové byty v podkroví. Jeden z nich je určen pro manželský pár učitelů, který by působil v
místní ZŠ.
Pro zvýšený počet zájemců o umístění dětí v mateřské škole bylo zřízeno třetí oddělení v prostorách
ZŠ, které zahájí provoz 2. 1. 1996 a bude plnit i funkci předškolní přípravy pro děti, které do MŠ
nechodily.
1. prosince 1995 nastoupila na obecní úřad paní Dagmar Novosadová z Kunína č.p. 27 místo paní
Ondřejové, která odchází do důchodu.
OZ schválilo obecní vyhlášku „O regulativech územního rozvoje obce“, která stanoví funkční a
prostorové uspořádání území a podmínky jeho zastavitelnosti, vymezuje územní systém ekologické
stability krajiny a veřejně prospěšné stavby.
Vzhledem k tomu, že se nepodařilo udržet Sbor dobrovolných hasičů, byla schválena smlouva se
Záchranným hasičským sborem v N. Jičíně.
Nelepšila se ani návštěvnost místního kina a proto byla na prosincovém zasedání OZ schválena jeho
rekonstrukce na víceúčelové kulturní zařízení. Kino bude uzavřeno od l. 2. 1996.
Páté výročí osamostatnění obce bylo oslaveno na „3. dnu obce“, který se konal 24. a 25. ll.1995.
Děti ve škole měly zábavný program, večer byl lampionový průvod se soutěží o nejlepší lampion a
pak velkolepý ohňostroj financovaný sponzory. Druhý den večer byl v kině koncert tamburašů ze
Studénky, vystoupení dětského tanečního souboru z polského města Ruda Slas'ka a kunínských dětí
v pěkném pořadu „Vysílá nezávislá televizní společnost“, který nacvičila paní Ludmila Vlčková.
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Hospodaření obce v r. 1995:
Úhrn všech příjmů činí
z toho půjčka SFŽP
přechodná výpomoc Okr. úřadu

37 026 700 Kč
10 850 000 Kč
500 000 Kč

Úhrn všech výdajů
z toho investice

35 121 700 Kč
29 525 800 Kč

Největší podíl na vlastních příjmech mají
daně a poplatky

4 600 000 Kč

Nejvyšší výdaje na kanalizaci a ČOV
Na autobusovou dopravu /IV. Čtvrtl. 94/
Na provoz mateřské školy
Za žáky v ZŠ v N. Jičíně
Za žáky v ZŠ v Šenově
Provoz kina /příjem pouze 20 765 Kč/
Údržba, opravy výletiště
Na místní knihovnu
Mimořádné odměny členům OZ a komisí
Činnost obec. zastupitelstva a úřadu
Rekonstrukce obecních bytů na č.p. 20
Plynofikace Zdravot. Střediska č.p. 56
Plynofikace domu služeb č.p. 71
Za elektr. energii
Veřejné osvětlení /údržba, rozšíření/

24 300 800 Kč
66 000 Kč
186 830 Kč
109 200 Kč
12 805 Kč
149 246 Kč
41 899 Kč
34 607 Kč
96 000 Kč
2 091 515 Kč
415 185 Kč
267 994 Kč
192 644 Kč
102 551 Kč
72 271 Kč

Prodej pozemků /40 Kč za lmě/
Janetta a Milan Hodurovi – na stavbu RD
Rostislav a Lenka Šislerovi – na zahradu
Ing Kubrický a Dana – na zahradu
Slabý Josef a Božena – garáž
Juřík Miroslav – ostatní plocha
Šimek Vladimír – zahrada

768 m2
473 m2
458 m2
26 m2
72 m2
276 m2

Výstavba v r. 1995:
Vermölen Robert, č.p. 350 . rodinný domek s garáží a tenisovým kurtem
Valčík Josef /fa COM-ANG/ přestavba starého rodinného domku č.p. 84 + 310 na víceúčelové
zařízení
Valčík Josef /fa COM-ANG/ č.p. 30 – rekonstrukce levého křídla na prodejnu osobních aut
CITROEN a servisní služby automobilistům. Hlavní budova bývalého selského statku se
rekonstruuje pro účely dalších služeb občanům, částečně na byty aj. Pravé křídlo má být přestavěno
na penzion. Celý tento areál (původně určený k demolici) koupil od obce p. Josef Valčík v září r.
1994 za 500 000 Kč.
Mlékárna č.p. 291 – přístavba balící linky na trvanlivé mléko TATRAPAK
Plynové přípojky 45 ks.
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Doprava:
Hromadnou dopravu zajišťuje autobusová i vlaková doprava. Autobusovou dopravu zajišťují:
Česká automobilová doprava (ČSAD) Ostrava, ČSAD Opava, ČSAD Vsetín a soukromý dopravce
Jiří Kantor z Fulneka.
Vzhledem k tomu, že Kunín je křižovatkou pro 12 linek, projede naší obcí v pracovní dny ve směru
do Nového Jičína celkem 63 autobusů a kromě toho 6 autobusů ve dnech školního vyučování a
v neděli a ve svátcích 8. Z N. Jičína vyjede do Kunína v pracovní dny 57 autobusů a 7 ve dnech
školního vyučování, v sobotu 7, v neděli a svátek 8. Soukromý dopravce zajišťuje 2 linky – 6 spojů
do N. Jičína a 6 v opačném směru, ale jen v pracovní dny. Celkem tedy projede Kunínem v
pracovní dny 132 autobusů.
Autobusová doprava je pro provozovatele ztrátová, protože výše jízdného je limitováno zájmem
státu, aby se nezvyšovala doprava osobními auty, čímž by došlo ke zhoršování životního prostředí.
Proto stát poskytuje přepravcům dotace na krytí ztrát ve výši 70%.
Motorový osobní vlak na trati Nový Jičín -Suchdol na zastávce Kunín vzdálené asi 2 km zastavuje
jen na znamení a velmi zřídka.
Provoz osobních a nákladních aut, traktorů, motocyklů i jiných dopravních a pracovních prostředků
je velmi rušný a stále se zvyšuje.
Školství:
Na základní škole v r. 1994 – 95 bylo celkem 187 žáků v 10 třídách. Výskedky v prospěchu byly
lepší než v minulém roce. Na prvním stupni mělo samé výborné 15 žáků, na druhém stupni mělo
vyznamenání 28 žáků. Na škole působilo 14 pedagogických pracovnic, 1 školník, 3 uklízečky, a ve
školní jídelně 4 kuchařky.
Školní docházku ukončilo v VIII. Třídě 17 žáků, z toho 6 bylo přijato na SOŠ a 11 na SOU.
Mateřská škola měla 2 oddělení, v nich bylo zapsáno 56 dětí.
Školní jídelna při Základní škole vaří i pro cizí strávníky, cena obědů je 28,50 Kč.
Posilovna zahájila provoz dne 5. 6. 1995 v ZŠ. Provozní doba – pondělí, středa, pátek,
od 16 do17.30 hod. mládež 12 – 18 let, vstupné 5 Kč
od 17.30 do 19 hod. dospělí, vstupné 8 Kč.
Masáže zad a krční páteře provádějí se v Základní škole vždy ve středu od 16 do 20 hod. a v pátek
od 15 do 20 hod.
Mezinárodní sportovní slavnosti mládeže
se konaly počátkem října 95 v německém Leimenu za účasti mládeže z Běloruska, Polska,
Maďarska, Německa, Itálie, Francie, Portugalska a Velké Britanie. Naši obec a Českou republiku
reprezentovalo 15 fotbalistů, 9 odbíjenkářek a 3 plavci. Vzhledem k tomu, že naše soupeře
reprezentovala mnohatisícová města, která měla možnost výběru závodníků z několika sportovních
škol, je umístění naší mládeže chvályhodné.
Plavci Tomáš Třetina a Petra Gřesová na 4. místě, Vlaďka Klosová na 6. místě, odbíjenkářky na 10.
ze 12.
Letní rekreace v Leimenu trvá vždy 1 týden. Pro občany Kunína (musí být potvrzení od starosty)
jsou k dispozici pěkné domky s 5 lůžky zdarma). Dále je možno přihlásit k měsíčnímu studijnímu
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pobytu studující děti kunínských občanů. Podmínkou je věk 16 let a aspoň částečná znalost
němčiny. K dispozici je domek pro 4 studenty a jednoho dospělého, který bude pověřen dozorem a
péčí o stravu.
Pobočka České spořitelny a.s. V Kuníně je od 16. 3 1995 přemístěna do nových prostor u obecního
úřadu (vchod vedle kina).
Pokladní hodiny: Po,Út., Čtv. 7.30 – 11.30, 12.30 – 16.30
St.a Pá
7.30 – 11.30.
Vedoucí Jana Omaníková.
Knihovna v r. 1995 vykazuje 113 čtenářů, 920 návštěvníků a 4950 výpůjček Knihovnicí do 31. 8
1995 byla paní Zdenka Vlčková, od 1. 9. paní Ludmila Prušková.
Neznámí vandalové zničili historický mramorový ukazatel hladiny povodňových vod na zdi
zámeckého parku proti restauraci Myslivna (u hřiště TJ SOKOL). Stalo se to pravděpodobně v noci
z 11. na 12. 8. 1995, kdy se na hřišti konala „Letní noc“. Pro historii Kunína je to významná a
důležitá památka.
Břehule říční
hnízdí v hojném počtu na našem území v hliníku místní cihelny. Letos přiletěly 3.5. asi 30 ks, dne
4.5. jich bylo asi 100. K hnízdění si vybírají tu část, kde cihelna těží písek. Cihelna proto v tomto
místě přerušila těžbu, aby břehule mohly v klidu zahnízdit.
Narození v roce 1995:
Michal Pastirčík
Monika Drdová
Karel Navrátil
Stanislav Šimčák
Hynek Šmajstrla
Tomáš Hoďák
Michal Grygar
Zdeněk Chrástecký
Lukáš Klučka
Václav Adamčík
Antonín Šumský
Eva Pastorková
Michaela Kubrická
Dominik Jakubík
Jan Knápek

Miroslav a Dagmar
Libor a Hana
Jiří a Oldřiška
Stanislav a Helena
Hynek a Yveta
Tomáš Hoďák
Helena Lučanová
Martin a Jana
Zdeněk a Monika
Radislav Klučka
Yveta Kuběnová
Zdeněk a Monika
Anton a Ivana
Luděk a Lenka
Vojtěch a Miroslava
Stanislav a Marie
Radek a Andrea

Kunín 268
352
174
Kroměříž, Ku 104
290
51
157
296
295/20
298
294
107
386
296
353

Zemřelí v roce 1995:
Jonásková Veronika
Briš Josef
Vykydalová Naďa
Vykydalová Jaromíra
Vaňková Albína
Vagner Antonín
Bártková Lydie

nar. 31. 1. 1908
1. 11. 1926
9. 3. 1939
16. 6. 1926
2. 1. 1914
10. 8. 1930
1. 7. 1922

30
108
62
131
19
319
20
64

Omaník Ladislav
Štěpán Josef
Cábová Marie
Mišunová Anežka
Duchyňa Jaroslav
Gajdoš Zdeněk
Fuňák Josef
Bělunek František
Schaffartzik Konrád
Kašparová Regina
Huvar Karel
Kučera Vladimír
Machačová Anna

17. 12. 1935
28. 6. 1915
7. 2. 1928
28. 2. 1911
9. 8. 1921
3. 2. 1943
25. l0. 1939
16. 3. 1932
14. 2. 1914
15. 4. 1914
25.10. 1908
7. 1. 1960 (zával na dole Paskov)
10. 9. 1927

20
187
101
95
20
37
85
241
191
72
237
150
129

Sňatky v roce 1995:
Jiří Horák a ŽanetaVičanová
Jaroslav Černota a Jaroslava Smítková
Stanislav Škuca a Renata Jašurková
Radek Knápek a Andrea Holubová
Josef Müller a Ana Benedeková
Do Viet Tuyen
Miroslav Tilleman a Věra Martiňáková
Marcel Bátrla a Šárka Matějičná
Roman Chumchal a Zdenka Heraltová

14. 1.
3. 3.
25. 3.
29. 4.
29. 4.
28. 4.
14. 10.
4. 11.
11. 11.

N.Jičín
Kunín 298
Ku 45
Křivosudov 24
Šenov 66 Kunín 244
Ku 353 N.J.,Jiráskova 17
Ku 302 Jirkov
Tay Dang-Větnam Ku
Ku 352 Rožnov 1248
Ku 386
Ku 327 Šenov 547

Rozvody:
Miroslav Šimíček – Renata, roz. Vlachová
Oto Drescler- Jana Soukupová
Pavel Matejičný – Šárka Vokálová
Rostislav Hájek – Ivana Šlapetová
Vilém Horák – Anna Buriánová

9. 1
8. 3.
24. 4.
3. 10.
23. 9.

Ku 35
Mašiměřice 96 Ku 276
Loučka 267
Ku 386
Ku 38
FM, Bezručova 200
Ku 388
Ku 158

Statistická evidence obyvatel 1995:
Počet přihlášených
41
odhlášených
27
Narozeno
17 (12 chl., 5 dívek)
Zemřelo
20
Počet sňatků
9
rozvodů
6
Stav 31. 12. 1995
1 839 obyvatel

Ceny potravin:
V důsledku devalvace naší měny v posledních letech ceny všeho zboží rapidně stoupají. Úměrně a
(mnohdy i neúměrně) k tomu se zvyšují i mzdy.
Mléko l l
8,90 Kč
Chléb l kg
10,70 Kč
Máslo 1 kg
96,Rohlík l ks
0,90
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Sádlo 1 kg
Olej stolní
Sirup jablečný
Rum l l
Becherovka
Víno bílé
Víno červené
Cukr l kg
Pivo 10°
Pivo 12°
Miner voda slaz.
Sůl lkg
Zápalky

27,37,60
16,30
134,227,46,49,- Kč
23,6,40
8,80
4,60
6,6,-

Brambory
14,50
Mouka hladká
8,20
Mouka výběrová
9,Bramborové vločky 14,Ryby
64,Vejce 1 ks
2,Maso vepřové l kg
77,- Kč
Salám šunkový
136,Párky
57,Párky dietní
97,Kabanos
53,Sýr cihla
100,-

Organizace Českého zahrádkářského svazu v Kuníně
byla registrována u Okresního výboru ČZS v N. Jičíně dne 24. 3. 1963. Zakládal ji p, Vojtěch
Nedvěd z č. 279, bývalý četnický strážmistr. Tehdejší MNV přidělil organizaci pozemek u Jičínky
za hostincem „Myslivna“, kde byly vysázeny ovocné stromky. Pozemek však v r. 1967 padl na
regulaci Jičínky, stromky byly přesazeny do zahrady u státního statku. Získané peníze byly
základem pro stavbu moštárny ovoce v letech 1969 – 1974. Zastaralé zařízení bylo v r. 1978
nahrazeno novým hydraulickým lisem s motorovým pohonem a mixer na ovoce k moštování.
Přistavena byla sušárna ovoce. Ročně se zpracuje asi 200 – 250 q na mošt, 100q se usuší. Skoro
každý rok se pořádá výstava ovoce, zeleniny a květin a zájezdy na výstavy „Flora Olomouc“ a
„Floria Věžky“. Výbor spolupracuje s místní školou, kde v jarních měsících ukázka řezu a
roubování ovocných stromů na školní zahradě. Nyní má organizace 140 členů a je největší a
nejaktivnější organizací v Kuníně - hlavně zásluhou dlouholetého a obětavého předsedy p.
Františka Matysky z č. 39.
Počasí v roce 1995:
Zima na počátku roku velmi mírná - nejnižší noční teplota byla 15. 1. - 12°C, denní teploty už od
22. 1. neklesly pod 0°. Srážky byly minimální – sníh padal jen 4. a 9. ledna, 5. a 14. března 2-5cm,
nejvíc 29. 3. – 10 cm. Vždy brzy roztál. Déšť 18. a 25. 2, 3., 19. a 26. 3. Sedmikrásky kvetly takřka
celou zimu, sněženky od 12. 2., fialky 1. 3. Skřivani přiletěli už 5. 2. Velké sucho bylo celé léto, ba
celý rok. Letních dnů nad 25° bylo 38, 7 tropických nad 30°. Zima začala velmi brzy a byla velmi
dlouhá. První noční mrazík byl 29. 9. a pak 23. 10. Už v listopadu často sněžilo a mrzlo od 18.
listopadu až do poloviny dubna. Mrazy však nebyly velké – největší 29. 12. -14°C. Několik let
trvající sucho ovlivnilo výnosy obilovin a neúrodu ovoce – hlavně jablek, třešní, švestek.
Školní zemědělský podnik, závod Kunín
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno vydal letos v rámci restitucí původním vlastníkům
80 ha půdy a obytný dům č. 201 – Pastorkům. Několikaleté velké sucho už letos ovlivnilo i úrodu
obilovin, jak vidno z přehledu výnosů, nákladů a tržby:
Plodina
Pšenice ozimá
Ječmen ozimý
Ječmen jarní
Řepka ozimá
Mák
Cukrovka

Výnos q/ha
48
53
41
33
4
497

Náklad q/ha
280 Kč
240
300
520
4 000
72

Tržba za lq
350 Kč
260
332
565
2 000
91
66

Stav dobytka: 370 dojnic, 148 telat, 200 jalovic, 101 jalovic březích, 137 prasnic + selata, 232
prasat žír. Průměrná roční dojivost 6 870 litrů, 18,77 kus a den. Výrobní náklad na l litr je 6,60 Kč,
tržba 7,31 Kč. K inseminaci krav a jalovic se používá semeno býků z USA a Kanady a tak se
dosahuje vysoké užitkovosti, o níž se nám dříve ani nesnilo. Přírůstek u prasat činí 0,70 kg na kus a
den, tržba za 1 kg 32 Kč.
Zdokonalování mechanizace a technologie v rostlinné i živočišné výrobě a vysoká výkonnost
dokonalých počítacích strojů ve vedení a administrativě zvyšuje produktivitu práce a proto dochází
ke značnému snížení počtu pracovníků. Dnes zaměstnává statek 120 pracovníků /včetně Šenova /
s průměrným platem 7793 Kč. Počet vedoucích a administrativních pracovníků se snížil na polovinu.
Konec zeleniny v Kuníně ?
Manželé ing Miroslav a ing Iva Ličkovi měli od VFU do 31. 12. 1995 pronajatý areál o výměře
1,80 ha, v němž je provozní budova s kotelnou, skleníky a pařeniště, kde pěstovali rychlenou
zeleninu – hlavně zelí, mrkev, salát aj. V posledních letech se však výroba nevyplácela (velké
sucho, nízká úroda, vysoké náklady, nízké ceny) a proto provoz ukončili a smlouvu se statkem VFU
už neobnovili. O areál projevil zájem pan Robert Vymyslický ze Suchdola. Hodlá tam zřídit lesní
školku a pěstovat lesní stromky ze semen dovážených z Holandska.
Dříve značné množství zeleniny – hlavně salátu vypěstovali a na smlouvu dodali do výkupu
i drobní pěstitelé. Vinou těžkopádné organizaci a distribuce výkupu zeleniny a ovoce docházelo ke
značným ztrátám – trvalo i několik dnů než se salát dostal do obchodů už povadlý a skončil na
kompostu. Proto pracovníci Výkupu omezovali odběr, snižovali ceny a neuzavírali smlouvy
s pěstiteli a měli tak méně starostí a práce. Pěstitelé pak jezdili se salátem do okolních měst a na
Valašsko, kde byl o salát velký zájem. Hrozilo jim však nebezpečí stíhání za nedovolené podnikání
a tak začali raději pěstovat brambory a jiné plodiny pro vlastní potřebu. A tak neslavně skončila
kdysi slavná tradice kunínského zelinářství.
Drůbežnictví Schrom – Farms
chová letos 33 000 slepic 3 000 kohoutů. Produkce vajec činí 5 428 632 ks, brojlerů 20 000 kg.
Má 2 vlastní prodejny a obdělává 180 ha polí, na nichž pěstuje výhradně obiloviny. Zaměstnává
1 techničku, 14 ošetřovatelek, 4 údržbáře, 1 řidiče a 2 hlídače.
CIDEM – Cihlářské a deskové materiály, akciová společnost Hranice, závod Kunín
v posledních letech vykazuje pokles výroby a odbytu svých výrobků. V roce 1995 je závod už
vcelku stabilizován. Letos bylo vyrobeno celkem 8 543 590 cihelných jednotek
z toho: cihla voštinová
276 000 ks
cihla dutá
4 170 000 ks
CDM
138 000 ks
3D + 5DF
130 000 ks
CDH + CDH 2
60 000 ks
CD 29
460 000 ks
V závodě pracuje v průměru 66 zaměstnanců. Závod prodělal přípravu na přechod ekologického
topení – plyn + elektřina. V květnu odešel ředitel závodu p. Miloslav Ondrůšek a nastoupil ing
Mlateček, který byl před tím zaměstnán jako pilot na letišti v Mošnově.
Mlékárna Kunín
vede si i nadále velmi úspěšně. Rozšířila značně okruh svých dodavatelů mléka a zvýšila množství i
kvalitu mléčných výrobků, které se prodávají po celé Moravě a dokonce i na Slovensku.
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Celé obci rád žehnám při své první návštěvě
Podepsán:
František Václav Lobkovicz
biskup ostravsko – opavský
Dne 8. prosince 1996 navštívil naši obec P. František Václav Lobkovicz, biskup letos nově zřízené
diecéze ostravsko – opavské, aby v tuto neděli v 15 hod. při slavných bohoslužbách v místním
kostele posvětil rekonstruované varhany. Podle farní kroniky to byla v historii Kunína třetí návštěva
na této úrovni: 6. 5. 1905 to byl p. František Sales Bauer, kníže arcibiskup olomoucký, 28. 4. 1930
dr. Leopold Prečan, arcibiskup olomoucký.
Opravu varhan provedla firma Jiří Filipek, Břilice 245 – Třeboň II, za 395 000 Kč
Pozdravem Zdař Bůh
končí po 30 letech své vyprávění Bohuslav Horák
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Rok 1996
Kronikářkou od l. ledna 1996 byla obecním zastupitelstvem dne 9. října 1996 schválena Anna
Ondřejová.
Anna Ondřejová, nar. 5. září 1938, vystudovala Hospodářskou školu čtyřletou v Ostravě. Od roku
1958 do r. 1974, tj. do sloučení Obce s Novým Jičínem, pracovala jako účetní a administrativní
pracovnice Místního národního výboru v Kuníně. Od r. 1975 do r. 1994 pracovala jako referentka,
později jako vedoucí Finančního odboru Městského národního výboru v Novém Jičíně. Po
osamostatnění Obce od r. 1991 až do odchodu do důchodu v r. 1996 pracovala jako ekonomka
Obecního úřadu v Kuníně.
Do obce se přistěhovala s rodiči v r. 1946, kteří převzali zemědělskou usedlost číslo 214.
V roce 1958 se provdala za Miloslava Ondřeje.
Převzetí kroniky se uskutečnilo dne 8. dubna 1997 za přítomnosti starosty Františka Kojetinského,
zástupkyně starosty ing Milady Mahďákové, pracovnice Obecního úřadu a ředitelky Osvětové
besedy v Kuníně Ludmily Vlčkové, spolupracovníků kronikáře Aleny Ruskové, Darinky
Šnajdárkové.
Kroniku předal dosavadní kronikář Bohuslav Horák nové kronikářce Anně Ondřejové.
Předáno bylo: Pamětní kniha obce Kunína vedená od r. 1953 do r. 1975.
Kronika obce Kunína vedená od r. 1991.
Rok 1996 byl rokem mimořádně významným pro celý národ. Proběhly volby do Poslanecké
sněmovny a poprvé se uskutečnily volby do Senátu Parlamentu ČR. Tyto významné události
ovlivnily i život v obci Kunín.
Činnost Obecního úřadu, zastupitelstva a rady:
U obecního úřadu zahájil k l. březnu 1996 činnost STAVEBNÍ ÚŘAD se sídlem v Suchdole nad
Odrou s působností i pro obec Kunín. Jeho prvními pracovníky jsou ing Raška Jiří a Bartoň Petr.
Úřední hodiny jsou stanoveny na dva dny v týdnu. Činnost Stavebního úřadu se osvědčila ke
spokojenosti občanů, kteří si v době zařizování přípojek plynu a kanalizace mohou své záležitosti
vyřizovat v místě. Zlepšil se i dohled nad nedovolenou stavební činností.
Dne 28. února ukončila zaměstnání na Obecním úřadě Anna Ondřejová z důvodu odchodu do
důchodu. Na její místo nastoupila Dagmar Novosadová.
Z připomínek občanů – rozšířit obsah ZPRAVODAJE časopisu Obecního úřadu k seznamování
občanů s činností obecního úřadu a zastupitelstva byl utvořen redakční kroužek ve složení
ing Pavel Mahďák, ing Kubrický Svatopluk, Bronislav Novosad, Hana Jelénková, Zuzana
Kojetinská, žáci Základní školy – David Cabadaj, Kateřina Kuběnová, Hana Kuběnová. Redakční
kroužek se usnesl na vydávání čtvrtletníku s názvem KUNÍNOVINY. Úkolem je seznamovat
občany nejen s činností obecního zastupitelstva a úřadu, ale i s kulturními událostmi, životním
prostředím a dalšími otázkami a zajímavostmi ze života obce, ale i mimo ni. První číslo vyšlo dne
20. prosince 1996 a přesto, že časopis je prodejný mají občané o jeho vydávání zájem.
Dne 2. dubna 1996 se sešlo 6. zasedání obecního zastupitelstva. Hlavním bodem bylo schválení
rozpočtu na rok 1996 v objemu 17 939 700 Kč. Ze Státního fondu životního prostředí je poskytnuta
dotace 2 117 000 Kč a bezúročná půjčka 4 058 000 Kč na dokončení kanalizace a čistírny
odpadních vod v obci. Zároveň byla schválena zástava majetku na poskytnutí půjčky. V roce 1996
se počítá s realizací investičních akcí: dokončení kanalizace a ČOV – 10 117 000 Kč, plynofikace
Mateřské školy č. 184 – 350 000 Kč, dokončení plynofikace Základní školy – 200 000 Kč,
plynofikace bytů v domě č.p. 20 – 100 000 Kč, oprava střechy kaple na hřbitově – 40 000 Kč,
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oprava střechy zámku – 400 000 Kč. Pamatováno bylo i na kulturní činnost a pro Osvětovou besedu
byl schválen příspěvek 45 000 Kč.
hospodaření obce a Osvětové besedy včetně inventarizace majetku za rok 1995,
vyhlášku I/96 „O znaku a praporu Obce Kunín,“
návrh na přihlášení obce do programu obnovy vesnice, za účelem získání finančních zdrojů,
zrušení Stavební komise a rozdělení komise pro školství, kulturu a sport na komisi pro školství předseda MVDR Josef Kuráň a komisi pro kulturu a sport – předseda Miroslav Vlček,
prodej plynovodu Severomoravským plynárnám za cenu 7 000 000 Kč,
jednoho volebního okrsku pro volby do poslanecké sněmovny, konání voleb 31. května – 1. června
v aule VFU v Kuníně č. 190.
Byl dán souhlas k pronájmy bývalé prodejny Jednoty č. 137 na zřízení prodejny osobních
automobilů p. Josefu Dědíkovi, bytem Bartošovice. Souhlas byl dán dodatečně, neboť i přes
původní záporné stanovisko Obce byla prodejna potravin přebudována na prodejnu automobilů.
Přesto, že se podle zákona jedná o formální záležitost a nemusí být na vyjádření Obce brán zřetel,
musí Obec své stanovisko vydat. Projevil se zde nedostatek v zákoně.
7. zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo 27. června 1996. Zabývalo se úpravami rozpočtu,
který se navýšil o 4 895 000 Kč. Byla schválena změna Územního plánu na pozemku parc. č. 116/2
(za uličkou u čísla domu 139).
Schválena byla – směna pozemků na stavbu garáží parc. č. 614 /6 a 614/7 za pozemky parc. číslo
589/2 a 589/, neboť na původních parcelách vede trasa plynovodu,
havarijní komise k organizování prací při živelných pohromách apod. ve složení: František
Kojetinský, ing Milada Mahďáková, ing Svatopluk Kubrický, Jaroslav Loukota, MVDR Josef
Kuráň, zvýšení nájemného z bytů na území obce o 10% a zvýšení poplatků za děti ve školní družině
z 12 Kč na 40 Kč měsíčně příspěvek TJ SOKOL na činnost 15 000 Kč a příspěvek 5 000 Kč Obci
Hodslavice k zajištění oslav Fr. Palackého, schváleno prodloužení provozu 3. oddělení Mareřské
školy umístěného v Základní škole, návrh na přestavbu Kina na víceúčelové zařízení, rekonstrukce
tělocvičny v Základní škole nákladem 294 000 Kč z příspěvků sponzorů.
Byla podána informace o nálezu insignie v kapli na Hřbitově, který byl předán Okresnímu
vlastivědnému muzeu k prozkoumání.
Členové byli informováni o výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Informace
byla podána o dokončení plynofikace Obce. Připojeno je 250 objektů což značně přispělo ke
zlepšení ovzduší a snížení SO2 na minimum.
8. zasedání obecního zastupitelstva se sešlo dne 9. října 1996
Projednalo snížení rozpočtu o 2 350 000 Kč, neboť Svm plynárny uhradí za plynovod jen 2 mil. Kč
a zbývajících 5 mil Kč v roce 1997.
Schváleno bylo – odprodej pozemků – Vladimír Průšek č. 25 – parc. č. 633/2, Hanáček Karel č. 57
parc. č. 641/2, Růžička , Příbor parc. č. 575/3 na zřízení prodejny stavebnin,
Pronájem pozemku parc.č. 2681/3 Miroslavu Kafkovi.
Příspěvek na činnost pěveckému sboru ONDRÁŠEK z Nového Jičína 3 000 Kč, u příležitosti 30 let
trvání.
Změna Územního plánu na parc. č. 32 a 33 na zónu bydlení.
Přihláška do Sdružení pro cyklotrasy – trasa Polsko, ČR, Rakousko.
Podíl stavebníků rodinných domků za prodejnou č. 347 na zřízení inženýrských sítí ve výši 80%
nákladů.
Napojení horní části Malé strany (č. 111,113, 116, 132, 237) na kanalizaci obce Šenov.
Pořízení orientační mapy Kunína s vyznačením významných míst a uvedením čísel domů.
Financování bude zajištěno z příspěvků podniků a podnikatelů. Náklad 170 000 Kč.
Ustavení kronikářky od 1. ledna 1996 Anny Ondřejové.
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9. zasedání obecního zastupitelstva se uskutečnilo dne 1. prosince 1996.
Hlavním bodem bylo schválení činnosti obecního úřadu, rady a komisí za uplynulý rok.
Schváleno bylo – návrh rozpočtu na rok 1997.
Prodej pozemků – ing Svatopluk Kubrický č. Parc. 22/1
Bronislav Novosad, parc. č. 618/4
Trabura Lubomír, firma NEBRA p.č. 575/3 a 3230/68,
Příspěvek na provoz osobní dopravy firmě KANTOR ve výši 20 000 Kč pro rok 1997.
Zvýšení příspěvku rodičů na děti v Mateřské škole z 80 Kč na 150 Kč, ve Školní družině ze
40 Kč na 50 Kč od 1. ledna 1997.
Žádost o převodu ZÁMKU z majetku VFU Brno do majetku Obce.
V rámci družby s městem Leimen v SRN je možno zaměstnat jednu dívku k dětem. Pobytu
možno využít ke zlepšení německého jazyka.
Hospodaření obce za rok 1996:
Rozpočet v objemu
Plnění:
Úhrn všech příjmů
z toho: Půjčka SFŽP na kanalizaci
Dotace SFŽP na kanalizaci
Daně a poplatky
Školství
Kultura (Kino, Knihovna)
Vnitřní správa
Místní hospodářství (byty, nebyt. prostory, hřbitov)
Dotace
Doplňkové zdroje
Zůstatek zdrojů z r. 1995
Příspěvek na žáky mimo obec

19 337 100 Kč
20 485 000 Kč
4 058 000 Kč
2 117 000 Kč
7 867 200 Kč
721 700 Kč
6 200 Kč
41 200 Kč
552 200 Kč
760 000 Kč
3 049 700 Kč
1 404 900 Kč
- 92 800 Kč

Úhrn všech výdajů
19 337 100 Kč
z toho: Kanalizace a ČOV
10 768 700 Kč
Vodní hospodářství
17 300 Kč
Doprava
33 100 Kč
Školství
2 997 800 Kč
Kultura
182 800 Kč
Vnitřní správa
4 288 300 Kč
Sociální dávky
4 500 Kč
Místní hospodářství
1 020 100 Kč
Příspěvky organizacím aj.
24 500 Kč
Hospodaření Obce skončilo vzhledem k poskytnutým půjčkám ze Státního fondu vodního
hospodářství za vybudování kanalizace a ČOV schodkem 9 445 100 Kč. Půjčka je splatná do roku
200l.
Majetek obce:
Hmotný investiční majetek
z toho: budovy
stavby
stroje a zařízení
Drobný investiční majetek

26 142 752,50 Kč
16 103 410,- Kč
6 780 645,- Kč
3 258 697,50 Kč
2 141 973,93 Kč
71

Zásoby
Sowtwaire
Ceniny
Cenné papíry
Pohledávky
Závazky
Peníze
Nedokončené investice – kanalizace a ČOV

4 137 973,93 Kč
76 720,24 Kč
16 849,80 Kč
7 509 000,- Kč
3 667 751,43 Kč
15 083 665,56 Kč
1 194 008,40
38 336 287,02 Kč

Hospodaření Osvětové besedy:
Úhrn příjmů
Úhrn výdajů
Zůstatek zdrojů

75 614,70 Kč
61 568,90 Kč
14 045,80 Kč

Majetek Osvětové besedy:
Hmotný investiční besedy
Drobný hmotný inv. majetek
Drobný hmotný majetek (do 500 Kč)

25 320,- Kč
96 803,- Kč
37 258,52 Kč

Prodej majetku Obce:
Plynofikace – STL – délka 5 870 m + 100 přípojek v délce 751 m, nabyvateli Severomoravské plynárny, a.s. Ostrava za 7 000 000 Kč.
Pozemky:
Matyska Miroslav, č. 307 – na stavbu garáže p.č. 614/9, výměra 21 m2
Šajtarová Lenka, č. 307 – na stavbu garáže p.č. 514/1, výměra 21 m2
Slabý Josef a Božena, N. Jičín, na stavbu garáže p,č, 567 výměra 24 m2
Valčík Josef, č. 30. zahrada – cena za l m 40 Kč
Rodinný domek, část domu č. 187, nyní pod čísly 398 a 399 Dušanu Štěpánovi.
Výstavba v obci:
Přípojky k plynovodu, Plynovod uveden do trvalého provozu 8. 6. 1995, vybudování nákladem
26 215 199,31 Kč. První objekty na ul. Suchdolské připojeny 16. prosince 1994.
Plynofikace Základní školy
260 215,- Kč
Plynofikace Mateřské školy
514 691,40 Kč
Rekonstrukce tělocvičny ZŠ
252 372,90 Kč
Oprava hřbitovní kaple
76 260,- Kč
Kanalizace a ČOV
38 319 000,- Kč
Instalace výstražných světel u ZŠ
21 130,- Kč
Úprava knihovny
46 369,65 Kč
Soukromá a podnikatelská výstavba:
Malčík František, č. 166 – přístavba stolařské dílny
ABOIL, benzinová čerpací stanice
Dědík Josef, č. 30 – prodej a oprava osobních automobilů DAEWO – rekonstrukce
Valčík Josef, č. 30 – rekonstrukce a zřízení prodejny CITROEN
Občané – plynové přípojky v počtu 250
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Š K O LSTVÍ:
Mateřská škola, Kunín č. 184 – ředitelka Alena Chlápková. Otevřena tři oddělení, z nichž jedno je
umístěno v Základní škole. Mateřskou školu navštěvuje 73 dětí.
Základní škola I. - VIII. Ročník má 10 tříd se 196 žáky. Vyučuje 15 pedagogických pracovníků.
Ředitelka Jiřina Majerová, zástupce ředitele Mgr. Alena Rusková. Významné je, že se do obce
přistěhovali učitelští manželé Kundrátovi, kteří od 1. 9, 1996 učí na zdejší škole.
V VII. - VIII. Ročnících bylo pracovní vyučování zastoupeno volitelnými předměty – technická
praktika, základy pěstitelství, vedení domácnosti a příprava pokrmů, ruční práce a šití.
Nepovinné předměty – cvičení z matematiky 33 žáků, zájmová tělesná výchova 39 žáků, sborový
zpěv 15 žáků, náprava čtení 3 žáci.
Ve IV. - VIII. ročníku se vyučovalo dvěma cizím jazykům. Německý jazyk 67 žáků, anglický jazyk
50 žáků.
Soutěže a olympiády: Energetika a my – 2. pořadí Kuběnová Kateřina VIII. třída, 5. pořadí Kateřina
Faltýnková VIII. třída, 7. pořadí Žaneta Bělunková, Markéta Kuběnová, Jana Machulová VIII.tř.
Dopravní soutěž: 1. kat. - 6. místo družstvo žáků V. - VI. Ročník
Mladý zahrádkář: 1. kat. - 9. místo Veronika Kovářová V. tř. 2. kat. - 7. místo Hana Urbanová VII.tř.
Pohár rozhlasu (vesnické školy): 8. místo – družstvo dívek (mladší), 8. místo – družstvo mladších
hochů, 8. místo – družstvo starších žáků.
Dále se žáci zúčastnili v soutěžích: O Skrblíkův dukát, Pythagoriáda, Archimediáda, recitační
soutěž, sprinterský dvojboj, malá kopaná, florbal. Žáci I. stupně se zapojili do dopravní soutěže
„Zlatá zebra“,
Ve škole pracovalo 8 zájmových kroužků, které navštěvovalo 129 žáků. Na vedení kroužků se
mimo učitele podíleli i tři rodiče.
Ve školním roce 95/96 neprospěl 1 žák. V I. - IV. roč. mělo 17 žáků samé výborné. V V. – VIII.
ročníku mělo 26 žáků vyznamenání.
Základní škola se podílí i na celoobecních akcích: Den obce, Předvánoční nadílka, Ples SRPŠ,
Lyžařské zájezdy pro žáky, Dětský maškarní ples, Setkání učitelů se členy obecního zastupitelstva,
Sběr železného šrotu, Setkání s důchodci, Pěvecká soutěž dětí „Talent 96“, Den matek, Dětský den.
V Základní škole byla zřízena posilovna FIT CENTRUM, která je využívána i občany.
Základní školy mimo obec navštěvovalo 49 žáků v N. Jičíně a l v Bartošovicích. Za tyto žáky
zaplatila Obec částku 92 800 Kč. Žáci navštěvují především školy s rozšířenou výukou cizích
jazyků, hudební výchovy i sportu. Výjimečně pro neshody rodičů se školou, asi tři žáci, byli na
přání rodičů přeřazeni do škol v N. Jičíně.
Školní družinu navštěvovalo28 žáků, vychovatelka Sylva Bolcková.
Školní jídelna Mateřské školy poskytla 8 131 obědů, děti hradily za 2 svačiny a oběd 17 Kč, dospělí
22 Kč za l oběd. Vedoucí Miluška Kafková.
Školní jídelna Základní školy uvařila 33 133 obědů, z toho 2597 cizím strávníkům. Žáci I. - IV.
Ročníku platí 11 Kč za l oběd, žáci V. - VIII. 12 Kč, zaměstnanci ZŠ 22 Kč a cizí strávníci hradí
31,50 Kč. Vedoucí Dagmar Malčíková.
Kultura a společenská činnost:
K I N O bylo v provozu do 31. ledna 1996, kdy pro nezájem občanů bylo uzavřeno - Oficiální
ukončení provozu Kina po 25 letech proběhlo dne 16. března 1996 promítnutím filmu „Kouzelný
měšec“ a vystoupením zástupců obecního zastupitelstva a poděkováním zaměstnancům Kina za
jejich dlouholetou a obětavou práci.
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KNIHOVNA - v roce 1996 se uskutečnila rekonstrukce prostor knihovny, čímž došlo k jejímu
rozšíření. Provoz byl uzavřen od 12. února do 11. dubna 1996. V této době knihovnice provedla
očištění a přebalení knih, pořídila novou evidenci a označení knih. Knihovna má 5 797 svazků. V
roce 1996 bylo darováno občany Kašparová Vl., Jurošková Kv., Prušková L., 1350 různých knih,
brožur a časopisů. Knihovnu navštívilo 1171 krát 125 občanů a vypůjčili si 6 304 knih a časopisů.
Knihovna je napojena na středisko v Novém Jíčíně, které pravidelně obměňuje knižní fond, což
zvyšuje zájem čtenářů. Roční poplatek činí: děti 10 Kč, dospělí 20 Kč. Knihovnicí je Ludmila
Prušková.
O S V Ě T O V Á B E S E D A zajišťovala celoobecní akce, které měly vysokou úroveň. Přesto se
nedaří vždy získat občany k vyšší účasti. Zdá se, že se uzavírají do sebe a o veřejné dění projevují
malý zájem.
Uskutečněné akce: Obecní bál, setkání členů obecního zastupitelstva s učiteli MŠ a ZŠ, setkání
důchodců, zájezd do Skoronic u příležitosti 100. výročí založení ochotnického divadla, na který
zástupci vezli jako pozornost krásný dort, Talent 96 – pěvecká soutěž ve spolupráci se ZŠ,
vzpomínka dne osvobození obce v r. 1945, dne 6. 5., Den matek, koncert dechové hudby Javorinka
ze Strání u příležitosti návštěvy občanů ze SRN, disco Osvětové besedy, vítání občánků v počtu 11
dětí, Den obce spojeným s vysvěcením varhan v kostele za účasti biskupa pátera Lobkowitze, s
lampionovým průvodem a ohňostrojem, vánoční koncert souboru ONDRÁŠ v kostele. Funkci
ředitelky vykonává Ludmila Vlčková.
ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ zajišťoval výrobu moštů, uspořádal pro členy táborák, setkání
členek u příležitosti Dne matek, výstavu ovoce a zeleniny a ručních prací.
TJ SOKOL – aktivně pracují oddíly kopané žáci, dorost a muži, ZRTV – ženy, odbíjená – ženy,
Taneční kroužek dětí a mládeže pod vedením manželů Oldřišky a Jiřího Navrátilových. Taneční
kroužek se v Okresní soutěži umístil na I. místě. TJ SOKOL uspořádal dvě diskotéky a turnaj v
kopané „Memoriál Zdeňka Šimka“.
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ zajišťoval především přednášky se zdravotnickou tematikou. Přednášku
„péče o chrup“ velmi zajímavě provedla MUDr. Schwarzerová Helena, místní zubní lékařka. Tři
přednášky byly věnovány kosmetickým léčebným přípravkům s účastí lékaře.
Nejvýznamnější událostí roku byly volby do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR. Volby
se konaly 31. května a 1. června v aule VFÚ (č. 190). Zapsáno bylo 1 303 voličů, zúčastnilo se 981,
tj. 75,28 %. Výsledky voleb v okrsku byly následující:
Číslo a název strany:
1. Svobodní demokraté – LSNS
2. Česká strana sociálně demokratická
3. Občanská demokratická strana
5. Nezávislí
6. Moravská národní strana - HSMS
7. Demokratická unie
8. Občanská ddemokratická aliance
10.Křesťanská demokratická unie - ČSL
11.Důchodci – za životní jistoty
12.Strana demokratické levice
13.Českomoravská unie středu
14.Česká pravice
15.Komunistická strana Čech a Moravy
17.Sdružení pro republiku – RSČ

Počet hlasů:
4
349
248
4
16
10
34
82
43
1
14
61
79

%
0,42
35,83
25,46
0,42
1,64
1,03
3,49
8,42
4,41
0,10
1,44
6,26
8,11
74

18.Levý blok
19.Hnutí samosprávné Moravy a Slezska – MNS

9
20

0,92
2,05

Volby do Senátu Parlamentu ČR se konaly ve dvou kolech:
I. kolo 15. a 16. listopadu 1996. Zapsáno 1 300 voličů, účast 303, tj. 23,3%. Výsledky v okrsku:
l. Pavela Josef, KDU ČSL
19,05
2. Poučová Astrid
24,83
3. Klečka Vladimír, Strana zelených
7,14
4. Hrňa Antonín, Mor. - Slezsko
3,40
5. Konečný František, ODS
32,65
6. Hanzelková Ludmila, KSČM
12,93
Za volební obvod získali nejvíce hlasů - Konečný František 34,12% a Astrid Poučová 24,48%.
Vzhledem k tomu, že neobdrželi přes 50% hlasů, bylo dne 22. a 23. listopadu 1996 konáno druhé
kolo. Zapsáno 1299 voličů, účast 272, t.j. 20,94%.
Výsledky hlasování:
za obec:
za obvod.
František Konečný
142 hlasů
52,79%
16749 hlasů
50,15%
Astrid Poučová
127 hlasů
47,2l%
16646 hlasů
41,85%

OBYVATELSTVO:
Počet obyvatel v obci byl k 31. prosinci 1996
Přírůstek: narozeno
20
přistěhováno
37
Úbytek: zemřelo
15
odstěhováno
47
Uzavřeno bylo sňatků
Rozvedeno manželství
Narození v roce 1996:
Jméno:
Černoch Jan
Jeníčková Markéta
Klučka Denis
Vránová Kristina
Svobodník Ondřej
Segeťa David
Pastirčíková Dagmar
Kubrická Markéta
Ahti Robert
Pelikánová Karolína
Kedroň Krištof
Turská Adéla
Hodurová Valerie
Směták Roman

1 834

15
5

Datum narození:
Rodiče:
Bydliště:
Černoch Jan a Edita
Kunín 187
Jeníček Jiří a Ludmila
Kunín 268
Pospěch Martin
NJ,Riegrova 9
Klučková Jiřina
Kunín 295
Vrána Alois a Darinka
Kunín 412
Svobodník Karel a Lenka Kunín 333
Segeťa František a Zdeňka Kunín 201
Pastirčík Mirosl. a Dagmar Kunín 268
Kubrický Vojtěcha a Mirosl. Kunín 386
Ahti Raimo a Gabriela
Nokia -Finsko
Kunín 400
Pelikán Martin a Martina
Kunín 237
Kedroň Karel
Rožnov p.R.
Holišová Zuzana
Kunín 238
Turský Tomáš a Milena
Kunín 296
Hodura Milan a Janetta
Hukovice 18
Kunín 307
Směták Josef a Kateřina
Příbor
Kunín 253
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Zahradníček Jan
Ruml František
Křenek Pavel
Honus Libor
Kubrický Petr
Solanský Ondřej

Zahradníček Bronislav a
Anna
Ruml Frant. A Veronika
Křenek Pavel a Iveta
Honus Libor a
Nálepová Kamila
Kubrický Petr a Růžena
Solanský Stan. A Ludmila

Zemřelí v roce 1996:
Plešková Anna
Kočinová Ludmila
Šmajstrlová Žofie
Chalúpka Ondřej
Navrátil Jan
Mičík Pavel
Vrána Alois
Vičan Vladimír
Potomák Josef

12. 2. 1922
15. 12. 1914
8. 2. 1919
14. 7. 1927
24. 3. 1926
12. 1. 1922
10. 9. 1927
9. 1. 1919
31. 5. 1944

ing Maša Pavel

13. 3. 1945

Bukovjanová Rosalie
Géryk František
Géryková Marie
Pelikán Václav
Pobořil František

31. 8. 1911
5. 4. 1925
31. 9. 1928
21. 7. 1937
18. 10. 1941

N.Jičín
Kunín 158
Kunín 261
Kunín 18
Studénka
Kunín 364
Kunín 177
Kunín 400

Kunín 74
Kunín 93
Kunín 326
Kunín 340
Kunín 23
Kunín 187
Kunín 14
Kunín 14
Kunín 288 Sebevražda
oběšením
Kunín 16 Sebevražda
oběšením
Kunín 119
Kunín 272
Kunín 272
Kunín 114
Kunín 296

Pelikán Václav ukončil svůj život přirozenou smrtí, avšak po velmi špatném životním stylu
(osamělost, alkohol, špatná hygiena, atd.). Jeho dva bratři ukončili život oběšením, otec se utopil v
Jičínce, kam podnapilý spadl.
Sňatky v roce 1996:
Směták Josef a Chlopčíková Kateřina
16. 3.
Hodura Milan a Janderová Janetta
30. 3.
Zahradníček Bronislav a Horáková Anna
6. 4.
Křenek Pavel a Křenková Iveta (opakovaný sňatek) 19. 4.
Janíček Martin a Logajová Libuše
21. 4.
Zdráhal Lumír a Segeťová Petra
27. 4.
Šimša Pavel a Mouchová Jana
27. 7.
Logaj Rudolf a Mrvová Helena
21. 9.
Kovář Michal a Juřicová Monika
28. 9.
Richter Radek a Betešová Soňa
26. 10.
Hoďák Tomáš a Lúčanová Helena
9. 11.
Matula Rostislav a Kvíčalová Pavlína
23. 11.
Novák Eduard a ing Machalová Marcela
4. 12.
Pítr Vladislav a Kašparová Vladimíra
21. 12.
Hájek Rostislav a Csergeyová Anna
21. 12.

Příbor – Kunín 253
Hukovice – Kunín 307
N. Jičín – Kunín 158
Kunín 18
Kunín 285 – N. Jičín
Kunín 292 – 374
Studénka – Kunín 303
N. Jičín – Kunín 20
N. Jičín – Kunín 299
Kunín 343 - 14
Kunín 51
Kunín 292 – 6
Kunín 387 – V. Meziříčí
Kunín 133
Kunín 38

PŘEHLED POČASÍ:
Počasí bylo velmi nepříznivé. Projevilo se dlouhou zimou s množstvím sněhu, častými dešťovými
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přeháňkami a nízkými teplotami od jara do podzimu. V době od ledna do 16. dubna sněžilo.
25. února napadlo 25 cm sněhu. Teploty se pohybovaly mezi -2 až -20°C.V době od 17. dubna do
30. června bylo 31 dnů slunečných s teplotami +8 až +17°C. V měsících červenec a srpen bylo 18
dnů slunečných s teplotami až +30°C, zbývající dny však byly chladné a deštivé s teplotami +5 až
+16°C.Od září do 24. listopadu bylo 9 dnů slunečných s teplotami od 14 do 20°C, ostatní dny byly
deštivé a chladné s teplotami 0 až 15°C. 25. listopadu napadl první sníh, který s přibývající zimou
vydržel až do konce roku. Teploty -1 až -26°C. Chladné a deštivé počasí nepříznivě působilo na
zdraví a psychiku občanů. Projevilo se neklidem a zvýšením nemocí z nachlazení.
HOSPODÁŘSKÝ ŽIVOT V OBCI:
Zemědělství:
Veterinární a farmaceutická univerzita, Školní zemědělský podnik, závod Kunín – největší
zemědělský podnik v obci. Mimo zajišťování rostlinné výroby se zabývá i chovem černostrakatých
krav. V publikaci „Ročenka chovatelů černostrakatého skotu 1996“, kterou vydal Svaz chovatelů
černostrakatého skotu ČR, jsou uvedeny i výsledky nejlepších stád, mezi které se na významné
místo řadí i stádo kunínské. U 241 laktací byla v průměru na l laktaci dosažena užitkovost 6229 kg
mléka s tučností 4,38% a obsahu bílkovin 3,52%, což je 46 místo mezi nejlepší stovkou stád v ČR.
V sousedním hospodářství VFU na farmě Šenov byla v témže období užitkovost u 334 laktací
v průměru 6999 kg mléka s tučností 4.47% a obsahem bílkovin 3,50%, čímž se mezi stovkou
nejlepších zařadilo toto stádo na 31 místo. Pro srovnání – průměrná užitkovost černostrakatých stád
v ČR je 5338 kg mléka s tučností 4,26% a s obsahem bílkovin 3,24%.
Drůbežárna Schrom Farms Bílovec, hospodářství Kunín se zabývá chovem drůbeže a specializuje
se na výrobu vajec. Zabezpečuje i prodej vykrmených brojlerů, což oceňují občané ze širokého
okolí.
Podnik živočišné výroby, a.s. N. Jičín, hospodářství Kunín je rovněž zaměřen na chov slepic a
výrobu vajec.
Obě drůbežárny zajišťují prodej vajec občanům a podnikatelům.
Soukromí zemědělci:
Bartoš Pavel, Kunín 410, obhospodařuje 50 ha pozemků.
Ing Svatopluk Kubrický, Kunín 257 hospodaří s rodiči na pozemcích náležejících k č.p. 177.
ing Jeřábek Vladimír, Kunín č. 151 je cca 13 ha pozemků a provozuje jen rostlinnou výrobu.
Černoch Oldřich, Kunín č. 89 se specializuje na chov koní a zajištění krmiva.
Další soukromí zemědělci hospodaří a menších výměrách polí a specializují se na rostlinnou výrobu
a pěstování zeleniny – Holčák Miroslav, Kunín č. 103, Navrátil Ladislav, Kunín 311, Chromela
Miroslav, Kunín 146, Hub Vladislav, Kunín 113, Kubrický Jan, Kunín 177. Mimo tyto zemědělce se
zabývají pěstováním a prodejem zeleninových a květinových sazenic Kozel Jan, Kunín 145,
Kubový Miroslav, Kunín 35. Obšívač Oldřich, Kunín 178 se zabývá pěstováním zeleniny a brambor
včetně prodeje.
Podniky a podnikatelé:
CIDEM, a.s., Hranice, závod Kunín – výroba cihlářských výrobků. I když se zlepšil odbyt
cihlářských výrobků, musela být v tomto roce pro nezájem odběratelů zastavena výroba. Funkci
ředitele vykonává Mladečka.
Mlékárna, a.s., Kunín dosahuje dobrých výsledků. Získala prvenství v kategorii sýrů s 30 i 45 %
tuku v sušině na celostátní přehlídce polotvrdých a tvrdých sýrů. Její eidamská cihla byla ze 41
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výrobků hodnocena odborníky z Vysoké školy chemickotechnologické a Českého svazu
mlékárenského, nejvýše. Velmi populární a občany žádané jsou i jogurty z Kunína. Ředitelem je ing
Bartoň.
ELMONT, podnikatel Šisler Miroslav, Kunín 297 – elektroinstalační práce
Truhlářská výroba: Lajnvebr Václav, Kunín 337
ing Malčík Roman, Kunín 166
Umělecký kovář a zámečník – Zlámalík Petr, Kunín 305
Drobné provozovny – Vavříková Bohuslava, Kunín 71 – stavební práce a stavební výroba,
zámečnictví, doprava.
COMANG Citroen -Valčík Josef, Kunín 30 – prodej automobilů a autoopravna
Autoopravna – Dědík Josef, Kunín 137
Firma GEG, r.s.o. Velkoobchod (startovací akumulátory) Glos Jaroslav, Kunín 56
Auto ACC – autorizovaný velkoobchod Auto ACC BOSCH Blaupunkt, Bill Karel, Kunín 13
ABOIL, benzinová čerpací stanice, Kojetinská Jaroslava a spol., Kunín
Truhlářství – Pěček Karel, Kunín 216
TERMACUT, s.r.o., provoz a obchodní oddělení – výroba a prodej náhradních dílů a hořáků pro
plazmové řezání a svařování metodou MIG a TIG, Kunín 193
Obchod a služby:
Holičství a kadeřnictví – Pilátová Zdenka, Kunín 71
Prodejna obuvi „Z“ - Pilátová Zdenka, Kunín 71
Prodej zmrzliny a občerstvení (letní provoz) – Jaroňová Jaroslava, Kunín 181
Potraviny – Richterová Božena, Kunín 250
Potraviny – Hajdová Dagmar, Kunín 188
Potraviny, maso – uzeniny – Merenda Lubomír, Kunín 58
Potraviny Jednota, Kunín 56
Potraviny, Drobné provozovny – Vavříková Bohuslava, Kunín 71
Potraviny, Drobné provozovny, Prodloužený večerní prodej s provozem v sobotu a neděli –
Vavříková Bohuslava, Kunín 413
Prodejna textilu, obuvi a drogistického zboží, Drobné provozovny –Vavříková Bohuslava, Kunín 7l
Prodejna elektro – Šperlík Karel, Kunín 250
Pohostinství s vyvařováním – Rudolf Oldřich, Kunín 82
Pohostinství – Tkadleček Jaroslav, Kunín 252
Kavárnička PEPINO – Kabát Josef, Kunín 196
Pekárna ARIEL – výroba pečiva – Sukeníková Marcela, Kunín 94
Česká spořitelna Nový Jičín, pobočka Kunín č. 69
Česká pošta, Kunín 71
Zdravotnictví:
Všeobecný lékař - MUDr. Fierla Tadeusz. Kunín 56
MUDr. Mazanec
Dětský lékař
- MUDr. Pukovec
Zubní lékař
- MUDr. Schwarzerová Helen
Psycholog
- MUDr. Kremzerová
Masáže
- ZŠ Kunín
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Rok 1997
Rok 1997 nemusel být ničím neobvyklý. Příroda si však určila jinak a připravila lidem velké
nepříjemnosti, které vyvrcholily červencovými povodněmi. Nepřízeň počasí však nezpůsobila jen
velké škody, ale zřejmě ovlivnila i jednání lidí a politické dění ve státě. Na podzim dochází k
roztržce ve vládní koalici ODS, ODA a KDU-ČSL, která dne 30. listopadu vyvrcholila demisí
předsedy vlády p. Václava Klause, kterou prezident Václav Havel přijal, a následně odstoupila celá
vláda. Bylo dohodnuto, že nová vláda bude jmenována z odborníků, bez ohledu na stranickou
příslušnost, až po volbě prezidenta v únoru 1998. Sestavením vlády byl pověřen stávající guvernér
České národní banky p. Josef Tošovský. Rozpory na politické scéně ovlivnily i stabilitu české
koruny a snížily její hodnotu na světových trzích, což značně ovlivnilo celkovou ekonomiku státu v
závěru roku. Je skutečností, že události roku 1997 (povodně, vládní rozpory) ovlivnily důvěru
občanů ke státním orgánům a zhoršily jejich obavy o další vývoj sociálních i finančních podmínek.
Zhoršená ekonomická situace se promítá zejména do financování zdravotnictví (uzavírání
nemocnic, snižování počtu nemocničních lůžek) a školství (nízké platy učitelů, snížení dotací na
provoz, rušení učňovského školství).
Činnost Obecního zastupitelstva, rady a Obecního úřadu:
Dne 26. března – Obecní zastupitelstvo schválilo hospodaření obce za rok 1996, které v důsledku
půjčky skončilo schodkem ve výši
13 314 254,50 Kč
Důležitým aktem bylo schválení rozpočtu hospodaření na rok 1997 v objemu 17 068 400 Kč.
Příjmová část: daně a poplatky
8 603 500 Kč
dotace
1 490 700 Kč
příjmy za služby obce
1 637 200 Kč
činnost místní správy
5 537 000 Kč
Výdajová část: stavebnictví
doprava a komunikace
školství
kultura a tělovýchovná činnost
místní hospodářství
sociální dávky
správa
veřejně prospěšné práce
splátka půjčky na kanalizaci

1 177 000 Kč
1 199 100 Kč
1 999 100 Kč
1 557 900 Kč
893 700 Kč
10 000 Kč
4 168 500 Kč
146 000 Kč
2 984 000 Kč

Rezerva ve výši 2 577 200 Kč byla ponechána k financování mimořádných akcí a splácení půjčky v
příštích letech.
V rozpočtu bylo zajištěno financování velkých investičních akcí – opravy místních komunikací
částkou 1 500 000 Kč, kanalizace a přípojky 1 552 400 Kč, oprava střechy zámku 1 400 000 Kč.
Obecní zastupitelstvo schválilo prodej pozemků obce p. Mlatečkovi, Vl. Mauerovi, ing Bartošovi,
Františku Černému, Klementu Černému, Bohuslavě Vavříkové, Jaroslavu Loukotovi, ing Milanu
Vavříkovi.
Bylo schváleno: Pronájem části budovy č. 69 (zadní trakt) Sdružení podnikatelů TENIS CLUB
Kunín
Změna územního plánu na p.č. 2465 – pro Pavla Bartoše, č. 410
Návrh investičních akcí v obci – vybudování inženýrských sítí ke stavebním
parcelám pro rodinné domky za domem č. 30. S výstavbou se počítá v letech 19911998.
Dne 18. června schválilo obecní zastupitelstvo výsledky auditu na hospodaření obce za rok 1996,
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který skončil bez vážných připomínek.
Schválilo: prodej pozemků stavební firmě ALON N. Jičín – ing Pekarčík, Františku Hynčicovi, 280,
manželům Hodurovým.
převzetí budov od TJ SOKOL (šatny a sklad) zpět do majetku obce.
Změna územního plánu na pozemcích Zdeňka Březiny.
Dne 25. září – projednáno a schváleno:
Hospodaření obce za I. pololetí 1997 a schválena úprava rozpočtu snížením o 101 226 Kč.
Prodej pozemků Ladislavu a Antonii Bělunkovým č. 241.
Výsledky sbírky a předání finanční hotovosti 41 460 Kč obci Bochoř, která byla postižena povodní.
Projednána informace o průběhu povodně a odstraňování škod v obci.
Rozdělení materiální pomoci poškozeným povodní, která byla poskytnuta družebním městem
Leimen v SRN (dva plné kamiony lůžkovin, oděvů, domácích přístrojů a nábytku). Pomoc byla
poskytnuta i sousedním obcím (Fulnek, Suchdol n.O., Hl. Životice, Jeseník a obci „Pitarná“ na
Bruntálsku. Léčiva byla předána Červenému kříži. Hračky byly využity pro zdejší Mateřskou školu,
Školní družinu a Nadaci zdraví pro děti.
Dne 19. prosince – schválilo obecní zastupitelstvo
Úpravy rozpočtu snížením o 171 700 Kč.
Prodej pozemků – Orság L., Perutka J. - č. 275, Potomák Jos. - č. 288, Gazda Št. - č. 331, Šimčík
Lad. - č. 260, Urban D. - č. 66, Václavík Jos. - č. 67, Poruba Jos. - č. 408, Prušek Vl. - č. 25,
Ozaniak Al. - č. 377, Hrdina Zd. - č- 242, Keseg Št. A Vl. - č- 61, Ondřej Mil. - č. 62, Malčík R. A
Petr, č. 166, Šisler R. - č. 296, Sedláček Vl. - č. 382, Kužílek Rost. A Mil. - č. 62, Kojetínský J. - č.
100, Mauer M. - č. 185.
Vybudování bytu nad šatnami TJ u hřiště na kopanou se spoluúčastí ing Pavla Černého.
Stanislava Urbiše jako přísedícího u Okresního soudu v N. Jičíně.
Zvýšení poplatku ze psů o 20 Kč (80 a 420 Kč).
Poplatek za provoz hracích automatů 20 000 Kč čtvrtletně.
Smlouvu na odvoz pevných domovních odpadů s Technickými službami Nový Jičín.
Zrušení kulturní komise.
Poskytnutí příspěvku nadaci ZDRAVÍ 7 000 Kč.
Knihovní řád místní knihovny.
Pracovníci Obecního úřadu mimo jiné řešili:
Neustále se projevují problémy s volně pobíhajícími psy. Vyskytly se případy, že psi loupili
v králikárně, kde usmrtili všechno živé. Za stávajících nařízení a zákonů nelze v této věci moc
podnikat, pouze stíhat majitele psa, pokud se ovšem zjistí. Je možno zajistit odchyt psů, který
provádí Městská policie v N. Jičíně a psy umístit v útulcích. Denní poplatek 55 Kč musí však
zaplatit obec.
Dne 10. dubna se konala na ObÚ porada k této problematice za účasti zástupců 10. okolních obcí a
vedoucího Obv. Oddělení Policie ČR m.j.r.Gořuly. Z porady byl pořízen zápis, kterým je
požadováno po Okresním úřadě v N. Jičíně, aby tato problematika byla projednána na Okresním
shromáždění starostů a odtud předložena výzva Parlamentu ČR k úpravě zákonů týkajících se
těchto problémů.
29. dubna se konala schůzka kronikářského aktivu za účasti starosty p. Františka Kojetinského.
Kronikář p. Bohuslav Horák předal kroniku nově jmenované kronikářce Anna Ondřejové.
Panu Horákovi bylo poděkováno za jeho dlouholetou, obětavou práci a jako dárek mu byly předány
nástěnné hodiny se znakem Obce.
16. dubna předala firma B.A.T. 4 000 ks turistických mapek Kunína. Část byla předána sponzorům
podle výše jejich příspěvku (9 mapek za každých 1 000 Kč). Celkem bylo získáno 283 000 Kč, z
toho: Mlékárna 50 000 Kč, CIDEM 32 000 Kč, Thermacut 25 000 Kč, GEK 20 000Kč,Na zbývající
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částce se podíleli drobní podnikatelé.
1. srpna – slavnostní zasedání Obecního zastupitelstva za účasti delegace z Leimenu (SRN), v
jejímž čele byl starosta města pan Herbert Ehrbar. Delegace 30. července přivezla humanitární
pomoc (dvě nákladní auta s přívěsy) pro občany postižené povodní. Na zasedání ocenil p. Ehrbar
srdečné přijetí, výsledky budování obce a péči o její rozvoj. Zasazoval se o sjednocení Evropy,
prohlubování spolupráce mezi státy. Na přípravě i průběhu zasedání se podílely pracovnice ObÚ
(Vlčková, Novosadová, Vaňková), které svými kuchařskými výrobky přispěly k obohacení stolu.
Pomoc poskytly i členky Obecního zastupitelstva.
14. srpna zahájeno třídění humanitární pomoci a přidělení nejvíce postiženým občanům Kunína,
kteří rovněž obdrželi finanční příspěvek na odstranění škod z MěÚ v N. Jičíně. Pomoc byla
poskytnuta i občanům okolních obcí a jedné obci na Bruntálsku „Pitarná“.
28. srpna byly věci z humanitární pomoci nabídnuty méně postiženým občanům z Kunína.
Při té příležitosti se uskutečnila finanční sbírka, jejíž výtěžek byl předán povodní postižené obci
Bochoř. Při třídění i vydávání ochotně pomáhaly členky OZ, pracovnice ObÚ i aktivistky ObÚ.
Hospodaření obce v roce 1997:
Rozpočet příjmů po úpravě
byl splněn ve výši
z toho: daně a poplatky
dotace
služby
činnost místní správy
Rozpočet výdajů po úpravě
byl splněn ve výši
z toho: doprava a komunikace
vodovody a kanalizace
školství
kultura
tělovýchovná činnost
místní hospodářství
sociální dávky
požární ochrana
všeobecná veřejná správa a služby
splátka půjčky na kanalizaci

16 827 480 Kč
16 891 880 Kč
7 208 280 Kč
2 322 400 Kč
1 298 600 Kč
6 062 600 Kč
16 795 480 Kč
18 710 100 Kč
1 646 950 Kč
2 220 900 Kč
2 025 500 Kč
2 053 500 Kč
246 700 Kč
1 072 300 Kč
1 000 Kč
72 000 Kč
3 710 400 Kč
2 984 000 Kč

Významnější investiční akce:
Oprava místních komunikací u bytových domů č. 386,387, 388, 292 – 307
Komunikace přes most u Zdravotního střediska č. 56
Úprava parkoviště u VFU a zřízení nástupiště autobusové zastávky u VFU
Zřízen nový úsek vodovod. řádu k rodinným domkům (Ježovi)
(uhradily SVM vodovody a kanalizace)
Kanalizační přípojky
Oprava střechy a oken zámku (státní dotace)
Oprava hrobky a kaple na hřbitově (fasády, střecha)
(příspěvek krajanů z Německa)
Plynofikace 2 bytů v obecním domě č. 20
Zhotovení vývěsních skříněk
Vývěsní skříňky pro umístění katastrální mapy s vyznačením
čísel domů, význačných objektů a podnikatelů. Na pořízení
se finančními příspěvky podíleli i místní podnikatelé

1 508 900 Kč
149 360 Kč
1 718 500 Kč
1 916 800 Kč
77 280 Kč
111 600 Kč
54 800 Kč
61 250 Kč
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TELEKOM – přístavba telefonní ústředny k budově Obecního úřadu č. 69 (V souvislosti s
kabelizací telefonní sítě)
Vypracování zástavbové studie na cca 40 rodinných domkůnad domem č. 30 a projektu inž sítí.
Zpracovala stavební fakulta VUT Brno.
Soukromá a podnikatelská výstavba:
Valčík Josef č. 30 – přístavba prodejny CITROEN
Jež
výstavba rodinného domku
Š K O L S T V Í:
Mateřská škola, Kunín. č. 184 - ředitelka Alena Chlápková. Školka má 3 oddělení, z nichž jedno je
umístěno v Základní škole. MŠ navštěvuje 66 dětí, o které pečuje 6 učitelek. Rodiče přispívají na
provoz 15 Kč měsíčně na 1 dítě. Stravování zajišťuje školní jídelna. Strava je zajištěna celodenně
(přesnídávka, oběd, svačina, celodenně zajištěn pitný režim a ovoce), rodiče hradí 19,50 Kč na
jedno dítě a den.
Základní školu navštěvuje 199 žáků v 10. třídách. Na škole působí 16 pedagogických pracovníků,
jejichž průměrný věk je 41,25 let (do 30 let – 2, 30-40 let – 3, 40-60 let – 11). Ředitelkou školy je
Jiřina Majerová, zástupkyní ředitelky Alena Rusková. Škola vyučuje i cizí jazyky - němčinu a
angličtinu, dále zásady pěstitelství, péče o dítě, technická praktika.
Ve školním roce 96/97 prospělo s vyznamenáním 28 žáků, 2 žáci neprospěli a byla jim povolena
opravná zkouška.
Žáci se rovněž zúčastňují mimoškolních soutěží a olympiád s umístěním od 6. do 15. místa.
Oceněna byla účast žáků při výsadbě keřů a stromků v obci. Ve škole působí i zájmové kroužky sportovní, přírodovědný, hra na flétnu, dopravní a rybářský, ve kterých je zapojeno 93 dětí. Dobré
výsledky vykazuje škola i při umísťování vycházejících žáků. Z 16 žáků bylo 8 přijato na Střední
školy s maturitou a 8 žáků do učebních oborů. Za žáky (43) navštěvující základní školy mimo obec
bylo uhraženo 106 000 Kč.
Školní družinu vede Sylva Bolcková a navštěvuje ji 28 dětí. Při školní družině pracuje kroužek
dovedných rukou, který navštěvuje 17 dětí.
Školní jídelna s vedoucí Dagmar Malčíkovou a třemi kuchařkami zajišťuje stravování žáků školy,
oddělení Mateřské školy, zaměstnancům, důchodcům a pracovníkům Obecního úřadu. Bylo vydáno
2615 obědů pro MŠ za 19,50 Kč, 12 412 obědů žákům 1-5 ročník a 14 981 obědů žákům 6-9
ročníku po 15 Kč, 3 577 obědů zaměstnancům ZŠ po 15 Kč a 4619 obědů důchodcům a ostatním
strávníkům po 35,50 Kč. Celkem se stravovalo 225 strávníků.
Kultura a společenský život:
Kulturní život v obci zajišťuje především Osvětová beseda s ředitelkou Ludmilou Vlčkovou.
V roce 1997 se uskutečnily akce:
Obecní bál v tělocvičně Základní školy s předtančením tanečního kroužku TJ SOKOL Kunín.
Pořádání plesu se již stalo tradicí a setkává se s velkým zájmem občanů. (VII. Ples dne 22. února).
Talent 97 – pěvecká soutěž pro děti (1. května).
Vysvěcení kaple Fürstenbergů na hřbitově po provedených opravách, za účasti přátěl z Německa a s
vystoupením pěveckého sboru ONDRÁŠ z Nového Jičína. (17. května).
Den matek (18. května) s promítáním filmu „KOLJA“ (vyznamenán americkou cenou OSCAR).
Táborák za kinem.
Letní den obce - „Kunínský bodyguard“ - soutěžila družstva a.s. Mlékárna Kunín (Rostislav Kafka,
Zdeněk Pastorek, Ivo Fröhlich, Jana Kubalová, Jarmila Pospěchová) a Obce Kunín (Daniela
Porubová, ing Svatopluk Kubrický, Dušan Urban, Marek Kundrát, Marek Baroš).
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Zvítězilo družstvo Obce a bodyguardem se stal učitel základní školy Marek Kundrát. I když se
jednalo o zábavnou akci, museli soutěžící prokázat i svou fyzickou kondici, především však svůj
postřeh a vtip. Soutěž, která se konala poprvé, měla vysokou úroveň, soutěžící přispěli k výborné
atmosféře a všichni přítomní se výborně bavili a přáli si, aby se akce opakovala. I když vítěz byl jen
jeden, vyhráli všichni, neboť dokázali, že je-li dobrá vůle, mohou se občané bavit i bez cizí účasti.
Ke zdárnému průběhu přispěli i Sponzoři: Mlékárna Kunín, COMANG-Josef Valčík, GEK-Jar.
Glos, CIDEM Kunín, AUTO ACC, K. Bill, Malčík Roman, ELMONT-M. Šisler, Schrom Farms
Kunín, FOTO MORAVA Nový Jičín, Pivovar ZUBR Přerov a Radio MORAVA. (28. června).
Setkání delegace z Leimenu v čele se starostou Herbertem EHRBAHREM a členy obecního
zastupitelstva v Kuníně (1. srpna) u příležitosti předání materiální pomoci občanům postiženým
povodní.
Hodové odpoledne s hudbou za Kinem a hodová zábava s diskotékou (14. září)
Den obce (21. listopadu) s lampionovým průvodem, ohňostrojem a soutěžemi.
Vítání občánků (22. listopadu)
Vánoční koncert Církevní školy v Kroměříži v Ř.K. Kostele (28. prosince).
Dne 16. prosince byla otevřena hrobka Schindlerů za účelem výzkumu a zjištění uložení ostatků
hraběnky Marie Walburgy z Truchsess Zeilu. V roce 1998 uplyne 100 let od jejího úmrtí.
Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole uspořádalo Školní ples a Maškarní ples pro děti,
Dětský den s vystoupením žáků školy. Funkci předsedy SRPŠ zastává Břetislav Malčík.)
Místní organizace Českého svazu zahrádkářů a ovocnářů, v jejímž čele je předseda František
Matyska, aktivně napomáhala zahrádkářům při zajišťování osiv a sadbového materiálu a hnojiv.
Pro své členy uspořádala tradiční táborák na Výletišti.
Tělovýchovná jednota SOKOL s předsedou Miroslavem Šimkem pečuje o sportovní vyžití
především mladších občanů. Oddíl kopané (muži, žáci, dorost) hraje soutěž v Okresním přeboru.
Oddíl Základní tělesné a rekreační výchovy zajišťuje oblíbenou kalanetiku pro ženy – vedoucí
Ludmila Prušková a aerobic pro mladší ženy a dorostenky – vedoucí Daniela Porubová. Dobře se
rozvíjí i oddíl odbíjené dorostenek. Taneční kroužek svými vystoupeními přispívá ke zpestření
kulturních a společenských akcí. Oddíl kopané mimo mistrovské zápasy uspořádal „Turnaj v malé
kopané o pohár starosty obce“ a „Turnaj v kopané – memoriál Zdeňka Šimka“. Oba turnaje mají již
svou tradici.
Český červený kříž -předsedkyně Lenka Dolečková se zaměřuje na přednášky se zdravovní
tematikou nejen pro členy, ale i další občany. Byly uspořádány přednášky na téma „První pomoc“,
„Užívání podpůrných léčebných preparátů a jejich vliv na zdraví“. K zajištění financování činnosti
uspořádal i společenský večer s diskotékou.
SPR – RSČ -(Republikánská strana) ač v obci nemá členskou základnu, uspořádala dne 29. června
za přítomnosti předsedy ÚV p. Miroslava Sládka veřejné shromáždění, kterého se zúčastnilo asi 200
občanů. Jedná se o stranu s rasistickými sklony a občané se zúčastnili ze zvědavosti, co se dozví od
p. Sládka, aniž by s touto stranou sympatizovali. Proto také většina v průběhu proslovu ze
shromáždění odešla. O drzosti členů této strany svědčí i to, že se nedokázali o povolení
shromáždění obrátit na Obecní úřad a přes upozornění po ukončení akce nenašli cestu dohodnout a
uhradit poplatek za užívání prostranství.
O B Y V A T E L S T V O:
Počet obyvatel k 31. prosinci 1996 byl
Přírůstek: narozeno
přistěhováno

1 834
12
39
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Úbytek:

zemřelo
odstěhováno

29
18

Počet obyvatel k 31. prosinci 1997

1 838

Uzavřeno sňatků
Rozvedeno

13
0

Narozeno v roce 1997:
Jméno:
Jurčáková Diana
Kovářová Michaela
Logajová Barbora
Hoďáková Veronika
Matulová Tereza
Hájek Jan
Gilarová Michaela
Šmajstrla Martin
Janíčková Karolína
Hofrová Magdalena
Knápek Michal
Navrátil Antonín
Zemřelí v roce 1997:
Vykydal Josef
Skalková Zdeňka
Matysková Ludmila
Vybíralová Vlasta
Koláčková Žofia
Sedláček Vladimír
Nedvěd Jaroslav
Mičková Božena
Skalka Ludvík
Šmajstrla Jan
Richterová Georga
Glosová Marie
Lemíková Viktorie
Klajblová Emilie
Polach František
Ruml Alois
Kunetková Marie
Kunetek Jaroslav

Datum nar.:

Bydliště
Kunín 256
Kunín 299
Kunín 20
Kunín 51
Kunín 232
Kunín 38
Kunín 260
Kunín 290
Kunín 285
Kunín
Kunín 353
Kunín 23

Kunín 131
Kunín 152
Kunín 39
Kunín 64
Kunín 1-6
Kunín 297
Kunín 279
Kunín 386
Kunín 152
Kunín 180
Kunín 295
Kunín 254
Kunín 28
Kunín 231
Kunín 12
Kunín 261
Kunín 229
Kunín 229

Tragicky ukončili život p. Sedláček Vladimír – oběšením (ze zdravotních důvodů) a p. Kunetek
Jaroslav – skokem do studny, který se nemohl smířit se smrtí manželky.
Zemřelý František Polach způsobil problémy i Obecnímu úřadu. Žil v nehygienických podmínkách
spolu se dvěma psy, v bytě netopil (v zimě teplota až -10°C) a přes tyto podmínky odmítal
přestěhování. Po jeho onemocnění a léčení v nemocnici v N. Jičíně byl převezen do Psychiatrické
léčebny do Opavy, kde nemohl trvale zůstat. Bylo dohodnuto jeho umístění v Domově důchodců v
Novém Jičíně. P. Polach umístění odmítl a vrátil se do svých vžitých podmínek, kde si vzhledem ke
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svému špatnému zdravotnímu stavu způsobil úraz (zlomená žebra) a musel být opět umístěn v
nemocnici. Krátce po návratu z nemocnice zemřel. Jeho syn, silný alkoholik nejevil o otce žádný
zájem a přes urgence nezajistil otcův pohřeb, který musel být pohřben na náklady Obce.
Sňatky v roce 1997:
Knápek Jaroslav a Novobilská Martina
15. 3 Kunín 388, Štramberk 829
MUDr Tauš Zdeněk a Sudová Jana
19. 4. Kunín 297, Hynčice 97
Faluši René a Osičková Bronislava
7. 6. Kunín 388, Frenštát, 331
Šimíček Miroslav a Slivková Pavla
21. 6. Kunín 352
Šperlík František a Richterová, roz Lajnvebrová Božena 28. 6. Kunín 243
Bělunek Alois a Valušková Jarmila
2. 8. Kunín 241, Rybí 178
Kudělka Tomáš a Loukotová Jaroslava
30. 8. N.J. Pod Lipami, Kunín 104
Přadka Roman a Pisařovicová Marie
20. 9. St. Jičín 102, Kunín 171
Bělunek Jaromír a Pitrová Marcela
11.10. Kunín 368, NJ, Dlouhá 30
Joura Marek a Bajgerová, roz. Urbanová Monika
18.10. Kunín 358, NJ Loučka 272
Janyška Radek a Vaňková Miroslava
25.10. NJ, Budovatelů 6,Kunín 162
Schenk Karel a Omaníková, roz. Porubová Marie
11.11. Hlubočky,Komen.133,Kunín 179
ing Holáň Radomír a Kováčiková Hana
22.11. Kunín 186

PO ČAS Í:
Leden – březen: teploty od +6°až po -15°C. Sníh ve výši asi 20 cm vydržel do 20. února. 22. února
se objevily první květy petrklíčů. Do konce března bylo většinou polojasno až jasno s občasnými
dešťovými přeháňkami. V době od 17. do 26. března stále sněžilo. Sněžilo i na velkonoční pondělí
31. března.
Duben – teploty od -1°až do +13°C. Střídalo se slunečné počasí s dešťovými přeháňkami.
Květen – teploty +5°až do + 39°C. 15. května bylo ve 14 hod. +31°C ve stínu. Objevily se první
bouřky. Dne 5. května byl silný vítr, který dne 6. května přešel na vichřici, která poškodila střechy
domů. Od 16. května bylo polojasno s dešťovými přeháňkami.
Červen – teploty +8°až do +34°C. Teplé počasí s občasnými přeháňkami. Proběhla sklizeň sena.
Červenec – teploty +10°až do +30°C. Měsíc začal polojasným počasím s přeháňkami. 4. července
začalo silně pršet. Silné deště na Vysočině, v Beskydech a Jeseníkách způsobily přívalové vody,
jejichž následkem začala stoupat voda v řekách. 6. července došlo k zatopení prvních obcí. Na Lysé
hoře byl překonán stoletý srážkový rekord na 1m2 spadlo 234 l vody. 10. července začala voda opadat, avšak na mnoha územích se vytvořila jezera a obce byly zatopeny několik týdnů.Voda z těchto
území musela být odčerpávána. Zatopeno bylo 290 obcí a 50 měst na Moravě. Povodeň si vyžádala
40 lidských životů. Vzhledem k síle přívalových vod a jejich rychlosti byly mnohé obce téměř
srovnány se zemí (Troubky, Bochoř a mnohé obce na Bruntálsku). Lidé museli být zachraňováni i
za pomoci vrtulníků. Velkou pomoc poskytlo vojsko. Bez jejich pomoci by škody na životech byly
mnohem vyšší. Lidé ztratili majetek, ale byli rádi, že si zachránili život. Po celé republice, ale i
v zahraničí se organizovaly humanitární sbírky jak materiální, tak i finanční na pomoc nejvíce
postižených občanů.
V pondělí 7. července ve 12,53 hod. došlo k podemletí železničního mostu mezi Suchdolem n.O.
a Jeseníkem, důsledkem čehož bylo vykolejení mezinárodního rychlíku z Vídně do Varšavy.
Vykolejilo 11 vagonů, které byly ve vodě 1 – 500 m od trati. Pouze vzrostlé stromy zachránily
vykolejené vagony před potopením ve vzniklém jezeře a utopením cestujících. Zraněno bylo 64
cestující, z toho 10 těžce. Záchranné práce byly velmi ztíženy nepřístupností terénu.
Obec Kunín zachránila před povodní regulovaná Jičínka, která byla naplněna až po okraj. K rozlití
vod došlo pouze v zátopových částech obce (zatopen dům č.p. 209). Větší škody způsobily místní
povrchové vody, které nemohly odtékat do řeky a zaplavily domy 116, 132, 403. Občané ke snížení
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vodní hladiny rozkopali hráz na horním konci, neuvědomili si však, že při stoupnutí vody v Jičínce
mohlo dojít k protržení hráze a tím k nedozírným škodám. Naštěstí se tak nestalo. Povrchová voda
z hliniště cihelny způsobila zatopení domů č.p. 261, 262, 65 a 66. Většinou se jednalo o zatopení
sklepů, pouze v domě č.p. 209 došlo i k zatopení bytového zařízení. Mnoho sklepů bylo zatopeno
spodní vodou, která musela být vyčerpána. Z majetku obce byla poškozena nově budovaná
kanalizace, zejména čističky odpadních vod a došlo k zatopení sklepů v domě č.p. 56 (zdravotní
středisko).
Přes tyto škody můžeme konstatovat, že regulace Jičínky obstála a to je největší dar pro naše
občany od zástupců vedení Obce v minulých letech. Od dobudování regulace v roce 1975 to byla
první zatěžkávací zkouška.
Srpen – září – teploty +5°až do +34°C. Sluneční dny se střídaly s dešťovými. Polojasné
a zamračené počasí převládalo, což negativně ovlivňovalo psychiku lidí, kteří se radovali z každého
slunečního zasvitnutí. V důsledku záplav se objevilo velké množství komárů.
Říjen – teplota 0°až do +24°C. Převládalo oblačné až deštivé počasí.
Listopad – teploty -3°až do +18°C. 22. listopadu napadlo 7 cm sněhu, který vydržel do
29. listopadu.
Prosinec – teploty -14°až do +7°C. Střídaly se přeháňky dešťové se sněhovými. Vánoce byly bez
sněhu a pršelo.
Rok 1997 byl značně deštivý, sluníčka bylo velmi málo, což dle lékařů ovlivňovalo zdraví občanů
a u mnohých se projevovaly i psychické problémy.
H O S P O D Á Ř S K Ý Ž I V O T V O B C I:
Zemědělství:
Školní zemědělský podnik, závod Kunín VFÚ v Brně hospodařil na 1729,69ha pozemků, z toho
role 1543,69 ha, louky 164 ha, pastviny 22 ha, v katastru obcí Kunín a Šenov. V roce 1997 přibylo
6 ha pozemků, které byly vráceny původním majitelům, ale tito nebyli schopni půdu sami
obhospodařovat, proto ji pronajali ŠZP.
ŠZP zaměstnává 114 pracovníků s průměrným platem 9 177 Kč. Pro zajištění žňových prací byly
zakoupeny dva kombajny zn. MASEY FERGUSSON, které nahradily osm starších typů.
Původní stáje ve dvoře u kostela byly zrušeny a počítá se s jejich využitím pro mechanizaci. Rovněž
byly zrušeny silážní jámy u hřbitova a terén upraven, aby pozemek mohl být vrácen původním
vlastníkům.
Hospodaření v roce 1997 bylo silně ovlivněno počasím, zejména pak povodněmi v červenci, kdy
byla zaplavena pole s loukami v dolní části obce. Špatné počasí ovlivnilo zejména výnosy jarní
pšenice, řepky a cukrovky. Závod produkuje plodiny, zejména pro svoji potřebu (zajištění živočišné
výroby), jen část je prodávána. Nižší výnosy zapříčinily, že hospodaření r. 1997 skončilo ztrátou,
která musí být uhrazena z výnosů příštího roku.
Přehled nákladů a výnosů:
pšenice ozimá
ječmen ozimý
pšenice jarní
řepka ozimá
mák
cukrovka

Výnos q/ha
47
46
18
24
5
340

Náklad Kč
380,353,1 157,890,3 000,94,-

Tržba za lq
3 840,83,-

Stav dobytka: dojnice 801, telata 270, prasnice 521, prasata na výkrm v průměru 828 ks.
Průměrná dojivost 6752 l mléka, na den a kus 18,5 l mléka. Výrobní náklady na 1 litr 7,04 Kč, tržba
7,81 Kč.
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Mlékárna, akciová společnost Kunín – ředitel ing. Bartoň. Centrála v Kuníně rozšířila provozy
o sýrárnu v Zašové, distribuční středisko ve Frýdku – Místku a v poslední době byla zakoupena
Mlékárna v Ostravě -Martinově.
Mlékárna zpracovává až 330 000 l mléka denně a zaměstnává 340 pracovníků (původně 85). Roční
obrat činil v roce 1997 1 700 000 000 Kč. Sortiment představuje 60 výrobků. V roce 1997 byly
zavedeny nové výrobky -deserty SAMBA a RUMBA. Velký zájem je o „Kunínské jogurty“
a trvanlivé mléko, jehož kvalita byla vyzkoušena i při cestách Afrikou. K distribuci výrobků
využívá Mlékárna soukromé distributory, od malých firem až po velké subjekty. Velká pozornost je
věnována i reklamě k zajištění odbytu výrobků, kterou vysílal jak Český rozhlas, tak i televize.
Velkou roli zde hraje i reklamní partnerství s basketbalovým klubem v Novém Jičíně, který hraje
pod hlavičkou MLÉKÁRNA Kunín a v roce 1997 se umístil na 2. místě v nejvyšší ligové soutěži.
Mlékárna přispívá svými sponzorskými dary i na činnost místních sportovců a na významné
kulturní akce v obci.
CIDEM, akciová společnost, Hranice, závod Kunín. V roce 1997 byl uzavřen provoz III. a výroba
je zajišťována nové rekonstruovaným provozem I. Provoz III. zajišťuje pouze sušení výrobků.
Závod se potýká s nízkým odbytem výrobků zapříčiněným snížením stavebních prací v ČR. Pro
malý zájem byla zrušena i výroba montovaných zahradních chatek.
Obchod a služby:
V roce 1997 byla zrušena prodejna potravin v domě č. 188 – p. Hajdová.
Drobné provozovny otevřely novou prodejnu potravin v rekonstruovaných prostorách bývalé
hasičské stanice. Zároveň zrušili prodejnu v Domě služeb č. 71.
Česká spořitelna N. Jičín – zrušila k 1. dubnu 1997 svou pobočku v Kuníně. Služby jsou
zajišťovány jen v N. Jičíně.
Investiční a poštovní banka rozšířila své služby na Poště, kde je možno si zřizovat postžirové účty
a využívat služeb k ukládání peněz.
Dne 5. listopadu 1997 byl otevřen obchod s textilem u Kostků č. 278.
Dne 1. prosince byla uzavřena prodejna potravin Jednota v domě č. 56.
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