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Vážení spoluobčané,
držíte v rukou první číslo letošního zpravodaje a já Vám chci ve svém
úvodníku zrekapitulovat a představit z mého pohledu nejdůležitější projekty,
na kterých jsme v uplynulém roce pracovali. A také nastínit plány, které máme
na letošní rok.
Loňský rok byl oproti všem předcházejícím už od prvního pracovního dne
divný. Náš obecní počítačový server navštívil koncem roku 2019 kryptovirus
a připravil nás o všechna data. Takže jsme nový rok zahájili zprovozňováním
počítačů a obnovováním jejich obsahů. Po kryptoviru přišel virus ještě horší,
který zasáhl do života všech lidí na celém světě, Covid – 19. To jsme se
společně s aktivními obecními švadlenkami pustili do šití a distribuce roušek
pro naše nejzranitelnější spoluobčany. Roušky jsme dodávali do obchodů, na
poštu, do ordinací, prostě tam, kde byly potřeba. Byli jsme všichni vyplašení,
nevěděli, co bude a co nás ještě čeká. Bohužel to nevíme zatím ani teď.
A s nadějí vyhlížíme léto, snad už bude lépe, očkování bude účinné a hlavně
dostupné a život se vrátí do normálu. Z Nadace ČEZ jsme získali příspěvek na
zakoupení roušek a dezinfekce pro seniory nad 65 let. Nabídli jsme nákupy
a vyzvednutí léků, mapovali potřebné. Poptávka po těchto službách však byla
minimální, je vidět, že na vesnici si lidé pomáhají mezi sebou navzájem. A to
je moc dobře. I nadále jsme připraveni pomáhat, třeba s registrací občanů/
seniorů na očkování proti Covid-19. Občané se mohou obracet na obecní
úřad. Registraci k očkování zařídíme.
V důsledku epidemiologické situace nám vláda zavřela školu, kulturní
a společenský život byl po celý rok také v útlumu. A v útlumu, kromě opravy
bytového domu č. p. 75 po vodovodní havárii, byly v loňském roce i investiční
akce. Zato přípravy na ty, co nás čekají, byly v plném proudu.
V prvním čtvrtletí roku 2020 nám zastupitelé Moravskoslezského kraje
schválili podanou žádost o dotaci ve výši 400.000 Kč na výstavbu
propojovací komunikace před základní školou. Komunikace napomůže vyšší
bezpečnosti dětí, které navštěvují školu a školku a pohybují se mezi
přijíždějícími auty. Stavební povolení na tuto akci se nám podařilo získat až
v říjnu, proto jsme stavbu mohli zahájit teprve koncem roku po provedení
výběrového řízení. Komunikace bude dokončena nejpozději do konce června
2021 a měla by stát cca 1,6 mil. Kč.
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Před prázdninami jsem zpracovala a podala žádost o dotaci na Ministerstvo
pro místní rozvoj ČR na revitalizaci kina na kulturní sál. Tentokrát žádost
v hodnocení obstála a obec získala dotaci ve výši téměř 20 mil. Kč
z celkových cca 26 mil. Kč předpokládaných nákladů. Informace přišla téměř
současně s 30. výročím od prvních samostatných voleb do zastupitelstva naší
obce. Dostali jsme pěkný narozeninový dárek pro všechny občany. Nyní
finišujeme s přípravou podkladů pro výběrové řízení a věřím, že do června by
mohla být stavba zahájena.
Od srpna 2020 probíhalo zpracování projektové dokumentace na
rekonstrukci budovy obecního úřadu. Ještě před Vánocemi jsem dokončila
žádost o dotaci a podala ji opět na Ministerstvo pro místní rozvoj. Celkové
náklady jsou předpokládány ve výši cca 23 mil. Kč a dotace, pokud se podaří ji
získat, by měla činit dle podmínek MMR maximálně 10 mil. Kč. Uvidíme, zda
se povede uspět i v tomto dotačním titulu, požadavky od obcí z celé republiky
jsou čtyřikrát vyšší než vyčleněné finance. Počátkem roku jsme na
rekonstrukci úřadu získali stavební povolení a všichni se těšíme na to, až se
nám přestanou hýbat stropy, budova bude mít vyhovující revize a rozpadající
se nábytek, který zbyl po školce, konečně vyměníme za modernější
a účelnější.
Stavební povolení se nám podařilo také konečně získat i na rekonstrukci
bytového domu č. p. 20, který si nový kabát včetně vnitřních úprav také
zaslouží. Zpracování žádosti o dotaci nás čeká teď počátkem roku a snad
i tady budeme úspěšní.
S podrobnějším hospodařením obce se můžete seznámit v Závěrečném účtu
obce, který bude dokončen, předpokládám, v průběhu dubna.
A co nás čeká letos? Díky nově schváleným daňovým zákonům budeme mít
v obecním rozpočtu méně peněz. Naštěstí jsme dobře hospodařili a zbytečně
neutráceli a na investice máme naspořeno. Zastupitelstvo vyčlenilo
v rozpočtu, kromě zabezpečení běžného chodu obce, finance na zpracování
projektové dokumentace na nevyhovující přechody pro chodce, kterou se díky
nedostatečné kapacitě projektantů nepodařilo zrealizovat v loňském roce.
Dokončena bude také projektová dokumentace na doplnění chybějící části
kanalizace a revitalizaci rybníku a realizační projektová dokumentace na
rekonstrukci obecního úřadu. Jak jsem již psala, probíhají práce na výstavbě
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propojovací komunikace před školou a snad brzy začnou také práce na
obnově budov kina, úřadu a bytového domu č. p. 20.
Kromě těchto velkých akcí nás čeká řada těch menších – díky dotaci z Místní
akční skupiny Regionu Poodří pořídíme nové stoly, židle, lednici a nový
barový pult, které budou sloužit jako zázemí pro kulturní akce.
Prostřednictvím Mikroregionu Odersko a získané dotaci z Operačního
programu životní prostředí budou zakoupeny kompostéry a štěpkovače pro
občany, kteří se o ně přihlásili. A také opakovaně použitelné nádobí pro
potřebu obce na kulturních akcích, které nahradí jednorázově použitelné
kelímky a tácky a napomůže nám snížit množství opadu. Ostatně snižování
množství odpadu se budeme muset věnovat díky nově schváleným zákonům
stále a budeme potřebovat také Vaši pomoc, ale o tom si povíme v příštím
čísle zpravodaje.
Přeji Vám všem klidné a hlavně zdravé zimní dny, opatrujte se a buďte na
sebe opatrní.
Dagmar Novosadová, starostka

Zasedání zastupitelstva obce v roce 2021
Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání v prosinci 2020 schválilo termíny
zasedání ZO v roce 2021. Zastupitelé se sejdou:
• 08.03.2021
• 07.06.2021
• 06.09.2021
• 06.12.2021
Zasedání ZO se konají v termínech podle plánu a svolává je starosta
nejpozději do 10 dnů přede dnem zasedání. V odůvodněných případech je
možné termíny konání ZO změnit, v případě nutnosti svolat ZO i dříve.
Pozvánka na zasedání včetně programu jednání je zveřejňována na úřední
desce. Zasedání jsou veřejná. Materiály pro jednotlivá zasedání jsou
zveřejňovány v anonymizované podobě, dle zákona č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních údajů.
Eva Rusková
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Informace z jednání rady obce
Rada obce po projednání na 41., 42. a 43. schůzi:
schválila
• pacht pozemku p. č. 2422/4 o výměře 7869 m2 na dobu neurčitou za cenu
1.582 Kč (s možností navýšení) + platná sazba DPH/rok.
• uzavření DODATKU č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01967/2020/RRC ze dne
11.6.2020 dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje 2020“ v dotačním titulu 1 na projekt obce Kunín
„Kunín – Propojovací komunikace před základní školou“ .
• plán inventur, jmenovala komise ustanovené v plánu inventur a uložila
členům ZO a výborů zúčastnit se inventur v jednotlivých zařízeních.
• Směrnici č. 2/2020 o oběhu účetních dokladů obce Kunín s účinností od
1.1.2021.
• podání žádosti o dotaci na realizaci projektu „Stavební úpravy budovy
obecního úřadu – Kunín 69, p. č. 421“ do dotačního titulu Ministerstva pro
místní rozvoj ČR 117D8210R Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
v podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova“.
• nájem garáže na p. č. 1077 o výměře 20,52 m2 za Zdravotním střediskem
firmě DAVOZ ZNAČKY s.r.o., 743 01 Bítov 106 na dobu neurčitou za cenu
400 Kč + platná sazba DPH /rok.
• uzavření nájemní smlouvy na nájem domu č. p. 464 od 1.1.2021 do
31.12.2021.
• uzavření Smlouvy o nájmu zemědělského stroje s VFU Brno ŠZP Nový Jičín,
El. Krásnohorské 178, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Cena pronájmu
Traktoru Zetor 7745 za období od 10.12.2020 do 1.4.2021 činí 1 000 Kč bez
DPH.
• uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o spolupráci uzavřenou dne 1.8.2014
s firmou Dimatex CS spol. s.r.o., Stará ul. 24, Stráž nad Nisou s tím, že se
změní podmínky za svoz textilu, kdy poplatek 900 Kč/CNT/rok bude hradit
obec Kunín firmě DIMATEX CS spol. s.r.o.
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• zrušení ročního poplatku pro čtenáře a uložila vyhotovit nový Knihovní řád
Obecní knihovny v Kuníně a předložit jej ke schválení.
• uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu v domě č. p. 33 od 6.1.2021 do
31.3.2021.
vzala na vědomí
• návrh rozpočtu na rok 2021 ZŠ a MŠ a uložila předložit ZO k projednání.
• aktualizovanou verzi materiálu „Metodika k podávání oznámení veřejnými
funkcionáři podle zákona o střetu zájmů“ zaslanou Ministerstvem
spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, 128 10 Praha 2.
neschválila
• nabídku IV – Nakladatelství s.r.o., Koněvova 2660/141, 130 00 Praha 3.
a dále …
• souhlasila s přijetím účelově určeného daru od firmy Rocksteel s.r.o.
v hodnotě 20 000 Kč pro potřeby 1. a 5. třídy ZŠ.
Eva Rusková

Informace z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Kunín na svém 12. zasedání dne 14.12.2020:
12/4/1/2020 bere na vědomí informaci o odstoupení od Smlouvy o smlouvě
budoucí kupní na prodej pozemku p. č. 2110/9 o výměře 80 m2, druh
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č. p.
463, rodinný dům a spolu s ním pozemku p. č. 2110/8 o výměře 506 m2, druh
pozemku zahrada a revokuje usnesení č. 10/5/6/2020 z 10. zasedání ZO dne
15. 6. 2020.
12/4/2/2020 schvaluje prodej pozemku p. č. 1301, zahrada, k. ú. Kunín
o výměře 975 m2, cena bude stanovena na základě znaleckého posudku.
Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku, cena za
vyhotovení kupní smlouvy je stanovena na 500 Kč. Sjednává se předkupní
právo pro Obec Kunín na dobu 10 let od vkladu do KN za stejnou cenu.
12/4/4/2020 revokuje usnesení 10/5/5/2020 a schvaluje uzavření Kupní
smlouvy na prodej pozemku p. č. 2110/7 o výměře 80 m2, druh pozemku
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zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 462,
rodinný dům a spolu s ním pozemku p. č. 2110/6 o výměře 531 m2, druh
pozemku zahrada za cenu 1.192.310 Kč s tím, že nemovitost bude zatížena
zástavním právem ve prospěch úvěrující banky sloužící k zajištění úvěru na
úhradu kupní ceny, t.j. prodávající strana poskytne součinnost se zástavním
právem ve prospěch úvěrující banky. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem nemovitostí. Zřizuje se předkupní právo pro obec Kunín na dobu
10 let od vkladu do katastru nemovitostí.
12/4/5/2020 schvaluje uzavření Zástavní smlouvy k nemovitostem
č. GML149318826/2020/Z1 mezi mBank S. A., se sídlem Pernerova 691/42,
186 00 Praha 8 – Karlín, IČ 27943445, Obcí Kunín, se sídlem Kunín 69, 742 53
Kunín, IČ 00600733 a kupujícím.
12/5/1/2020 bere na vědomí 4. rozpočtové opatření 2020 schválené radou
obce usnesením č. 2020/37/5.2.
12/5/2/2020 schvaluje 5. rozpočtové opatření 2020:
Daňové příjmy

26 682 840 Kč

Nedaňové příjmy

6 630 000 Kč

Běžné výdaje

27 790 119,75 Kč

Kapitálové příjmy

4 994 000 Kč

Kapitálové výdaje 46 178 391,55 Kč

Přijaté transfery

7 951 671,30 Kč Financování

27 710 000 Kč

12/6/1/2020 schvaluje rozpočet obce na rok 2021 dle přílohy jako
schodkový a stanovuje závazné ukazatele příjmy: daňové, nedaňové,
kapitálové a přijaté dotace, výdaje: běžné a kapitálové a financování.
Rekapitulace rozpočtu 2021:
Příjmy celkem 30.403.000 Kč

daňové příjmy
nedaňové příjmy

24.000.000 Kč
4.410.000 Kč

kapitálové příjmy 1.200.000 Kč
přijaté transfery
Výdaje celkem 73.453.000 Kč

běžné výdaje

793.000 Kč
27.974.100 Kč

kapitálové výdaje 45.478.900 Kč
Financování

43.050.000 Kč

financování
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43.050.000 Kč

12/6/2/2020 pověřuje Radu obce Kunín, aby prováděla rozpočtová opatření
mezi dvěma zasedáními ZO, a to v rozsahu stanoveném v této důvodové
zprávě. Toto opatření se stanovuje z důvodu, že zasedání ZO se koná zpravidla
jednou za tři měsíce a v některých případech je potřeba upravit rozpočet
a proplatit výdaje, které nejsou aktuálně zapojeny do rozpočtu obce.
12/7/2020 schvaluje Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunín na rok 2022
– 2024.
12/8/2020 schvaluje cenu stočného na rok 2021 ve výši 35 Kč/1 m3 včetně
DPH.
12/9/2020 vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
12/10/1/2020 až 12/10/6/2020 schvaluje poskytnutí návratných finančních
výpomocí a uzavření Smluv o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové
půjčky v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,
evidované pod č. 2/371/2020, č. 3/72/2020, č. 4/220/2020, č. 5/50/2020,
č. 6/1/2020, č. 7/48/2020.
12/11/2020 schvaluje Vnitřní směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu
č. 3/2020.
12/12/2020 schvaluje Stanovy DSO Mikroregionu Odersko.
12/13/2020 bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru Mikroregionu
Odersko.
12/14/2020 bere na vědomí Zprávu o činnosti Rady obce Kunín za období od
15. 9. 2020 do 14. 12. 2020.
12/15/2020 bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního a Finančního
výboru obce Kunín za období od 15. 9. 2020 do 14. 12. 2020.
12/16/2020 schvaluje termíny zasedání ZO v roce 2021 a ukládá je zveřejnit
na webu obce a ve zpravodaji.
12/17/2020 1. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné
finanční podpory č. 3/2020 se Sdružením rodičů při ZŠ Kunín, z.s., se sídlem
Kunín 346.
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2. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné
finanční podpory č. 6/2020 se Základní organizací Českého zahrádkářského
svazu Kunín, se sídlem Kunín 306.
3. schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí veřejné
finanční podpory č. 7/2020 s Rybářským spolkem Kunín, se sídlem Kunín 405.
Eva Rusková

Harmonogram svozu komunálního odpadu 2021
Popelnice se vyváží 1x za 14 dní lichou středu. Nádoby 1100 l každou středu.
leden

6., 20.

květen

12., 26.

září

1., 15., 29.

únor

3., 17.

červen

9., 23.

říjen

13., 27.

březen

3., 17., 31.

červenec

7., 21.

listopad

10., 24.

duben

14., 28.

srpen

4., 18.

prosinec

8., 22.

Provoz sběrového dvora v roce 2021
Sběrový dvůr je otevřen 1x za měsíc od 8 do 11 hodin. Po telefonické
domluvě (kontakt 608 482 482, p. Konvička) je možné sběrový dvůr otevřít
kdykoliv v době Po - Pá od 8 do 15 hodin. Využívejte tohoto legálního
způsobu, jak se zbavit odpadu a nevytvářejte černé skládky v katastru Kunína
a jeho okolí!!! Na jaře a na podzim je organizován sběr objemného odpadu.
16. leden

22. květen (velký sběr)

11. září

13. únor

19. červen

16. říjen (velký sběr)

13. březen

17. červenec

13. listopad

17. duben

14. srpen

11. prosinec

Úklid vánočních stromečků od kontejnerových stání u BYTOVÝCH domů bude
probíhat do 15. února.
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Poplatky v roce 2021
Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci provádějte úhrady poplatků
převodem nebo odložte na později. Při osobní návštěvě obecního úřadu
respektujte úřední hodiny.
Poplatky
komunální
odpad

pes

stočné
nájem
pozemku
jak zaplatit

Variabilní
symbol

Výše poplatku

550 Kč/osoba/rok

1340

100 Kč/pes v rodinném domě
200 Kč/druhý a další pes v RD
450 Kč/pes v domě s více než 2 byty
1000 Kč/druhý a další pes v domě s více
než 2 byty
200 Kč/pes v domě s více než 2 byty a
majitel starší 65 let

1341

33 Kč/m3 spotřebované vody do 31.12.2020
35 Kč/m3 spotřebované vody od 01.01.2021

2321

cena dle nájemní smlouvy

2131

na účet č. 1760145389/0800 s příslušným variabilním
symbolem, hotově nebo platební kartou v pokladně
obecního úřadu

Cena vodného
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti SmVaK byly
v souladu s platnou legislativou schváleny ceny vodného a stočného
s účinností od 1. ledna 2020. Cena vodného je stanovena na 47,87 Kč/m3
včetně DPH 10 %.
Miroslava Janýšková
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Výtěžek Tříkrálové sbírky
Přestože se letošní Tříkrálová sbírka
uskutečnila v omezeném rozsahu a převážně
v online prostoru kvůli koronaviru, vybrali
koledníci v Kuníně při roznášení letáčků
skvělých 40.074 Kč. Děkujeme všem, kteří
přispěli.
Kdo nestihl nebo nemohl přispět, má stále
možnost se zapojit do sbírky online, která
probíhá až do konce dubna. Přispět je možné
online platbou nebo převodem z účtu. Jak to
provést, naleznete na www.trikralovasbirka.cz.
Dále je také možné poslat jednorázovou nebo
trvalou DMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90

Výměnu řidičského průkazu je možné odložit
Na řidičské průkazy, jimž uplynula či uplyne doba platnosti v období od 1. září
2020 do 31. března 2021 (v návaznosti na platnost řidičských průkazů
uvedených v nařízení EP a Rady č. 698/2020 a vyhlášení nouzového stavu
k datu 5. října 2020), se pohlíží jako na platné po dobu 6 měsíců nad rámec
platnosti jednotlivých dokladů (např. platnost řidičského průkazu skončila
10. 11. 2020, dle tohoto stanoviska se považuje za platný do 10. 5. 2021).
Obdobně jsou částečně dotčeny i řidičské průkazy, jimž platnost uplynula
v době od 1. února 2020 do 31. srpna 2020 a kterým je dle nařízení EP a Rady
č. 698/2020 prodloužena o 7 měsíců. Tento závěr byl učiněn na základě
vyhlášeného nouzového stavu na území České republiky k datu 5. října 2020,
jelikož i na tyto držitele řidičských průkazů, dopadají vyhlášená opatření
(např. řidičský průkaz, jemuž platnost skončila 1. 3. 2020, byl ve smyslu
nařízení co do platnosti prodloužen do 1. 10. 2020 a následně se na něj ve
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smyslu tohoto stanoviska pohlíží jako na platný po dobu dalších 6 měsíců –
do 1. 4. 2021).

Z obecní statistiky ...
K 31.12.2020 bylo v obci přihlášeno k trvalému pobytu 1875 občanů. Do naší
obce se v průběhu roku přistěhovalo 48 občanů a 36 se jich odstěhovalo.
Narodilo se 21 dětí, zemřelo 16 občanů. Průměrný věk dosahuje 40,44 let.
Nejstarší občanka obce letos v lednu oslavila 99 let.
Eva Rusková

IN.F.Obálka je stále k dispozici
IN.F.Obálka je aktivita Moravskoslezského
kraje zaměřená na zvýšení kvality života
seniorů a podporu jejich bezpečí.
• IN.F.Obálka (= Informace jako Forma
ochrany) je plastová obálka, která
obsahuje informační leták s pokyny
k vyplnění, formulář k vyplnění, propisku,
magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde
je IN.F.Obálka, s telefonními čísly na
složky záchranného systému).
• IN.F.Obálka slouží k předání údajů
o vašem zdravotním stavu, užívaných
lécích, kontaktech na příbuzné či blízké, v případě, že se ve Vaší domácnosti
ocitnete v nebezpečí či ohrožení života, složkám záchranného systému, které
jsou o této aktivitě informovány.
• IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu zajištění pomoci v situaci tísně,
ohrožení zdraví nebo života. Vyplníte formulář s požadovanými údaji a vložíte
jej zpět do plastové obálky, kterou umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní
přihrádky dveří.
Samolepkou nebo magnetkou označíte dveře lednice nebo dveře z vnitřní
strany bytu, čímž upozorníte zasahující záchranné složky, aby co nejrychleji
získaly informace o Vás a Vašem zdravotním stavu.
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IN.F.Obálku si osoby seniorského věku mohou vyzvednout na obecním úřadě.
Bohuslava Vavříková

Byly časy, byly, ale se minúly…
V pondělí 18. ledna tohoto roku opustila nejenom svoji rodinu a kunínskou
dědinu, ale i přátele ze Skoronic, nezapomenutelná Marie Omaníková. Slova,
uvedená v záhlaví - Byly časy, byly, ale se minúly… -, vystihují nejenom náš
smutek nad jejím nečekaným odchodem, ale i zármutek nad tím, že vše, co
jsme spolu prožili, je nenávratně pryč…
Mařenka – jak jsme jí u nás říkali - patřila k té generaci, která se podílela na
obnově družby v roce 1970 a která ctila naše zvyky, obyčeje.
Představení kunínské obce i další její obyvatelé navštívili Skoronice poprvé
v neděli 27. září 1970, před více než půl stoletím, o národopisné slavnosti
Vinobraní. Delegaci Kunína vedl tehdejší předseda Místního národního
výboru, vážený a čestný muž, Ludvík Trabura. Zrodila se nová přátelství.
Poprvé si tehdy stiskli ruce ti, kteří si byli později velice blízcí. Křížkovci začali
kamarádit se Šnajdárkovými, manželé Lungovi s Halavičovými, sestry Rišicovy
s Marií Lungovou, Kužílkovi jezdili k Čechům a „tetince“ Barboře Plaché, naše
rodina se přátelila a přátelí dodnes s Traburovými, stejně tak jako rozvětvení
Porubovi s Levovými. Jaruška, Pepík a Maruška se svými životními partnery
našli ve Skoronicích, na Pastvisku, v čísle popisném 117 ty, se kterými je
spojovalo silné, přátelské pouto, přetrvávající i po další generace.
Krátce poté, co začala družba mezi Kunínem a Skoronicemi, začali se
vzájemně navštěvovat i mladí chlapci a děvčata. V prvním listopadovém
týdnu, kdy se u nás odbývaly tradiční slovácké hody s věncem a káčerem,
oblékala se kunínská mládež do našich starobylých krojů. Pro kluky a děvčata
ze severu Moravy bylo v tu dobu vzácností zpívat a tancovat při tak
ojedinělých svátečních dnech. A naši rodičové pro přátele z Kunína chystali
kroje s radostí i poctou zároveň. Na velikonoční svátky, kdy chodili skoronští
hoši po šlahačce, přijížděli Kuníňáci, aby - jak jinak - než v krojích, vyšlahali
svoje kamarádky a možná i frajárky z družebních Skoronic. Jízdy králů,
divadelní představení i sjezdy rodáků se neobešly bez Kuníňáků. To bylo
nepsané pravidlo, úplná samozřejmost, zvát potomky našich předků na tyto
slavnosti.
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Nechyběla při nich ani Mařenka Omaníková. Bylo jí všude plno. Její objetí,
pevný stisk ruky, není možné z paměti vymazat. Byla nepřehlédnutelná
a získala si všecky kolem upřímností a radostným pohledem na svět. Při
návštěvě Kabaretního večera v červnu 2015, při závěrečné děkovačce,
povstala v hledišti, i s rodinou Porubových a tleskala účinkujícím
i hudebníkům vestoje. Takové pocty se nám, obyčejným skoronským
divadelníkům, dostalo od kunínských přátel. Stejně tak tomu bylo i při sjezdu
rodáků, o skoronské pouti, dva roky předtím. Vidím opět sourozence Porubovy
a jejich protějšky, jak sedí při Vzpomínkovém večeru, u předních stolů, v sále
Obecního domu ve Skoronicích, s Jindřiškou Růžičkovou a manželi
Ondrůškovými, „hltají“ každé mluvené slovo, prozpěvují při tónech Varmužovy
muziky a připomínají si tak chvíle, prožité v naší malé dědince.
Děcka ze skoronského krůžku si Mařenku oblíbily hned napoprvé a ona je
zrovna tak. Vítala je při návštěvě Kunína s otevřenou náručí, uměla jejich
pěvecké i divadelní nadání ocenit a taky je dokázala v jejich činnosti
povzbudit. S elánem a veselostí, jí vlastní, volávala: „Děcka moje, vítám Vás, co
jsem se na Vás natěšila…“. A my na ni též. Na dvorku u maminky Boženy
Porubové i u jejího syna Pepíka se pořádala při našich návštěvách
v posledních deseti letech „párty“. Sešli jsme se tam při zpěvu a tanci, připíjeli
skoronským vínkem, děckám Mařenka namíchala nealkoholické džusy
a koktejly, to ona uměla, byla to přece její profese… Bývalo tam dobře, bývalo
tam veselo.
Mařenka s velkým uznáním obdivovala i naše tetičky, s jakým fortelem
nastrojí děvčátka do vyšívaných pávek a fěrtůšků, jak jim umí naskládat
šikovně naškrobené spodničky, jednu na druhou, aby byla děvčátka pěkně
„natrčená“. Tento výraz si Mařenka velice oblíbila a nezapomněla se po každé
humorně zeptat: „Tož jak, cérenky, jste dnes natrčené akorát?“… Se zaujetím si
od našich „garderobiérek“ nechala vyprávět, jak se kroje škrobí, žehlí, s jakou
opatrností se musí kulmovat, aby se sněhobílá spodnička nepopálila… Žasla
nad tím, kolik dá práce, než se vyšije jedno jediné kvítečko na červené
kanafasce, zvané pávka… Vážila si našich vyšívaných krojů a milovala je.
Při naší poslední návštěvě na kunínském zámku, v adventu roku 2019, jsme si
společně nechali udělat „podobenku“, říkali jsme – „tá bude památeční, tů si
vystavíme“. Jaká smutná pravda tehdy byla vyřčená… Skutečně památeční. Na
ní vidíme Mařenku v plné síle… O rok později, před vánočními svátky, už se
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začíná psát poslední stránka jejího žití… Nebylo nám dopřáno, abychom
zesnulou přijeli na její poslední pozemské cestě doprovodit ve skoronském
kroji, abychom jí u místa posledního odpočinku zazpívali její milované
slovácké písničky. Až nám podmínky dovolí a bude možné cestovat,
navštívíme její hrob, položíme živé květy, zapálíme svíce a v tichosti
poděkujeme. Za její kamarádství, za její čas, nám věnovaný i za ten její věčně
optimistický postoj k životu, který ne vždy byl pro ni zrovna jednoduchým.

Posílám Mařence, tam nahoru, do nebeských výšin, poslední pozdrav ze
Skoronic, od děcek z krůžku i ode mě samotné. Slova staré moravské písně,
nechť jsou vzpomínkou na naše neokázalé, upřímné přátelství:
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Důbravěnko zelená – proč si tak ošumělá.
Došly na mňa mrázové – velicí nečasové.
Až tí mrázové přejdů – pěkná zelená budu.
Zelený list ponesu – bílým kvítkem pokvetu…
/Psáno ve Skoronicích, o poslední lednové neděli roku 2021, jako vzpomínka na
Kunín, na naši několikaletou družbu, společná setkání, ale především na
jedinečnou ženu, která byla mému srdci tolik blízká. V úctě – Marie Holcmanová/

Možnosti stravování v obci
Restaurace Kurty Kunín – provozovna v areálu výletiště
Rozvoz obědů – ANO (pouze po dobu uzavření restaurace)
Možno výdeje přes okénko do vlastních nosičů/nádob, plastové jednorázové
obaly za příplatek 5 kč/kus.
Jeden druh obědu, cena 95 Kč (i s dopravou)
Bližší informace paní Helena Kuráňová, tel.: 733 100 774
Rico koláče s.r.o. – provozovna bývalá jídelna VFU (Restaurace u Myslivny)
Rozvoz obědů – ANO
Možnost vlastních nosičů/nádob, plastové jednorázové obaly v ceně obědu.
Na výběr – 2 polévky, 2 druhy hlavní jídlo + stálá nabídka 4 druhy, cena 95 Kč
až 100 Kč (i s dopravou).
Objednávky předem do 8:00 hodin, rozvoz v době od 10:00 až 12:00
Bližší informace paní Martina Segeťová, tel.: 776 620 440
e-mail: ricokolace@seznam.cz, facebook: Rico-koláče – aktuální jídelníček
Školní jídelna v ZŠ
Vaří pro stálé strávníky – děti navštěvující MŠ a ZŠ (1. a 2. třída). Žáci v době
distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd, mohou vyzvednout ve školní
jídelně v době 11:00 – 11:20 nebo 13:20 – 13:40 do jídlonosičů nebo
plastových nádob. Oběd si strávník musí nahlásit nejpozději den dopředu do
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14:00! na tel.: 556 749 020, nebo přes portál e-strava. Nemocní a žáci
v karanténě nemají na dotovanou stravu nárok.
V současném stavu pro cizí strávníky neumožňuje odběr obědů (za
normálních okolností za cenu 61 Kč).
Markéta Kuběnová

Knihovna Kunín
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci je knihovna stále až do
odvolání UZAVŘENA. Všechny výpůjčky jsou automaticky prodlouženy
a čtenářům nenabíhají pokuty z prodlení. Rada obce zrušila pro rok 2021
členský poplatek pro stávající i nové čtenáře. I přes nepříjemná omezení Vás
Obecní knihovna v Kuníně vítá v novém roce.
Naše knihovna disponuje knihovním fondem 6 152 knižních titulů. Za rok
2020 se v knihovně zaregistrovalo celkem 90 čtenářů – knihovnu dohromady
navštívili 1 358 krát.
Celkem bylo vypůjčeno 4 063 knižních titulů – 3 629 knih, 420 časopisů, 14
deskových her. Díky meziknihovní výpůjční službě bylo z knihovny v Novém
Jičíně zapůjčeno celkem 25 titulů.
V tabulce výpůjčky knižních titulů pro rok 2020:
Dospělí

Mládež

Beletrie

3255

270

Naučná

69

35

Celkem

3324

305

Statistiky naleznete také na odkazu: https://kunin.knihovna.cz/statistiky/
V knihovně jsou v současnosti odebírány tyto časopisy:
Pro dospělé – 100+1 (100+1 retro), 21. století, Chatař chalupář (Kouzlo
zahrady, Rok na chalupě), Epocha (Epocha speciál), Koktejl, Kreativ, Paní domu,
Poodří a Zahrádkář,
Pro děti - 21. století Junior, Čtyřlístek (Čtyřlístek speciál)
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Starší tituly časopisů jsou nyní v knihovně volně k dispozici.
Knihovna má pro veřejnost PC stanici s připojením na internet. V knihovně je
možnost Wifi připojení.
www katalog knihovny - forma jak se na knihovnu podívat on-line
Umožňuje nahlédnout do našeho knižního fondu, jak se říká, on-line. Máte tak
informace o knihách, které jsou v naší knihovně dostupné. Lze nahlédnout,
zda právě titul, který si chcete vypůjčit, není zrovna vypůjčen.
Stávající čtenáři mohou nahlížet do svého čtenářského konta - zadáním čísla
svého průkazu (poslední trojčíslí na čárovém kódu přilepeném na kartičce do
knihovny) a heslem je datum narození ve formátu RRMMDD. Na svém kontu
pak uvidí knihy, které mají zrovna vypůjčené a mohou si své výpůjčky
prodloužit nebo třeba rezervovat žádané tituly.
Další informace na www.kunin.knihovna.cz – katalog knihovny.
Náhled na katalog - šipky znázorňují způsob vyhledávání a náhled do
čtenářského konta

Na shledanou opět v lepších časech se na Vás těší
Markéta Kuběnová, knihovnice
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Sdružení rodičů při ZŠ Kunín
Jsme stále mezi Vámi, jen tak trochu nejsme vidět. :-)
Bohužel nám nynější situace neumožňuje realizovat naše již tradiční akce.
V roce 2020 jsme ještě stihli uskutečnit společně s obcí Obecní ples, kde
jsme se podíleli na zajištění občerstvení a pak Maškarní karneval pro děti.
Letošní rok je opět ve hvězdách…
Mysleli jsme, že alespoň Cesta z města bude realizovatelná, ale i tu jsme si
každý zdolali po svém viz foto:

Naši aktivní členové si
alespoň odpočali od
celoročního srpšáckého
shonu a doufám, že
nabrali nové síly. Jakmile
dojde k rozvolnění situace, určitě se opět setkáme na některé z našich
akciček.
Jedná se o období zcela neobvyklé a já si přeji, abychom se maličkými
krůčky opět posouvali k tomu našemu normálu. Užívejte nejbližší rodiny
a zase někdy opět na shledanou se těším
za Sdružení rodičů Markéta Kuběnová
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Hlasujte pro Poodří a přispějte tak k jeho zviditelnění
i rozvoji!
Podpořte Flascharův důl v Odrách nebo zámky Nová Horka a Kunín!
Flascharův důl v Odrách a zámky
Nová Horka a Kunín, to jsou tři
atraktivity turistické oblasti
Poodří, jimž můžete dát svůj hlas
v soutěži Cena cestovního ruchu
Moravskoslezského kraje 2020.
Hlasovat je možné na
www.cenycr.cz do 28. února.
„V Poodří je velké množství
nádherných a turisticky
atraktivních míst , která si
ocenění zcela jistě zaslouží! Vybrat do soutěže pořádané Moravian-Silesian
Tourism, destinační společností Moravskoslezského kraje, bylo velmi náročné,“
zdůrazňuje Pavlína Ambrosch, ředitelka Destinačního managementu
turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
Do druhého ročníku soutěže nominoval Destinační management TO Poodří –
Moravské Kravařsko, o.p.s., Flascharův důl v Odrách, a to v kategorii Nejlepší
počin v cestovním ruchu 2020, zámek Nová Horka (kategorie Neobjevený
skvost), CHKO Poodří (kategorie Nejmalebnější místo v zimě) a Balerův větrný
mlýn ve Spálově a zámek Kunín (kategorie Nejsvětovější místo).
Do finální prestižní nominace, v níž jsou zařazena TOP místa
Moravskoslezského kraje, byly
vybrány tři z atraktivit
navrhovaných Destinačním
managementem TO Poodří –
Moravské Kravařsko, o.p.s., –
už zmíněný Flascharův důl
a zámky Nová Horka a Kunín.
V kategorii Osobnost
ce s t o v n í h o r u c h u 2 0 2 0
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turistickou oblast Poodří zastupují Věra a Jaroslav Královi (Vodní mlýn
Wesselsky) a Alena Zemanová (Flascharův důl).
„Vybraná místa mají obrovský potenciál daný silným příběhem či
architektonickou a kulturní hodnotou a zároveň se pozitivně podílejí na
zvyšující se návštěvnosti regionu,“ upozorňuje Pavlína Ambrosch a apeluje na
patriotismus lidí žijících na území turistické oblasti Poodří, která se rozkládá
na území Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří, Bílovecka, Fulneku, Studénky
a Klimkovic. „Hlasujte! Vítězství v některé z kategorií soutěže Cena cestovního
ruchu Moravskoslezského kraje výrazně přispěje ke zvýšení povědomí nejen
o daném místě, ale také o celém Poodří. A k benefitům plynoucím ze
zvýšeného zájmu turistů patří rozvoj podnikání v mnoha sférách a pozitivní
dopad na prosperitu celého Poodří. To je právě v této době poznamenané
koronavirem velice důležité,“ uzavírá Pavlína Ambrosch.

Tip na výlet v turistické oblasti Poodří
Fenomén GALERIJNÍ ULICE (Jistebník)
Již sedmým rokem si mohou návštěvníci
Jistebníku prohlédnout unikátní Galerijní
ulici. Je to jediná ulice, která je v obci
pojmenována a ne náhodou Galerijní. Po
její téměř 300 metrové délce jsou k vidění
velkoformátové fotografie, které jsou
umístěné na plotech a domech. V současné
době je to bezmála 100 fotografií, které
jsou rozděleny do dvou cyklů. Pod názvem
"Takoví jsme byli" to jsou historické
fotografie nejen místních obyvatel, ale
i známých osobností z oblasti kultury
a sportu – třeba bývalých olympioniků
(V. Mách, bratři Svojanovští, V. Čáslavská, manželé Zátopkovi a další). Většina
z nich Galerijní ulici navštívila.
V horní části ulice to jsou pak fotografie, které zachycují současné dění
a aktivity Galerijního spolku, který se má čím pochlubit. Fotografie na ulici se
průběžně obměňují.
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V letošním roce proběhlo již 6. mezinárodní malířské a sochařské sympozium
výtvarníků, tentokrát ve spolupráci s obcí Jistebník. Vytvořená sochařská díla
jsou průběžně instalována před OÚ a farní kostel sv. Petra a Pavla.
Výtvarná díla, která vznikla za účasti předních tvůrců, jako jsou prof., ak. mal.
B. Jirků, ak. sochařů Z. Tománka, B. Eliáše, J. Čutka, P. Nižňanského, ak. malířů
M. Maliny, J. Tichého, Mgr. art. J. Bachoríka a dalších, je možné vidět v Galerii
u foťáka, která je součástí Galerijní ulice. V této galerii je možné pravidelně
shlédnout výstavu obrazů či plastik významných českých a slovenských
výtvarníků.
Sochy ze dřeva, které vznikly v průběhu sympozií, zdobí jak samotnou hladinu
Galerijního rybníku, tak i jeho břehy. Od Galerijní ulice je vzdálený necelý
kilometr a rozhodně stojí zato ho navštívit.
Můžeme říct, že jsme nejvíce navštěvovanou galerií (alespoň v Jistebníku :) ).
Jsme galerií s bezbariérovým přístupem, s možností prohlídky na kole, na
koni, autem, v zimě na saních a běžkách. Otevřeno nonstop.
Bez zákazu kouření a fotografování. Jsme galerií otevřenou pro všechny.
Více z historie i o aktivitách najdete na www.galerijniulice.cz, FB Galerijní
ulice a v dokumentu ČT v cyklu Náš venkov "Slunce v Galerijní ulici".
Jan Lipina z Galerijní ulice
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Změna v objednávání na testování COVID-19
Od 1.2.2021 dochází ke změně režimu
o b j e d n á v á n í p a c i e n t ů n a PC R te s t y
k vyšetření Covid-19. Nově bude systém
fungovat tak, že lékař nebo Krajská
hygienická stanice zadá žádanku
v celostátním systému ÚZIS a pacient, jemuž
byla tato žádanka vystavena (pacient
nedostane žádanku, pouze informaci od
lékaře, že žádanku vytvořil), se může
r eze r vov a t k o d b ě r u n a l i b ovo l n é m
odběrovém místě v termínu, který je volný,
případně se dostavit k odběru v lékařem nebo
operátorem call centra KHS doporučeném
termínu.
Ing. Iva Šindlerová,
odbor zdravotnictví KÚ MSK

Očkování proti nemoci COVID-19 v Odrách
Očkovací centrum v Odrách bude zprovozněno od 1. února 2021 v prostorách
Dělnického domu. Termíny očkování budou postupně uvolňovány podle počtu
dodaných vakcín. Odborným garantem tohoto očkovacího centra je Městská
nemocnice v Odrách.
V případě, že se budete chtít nechat naočkovat přímo v Odrách (Dělnický
dům), je zapotřebí, abyste při registraci na https://crs.uzis.cz/ vybrali
preferované místo: Nový Jičín - Nemocnice Odry.
Jakmile pro vás bude dostupný termín v tomto místě, obdržíte SMS informaci
a pokyn k rezervaci konkrétního termínu opět na webu https://crs.uzis.cz/.
Očkovací centrum v Odrách může využít každý, kdo preferuje očkování
v tomto místě.
Město Odry
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Zprávy ze školy a školky
Zprávy ze školy
Vážení přátelé naší školy,
začíná nový zimní měsíc a většina dětí
se stále učí doma. Do školy nám
docházejí naší prvňáci a druháci, pro
které je otevřena plně v provozu také
školní družina (pro každou třídu jedno
oddělení). Všechny další třídy mají
povinnou online výuku. Velký dík patří
všem rodičům za spolupráci. U malých
dětí jsou zpravidla rodiče se žáky doma
a pomáhají jim s připojením i vypracováváním úkolů. U velkých zase rodiče
pomáhají podporou, vyslechnutím, radou …..
Do výuky na dálku máme zapojeny všechny naše žáky, bez výjimky všechny.
Pokud žáci potřebovali, byla jim poskytnuta také technika ze školy. Na
prvním stupni není problém v komunikaci se žáky, v hodinách jsou žáci
aktivní, spolupracují. Trošku horší s komunikací je to na druhém stupni.
Někteří žáci komunikují méně, ale to je stejný problém jako ve třídě.
Postupně vše řešíme také s rodiči, pokud se nám zdá, že je problém
technická překážka.
Na konci ledna se naše škola stala součástí kontrolní činnosti České školní
inspekce. Paní inspektorky navštívily všechny třídy naší školy a téměř
všechny pedagogy na online hodinách. Po ukončení inspekce byla
zkonstatována vysoká úroveň vyučovacích hodin, perfektní spolupráce žáků
a pedagogů zejména na prvním stupni školy. Na druhém nám bylo
doporučeno, abychom ještě více zapojovali žáky, kteří jsou v komunikaci
pomalí. Nevím, zda toho lze vůbec dosáhnout, ale budeme se ještě více
snažit.
Může se zdát, že se ve škole nic neděje. Není to pravda. Máme zde různé
aktivity dvou tříd a dvou oddělení školních družin. Také žáky připravujeme
na dálku na některé soutěže a olympiády, připravujeme je také na přijímací
zkoušky. Někteří žáci přicházejí do školy na osobní konzultace. A také
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obnovujeme výzdobu školy na chodbách i ve třídách, uklízíme v kabinetech,
vyplňujeme různé statistiky…… A čekáme, že nám vláda pošle děti zpět do
školy. Zatím je další termín domácí výuky stanoven do 14.2.2021. Tak
uvidíme.
Přeji vám pěkné zimní dny a pevné zdraví.
Ivana Machýčková, ředitelka školy

ZÁPIS DO I. TŘÍDY ZŠ se koná:
15.4.2021 v budově základní školy nebo online. Forma
bude zveřejněna na stránkách školy www.zskunin.cz
K zápisu se dostaví děti narozené do 31.8.2015.
Rodiče budoucích prvňáčků si k zápisu přinesou:
1.Rodný list dítěte.
2. Vyplněnou žádost o přijetí žáka do I. třídy ZŠ a zápisní list
(obdrží jej rodiče v MŠ, nebo si jej mohou vyzvednout na
ředitelství ZŠ, nebo na www.zskunin.cz).
3. Občanský průkaz pro ověření totožnosti a bydliště.
Zimní radovánky na sněhu
Týden od 11. 1. do 15. 1. 2021 se nesl v duchu zimních radovánek. Venku
nám napadl sníh, a proto jsme se školní družinou vyrazili ven a užívali si
krásných zimních dnů na školní zahradě a hřišti. Holky a kluci se zachumlali
do teplého oblečení a vyrazili ven vstříc dělání andělíčků, stavění
sněhuláků, obřích koulí, bobování na svahu a nechybělo ani oblíbené
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koulování. Děti si zimní odpoledne užívaly a také si zazávodily při
pohybových hrách. Těšíme se na další sněhovou nadílku.
Vychovatelky ŠD
Módní přehlídka ve ŠD
Ve středu 20. 1. 2021 a ve
čtvrtek 21. 1. 2021 jsme si ve
školní družině zpestřili
odpoledne módní přehlídkou.
A k ce s e z ú č a s t n i l y d ě t i
v každém oddělení zvlášť.
Všechny děti měly připravený
p ř ev l e k n e b o m a s k u , v e
kterých plnily úkoly. Součásti
přehlídky byla promenáda
v doprovodu hudby, vlastní
projev a tanec. Na závěr každý
získal odměnu. Všem se akce moc líbila a těšíme se na příště.
Vychovatelky ŠD
Zeměpisná olympiáda - školní kolo
I přes veškeré těžkosti, které jsou v dnešní době spojené se školní
docházkou, se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. To probíhalo ve
třech kategoriích (6. ročník, 7. ročník, 8. – 9. ročník). Do školního kola se
dobrovolně zapojilo 42 žáků! Což je zhruba třetina všech možných
zúčastněných žáků. Za to jim patří velké poděkování. Za to, že si v pátek
22. ledna našli další čas, který budou věnovat škole. Za to, že další čas
strávili před obrazovkou počítače, aby mohli hodinu a půl pracovat na
zeměpisné olympiádě.
Také gratuluji těm, kteří se umístili v kategorii na prvních třech místech
a postupují do okresního kola. To se uskuteční 17. února, také online. Za
6. ročník to jsou: Barošová Kristýna, Kozar Jakub, Halamová Adéla. Za
7. ročník to jsou: Bobáková Tereza, Hynčica František, Soukupová Hana. Za
8. – 9. ročník to jsou: Matoška Jakub, Kudelová Klára, Boháčová Karolína.
Mgr. Tomáš Valentík
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Novinky v přípravě obchvatu
Vážení spoluobčané, sousedé, kamarádi,
opět se po delší době ozývám s informacemi ohledně budoucího obchvatu
obce Kunín a Šenov u Nového Jičína. Rok uběhl jako voda a událo se hodně
věcí.
Je pro mě velmi těžké psát, zvláště v této době, kdy každý z nás, každá rodina,
řeší tuto tíživou epidemiologickou situaci. Možná v tuto dobu nejvíc v životě
se zamýšlíme nad obyčejnými věcmi, které byly samozřejmé pro naše žití
v obci. Jako se potkávat, popovídat si, podat si ruku, společně posedět,
sportovat nebo jen tak v létě grilovat na zahradě. Snad se ke všemu tomu
lidskému štěstí brzo navrátíme. Držím nám všem palce.
Ale protože se situace loni v létě zdála být příznivější, podnikli jsme jednání
vedoucí k realizaci námi zamýšleného obchvatu. Společně s paní starostkou
D. Novosadovou, místostarostou Nového Jičína panem Mgr. O. Syrovátkou,
vedoucím odboru dopravy Bc. L. Macíčkem a se zástupci naší petice, tj. já
a pan F. Kojetínský, jsme postupně osobně navštívili ředitelé složek, o kterých
se domníváme, že by měli mít na obchvatu stejný zájem jako my občané.
Jedná se o ředitele územního odboru Policie České republiky, ředitele
Hasičského záchranného sboru MSK a ředitele Zdravotnické záchranné
služby.
Všem jsme představili náš záměr i Moravskoslezského kraje vybudování
obchvatu, tzn. Východní variantu A1, tj. napojení v Novém Jičíně (v blízkosti
benzinky u silnice D48 poblíž Technických služeb) a vyústění na D1.
Osobně jsem byla velmi mile překvapena, s jak velkou a vlídnou podporou
jsme se setkali, kdy ředitelé výše uvedených záchranných složek dobře znali
velmi tíživou situaci průjezdu přes Kunín. Zvláště osobní jednání s panem
ředitelem Záchranné služby ve mě stále rezonuje. Sdělil nám, že zamýšlený
obchvat může v budoucnu zachránit lidské životy, protože nebudou muset
projíždět kolonami aut, a to nemyslíme vůbec na situaci, která byla
o povodních, kdy spojení přes silnici I/57 vůbec nebylo možné (kdy pacienty
z Nového Jičína do Ostravy, nebo z Fulneku do Nového Jičína nebylo možné
v daném čase zachránit). Dopisy všech ředitelů záchranných složek máte ve
Zpravodaji, abyste si sami udělali názor.
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Zároveň jsem společně se starostou Nového Jičína panem Mgr. S. Kopeckým
dojednávala schůzku s panem hejtmanem prof. Ivo Vondrákem, abychom
znali názor vedení Moravskoslezského kraje na záměr vybudování obchvatu
přes Kunín a Šenov.
Schůzka byla domluvena se všemi zástupci, tj. paní starostkou Novosadovou,
zástupcem odboru dopravy v Novém Jičíně, panem Kojetinským a mnou. Pan
hejtman byl velmi vstřícný, ale na poslední chvílí nás požádal, abychom
z epidemiologických důvodů přijeli jen my dva, tj. já a pan starosta Nového
Jičína. Schůzka proběhla 13.1.2021 na krajském úřadě v Ostravě za
přítomnosti nejen pana hejtmana, ale i náměstka hejtmana pana
Ing. R. Podstawky a vedoucího odboru dopravy při MSK pana Ing. I. Murase.
Všichni tito představitelé našeho kraje velmi jasně vyjádřili svou podporu
vybudovat náš obchvat. V současné době však probíhá schvalování Zásad
územního rozvoje Moravskoslezského kraje (ZÚR MSK) a tento proces může
trvat delší dobu. Po schválení a vydání a nabytí účinnosti těchto ZÚR MSK
společně s panem hejtmanem připravíme návrh pro Ředitelství silnic a dálnic
pro započetí projektových prací na obchvatu.
Vážení spoluobčané, sousedé a kamarádi. Vím, že z řad mysliveckého sdružení
jsou slyšet hlasy, že výstavbou obchvatu přijdeme o část území. Ano, to je
pravda. Na druhou stranu, dnešní projektanti již budují území, které bude
přijatelné pro zvířata (ochranné valy, přechodové cesty pro zvířata aj). Když se
nevzdáme pozemků v polích (žádné lesy zde nejsou), nebudeme mít, my lidé,
bezpečnější a zdravější život. Vždyť nárůst respiračních onemocnění
především v Moravskoslezském kraji stoupá. To je v dnešní době mnohem
větší nebezpečí pro ty, kteří onemocní covidem-19. Je také již prokázané, že
v oblastech, kde je zvýšená toxická zátěž, se rodí více dětí s poruchou ADHD*
a severní Morava je na tom nejhůř v naší republice. Zamýšlený obchvat by
odklonil až 60 % dopravy a tedy i velkou část tohoto smogu od našich domů.
Přeji Vám hlavně pevné zdraví, hodně sil ke zvládnutí nelehké situace
a trpělivost mladým rodinám, které v této době jsou vytížené nejen učením
svých dětí.
S úctou Oldřiška Navrátilová za Petiční výbor „Za Kunín bezpečnější“
*ADHD je zkratkou anglických slov Attention Deficit Hyperactivity Disorder a znamená doslova
poruchu pozornosti s hyperaktivitou. Patří mezi neurovývojové poruchy, které se projevují
u dětí.
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Obecní úřad Kunín
www.kunin.cz, www.facebook.com/ObecKunin

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí
Středa

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

15:00 – 17:00 COVID
15:00 – 17:00 COVID

Úřední hodiny stavebního úřadu:
Pondělí a středa 8:00 – 11:00 15:00 – 17:00 COVID
Úterý
8:00 – 11:00 12:00 – 15:30 COVID

Bankovní účet obce a variabilní symboly poplatků:
Číslo účtu obce:
Variabilní symboly:

1760145389/0800
poplatek komunálního odpadu 1340
poplatek za psa 1341
nájem pozemku 2131
stočné 2321

Starostka:

Dagmar Novosadová
556 749 950
starosta@kunin.cz
607 846 256
Bohuslava Vavříková
608 551 806
mistostarosta@kunin.cz
Barbora Jalůvková
556 731 046
podatelna@kunin.cz
Miroslava Janýšková
556 749 342
sekretariat@kunin.cz
Zdeňka Cabadajová
556 749 326
ucetni@kunin.cz
Eva Rusková
556 731 046
evidence@kunin.cz
Miroslav Graclík
556 731 043
stavebniurad@kunin.cz
Markéta Kuběnová
721 459 505
knihovnakunin@seznam.cz

Místostarostka:
Podatelna:
Sekretariát, pokladna:
Účetní:
Evidence obyvatel:
Stavební úřad:
Knihovna:

Výpůjční doba Obecní knihovny:
Zavřeno - COVID

Pondělí
Středa

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
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12:00 – 17:00
12:00 – 17:00

Kunínský zpravodaj č. 1-2/2021.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydala Obec Kunín, 742 53 Kunín 69, IČ 00600733, dne 2.2.2021.
Evidenční č. MK ČR E 10210. Vychází 1x měsíčně v nákladu 800 výtisků.
Uzávěrka poslední den v měsíci.
Realizace: www.funprint.eu
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