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Slavnost vína v partnerském městě Leimen
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Návštěva Leimenu
Přijetí v Zrcadlovém sále na
radnici vrchním starostou města
Leimen Heinzem D. Reinwaldem
a zahájení Slavnosti vína.

Na fotografii(zleva): Dagmar
Novosadová, Radek a Barbora
Jalůvkovi, Eva Rusková

Položení květin u hrobu
čestného občana obce
pana Heinricha Friedricha
na hřbitově v Oftersheimu,
který zemřel 18.06.2020.

Setkání s čestnou
občankou obce paní
Anni Friedrich,
manželkou Heinricha
Friedricha.
Na fotografii s dcerou
p. Heidi Mohr.
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Vážení spoluobčané,
na ustavujícím zastupitelstvu, které se bude konat 19. října 2022 v 18 h
ve Velkém sále kunínského zámku, si nově zvolení zastupitelé mezi sebou
zvolí nové vedení obce a já se po dvaceti letech starostování vydám svou
cestou.
Obec předám nové starostce či starostovi ve velmi dobré kondici (už jsem
o tom psala v mimořádném čísle Kunínského zpravodaje, ve Zhodnocení
volebního období 2018–2022), opraven je téměř všechen obecní majetek,
projekty, které jsou v realizaci, by měly být bez větších problémů a komplikací
dokončeny.
Zodpovědným přístupem k obecním financím a hospodařením, a také
získáváním nemalých financí z dotačních zdrojů, máme na obecním účtu
naspořeno přes 70 milionů korun. V době, kdy jsem na obecním úřadě
začínala, před 27 lety, jsem si coby účetní obce na vlastní kůži zažila, co to je,
nemít na obecním účtu peníze. Obce měly v té době finanční možnosti
omezenější, měly jiné příjmy. Naše obec navíc splácela půjčku na kanalizaci
a čistírny odpadních vod, realizovala rekonstrukci zámku, také na ten splácela
úvěr. Jsem velmi ráda, že nové zastupitelstvo bude mít s dostatkem financí
startovací dráhu jednodušší a věřím, že uspořené finance využije zodpovědně
na realizaci projektů, které budou prospěšné pro všechny kunínské občany,
pro nás, naše děti a vnuky.
Vážení nově zvolení členové zastupitelstva, držím Vám palce a přeji hodně
štěstí ve Vaší nové životní etapě. Vykročte do ní tou správnou nohou.
Rozhodujte, prosím, moudře ve prospěch občanů naší obce, mějte nadhled,
upřednostňujte zájmy obecní nad zájmy svými a buďte oporou nově zvolené
starostce či starostovi. Zastaňte se jich, pokud to bude potřeba. A také, prosím,
buďte týmovými hráči, kteří vidí dál než za hranice Kunína. Komunikujte
spolu. Z mého pohledu je to opravdu důležité.
Ještě jednou děkuji Vám všem za spolupráci a zkušenost být tak dlouhou
dobu starostkou Kunína. Přestože jsem nemohla vždy vyhovět každému,
snažila jsem se být dobrou starostkou. Bylo mi ctí.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, zkrátka vše dobré.
Dagmar Novosadová, starostka
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Informace z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Kunín na 20. zasedání 12.09.2022:
20/4/1/2022 schvaluje odkoupení pozemků p. č. 290 o výměře 403 m2, trvalý
travní porost, a p. č. 312 o výměře 311 m2, ostatní plocha, k. ú. Kunín za cenu
stanovenou na základě znaleckého posudku ve výši 367.262 Kč (514,37 Kč
za m2), cena za vyhotovení znaleckého posudku je 6.990 Kč plus DPH od firmy
MILNEA, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha.
20/4/2/1/2022 neschvaluje odkoupení pozemku od společnosti VIAGEM a.s.,
Sokolovská 131/86, Praha 8 – Karlín, p. č. 2249, lesní pozemek, k. ú. Kunín, LV
680, výměra parcely 24 m2, nabízený podíl k odkoupení 1/3 – 8 m2, cena za
1 m2 30 Kč, celkem 240 Kč.
20/4/2/2/2022 neschvaluje odkoupení pozemku od společnosti VIAGEM a.s.,
Sokolovská 131/86, Praha 8 – Karlín, p. č. 2254, lesní pozemek, k. ú. Kunín, LV
680, výměra parcely 98 m2, nabízený podíl k odkoupení je 1/3 – 32,7 m2, cena
za 1 m2 30 Kč, cena celkem 980,01 Kč.
20/4/3/1/2022 schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení předkupního práva
na pozemek p. č. 803/12, zahrada, k. ú. Kunín o výměře 64 m2. Návrh na vklad
zániku předkupního práva podá povinný, který také na své náklady zaplatí
správní poplatek.
20/4/3/2/2022 schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení předkupního práva
na pozemek p. č. 803/7, zahrada, k. ú. Kunín o výměře 22 m2. Návrh na vklad
zániku předkupního práva podá povinný, který také na své náklady zaplatí
správní poplatek.
20/4/3/2022 schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení předkupního práva
na pozemek p. č. 803/10, zahrada, k. ú. Kunín o výměře 28 m2. Návrh na vklad
zániku předkupního práva podá povinný, který také na své náklady zaplatí
správní poplatek.
20/4/4/2022 schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení předkupního práva
na pozemek p. č. 2156, zahrada, k. ú. Kunín o výměře 685 m2. Návrh na vklad
zániku předkupního práva podá povinný, který také na své náklady zaplatí
správní poplatek.
20/4/5/2022 schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení předkupního práva
na pozemek p. č. 3128/28, orná půda, k. ú. Kunín o výměře 1000 m2. Návrh
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na vklad zániku předkupního práva podá povinný, který také na své náklady
zaplatí správní poplatek.
20/4/6/2022 Kunín schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení předkupního práva
na pozemek p. č. 1529, ostatní plocha, k. ú. Kunín o výměře 613 m2 s firmou
VA Progres s.r.o., IČ 27762190, 742 53 Kunín 4. Návrh na vklad zániku
předkupního práva podá povinný, který také na své náklady zaplatí správní
poplatek.
20/5/2022 schvaluje Rozpočtové opatření č. 2/2022:
Daňové příjmy

28.042.000 Kč

Nedaňové příjmy

6.401.000 Kč

Kapitálové příjmy

755.000 Kč

Běžné výdaje

35.808.500 Kč

Kapitálové výdaje 84.196.548 Kč
Financování

61.550.000 Kč

Přijaté transfery 23.257.048 Kč
Ostatní změny v rámci oddílů dle skutečných potřeb a plnění rozpočtu.

Informace z jednání rady obce
Rada obce Kunín na 71. a 72. schůzi:
schválila
• pacht části pozemku p. č. 1458/1 o výměře 25 m2 – ostatní plocha v k. ú.
Kunín na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za cenu 1 Kč/m2 +
platná sazba DPH, s možností navýšení.
• uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování VP_2022_121284 s OSA
Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., Čs. Armády
786/20, 160 56 Praha 6, autorská odměna ve výši 8.349 Kč včetně DPH.
• Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 01.08.2014 – DIMATEX CS,
spol. s r. o., Stará 24, 460 01 Stráž nad Nisou.
• uzavření Smlouvy o dílo č. NJ/229/2022/No „Zimní údržba chodníků
na mostech“ se Správou silnic Moravskoslezského kraje, p. o., Úprkova
795/1, 702 23 Ostrava, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, Šenov
u Nového Jičína, zastoupená vedoucím střediska Ing. Markem Porošínem
na dobu od 01.11.2022 do 31.03.2023, cena za plnění dle smlouvy ve výši
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280 Kč/hod. + DPH a posypový interní materiál za 85 Kč na 200 m2 + DPH
(viz příloha).
• DODATEK č. 1 o výpůjčce a následném darování – „Kompostuj
s
Mikroregionem
Odersko“
reg.
č.
CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013196, Mikroregion Odersko, Masarykovo
nám. 25, 742 35 Odry.
• DODATEK č. 1 o výpůjčce a následném darování – „STOP jednorázovým
plastům
v
Mikroregionu
Odersko“
reg.
č.
CZ 05.3.29/0.0/0.0/19_122/0013333 – Mikroregion Odersko, Masarykovo
nám. 25, 742 35 Odry.
• Smlouvu o provedení hudební produkce – koncert „Pouť“ dne 11.09.2022,
Hanačka, z. s., Břest 72, 768 23 za celkovou cenu 34.000 Kč a zplnomocnila
starostku podpisem Smlouvy.
• proplacení finančních nákladů na vybudování nové zpětné klapky v částce
15.000 Kč.
• cenovou nabídku výměny šindele na přemostění – zámek Kunín dle
předloženého položkového rozpočtu v ceně 152.444 Kč bez DPH.
• cenovou nabídku na zpracování žádosti o dotaci na vodní plochu Kunín
od BONFIX s.r.o., Jeremenkova 9, 742 42 Šenov u Nového Jičína. Cena
za zpracování žádosti o dotaci – 20.000 Kč + DPH a úspěšnostní provize –
2 % ze získané dotace, max. však 50.000 Kč + DPH – splatné pouze
v případě získaní dotace.
• uzavření smlouvy o terminovaném vkladu na 1 měsíc u ČSOB. Částka
vkladu 40 mil. Kč a sazba úročení 5,3 %.
• úhradu autobusu na zájezd Senior klubu, který se uskuteční dne 07.10.2022
– Přerov, Rajhrad, Křtiny.
• zápisy v kronice za rok 2020.
• znění Dodatku č. 1 ke Smlouvě o přenechání věci a následném darování
s občany, kdy předmětem Dodatku je datum přenechání a užívání věci a to
do 31.07.2022 a datum bezplatného převedení vlastnického práva dnem
01.08.2027.
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• cenovou nabídku firmy INNOVA Int. s. r. o., Stodolní 3125/29, 702 00
Ostrava na zajištění profinancování celého objemu z kotlíkových dotací
na FVE na ZŠ a také následnou administraci v rámci vypořádání za celkovou
cenu 70.000 Kč.
neschválila
• nabídku spolupráce s firmou TextilEco a.s., Palackého 715/15, 110 00 Praha.
a dále ...
• souhlasila s přijetím účelově určeného finančního daru v celkové výši
84.148 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., se sídlem Vlastislavova 152/4,
Praha 4, v rámci projektu obědy pro děti, který se použije výhradně k účelu
uhrazení stravného ve školní jídelně pro celkem 16 žáků ve školním roce
2022/2023 a to v období od 01.09.2022 do 30.06.2023.
• potvrzuje Rozhodnutí o výběru dodavatele a schvaluje uzavření Smlouvy
o dílo s Ing. Janou Kristovou, Kalamárská 144, Mokré Lazce, kdy nabídková
cena stavby „Projektová dokumentace na nástavbu a rekonstrukci budovy
ZŠ – Kunín 346“ je 1.200.000 Kč bez DPH.
Eva Rusková

Starostka obce Kunín svolává
ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kunín
pro volební období 2022–2026,
které se koná ve středu 19. října od 18:00 h
ve Velkém sále zámku.
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Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Kunín
K volbám do obecního zastupitelstva přišlo 47,76 % voličů, kteří celkem
odevzdali 8925 platných hlasů. Sdružení nezávislých kandidátů "Kunín - náš
domov" obdrželo 4 441 hlasů (7 mandátů) a sdružení nezávislých kandidátů
"SNK Lidé lidem" získalo 4484 hlasů (8 mandátů).
Složení zastupitelstva obce pro období 2022–2026 podle počtu hlasů
SNK Lidé lidem

Markéta Kuběnová

382

"Kunín - náš domov"

Mgr. David Krupp

382

"Kunín - náš domov"

Miroslav Mrva

371

SNK Lidé lidem

Ing. Pavel Černý

359

SNK Lidé lidem

Vladimír Sedláček

348

"Kunín - náš domov"

Bohuslava Vavříková

337

SNK Lidé Lidem

Jiřina Mlčochová

324

SNK Lidé lidem

Mgr. Simona Segeťová

321

SNK Lidé lidem

Mgr. Tomáš Zbranek

320

"Kunín - náš domov"

Mgr. Šárka Vaňková

313

"Kunín - náš domov"

Aleš Bělunek

310

"Kunín - náš domov"

Čestmír Hrdina

309

SNK Lidé lidem

Vladimíra Karolová

290

SNK Lidé lidem

Petr Krejčiřík

288

"Kunín - náš domov"

Bc. Jakub Vaněk

281

Podrobné výsledky komunálních voleb jsou zveřejněny na webové stránce
www.volby.cz.
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Náhradníci do zastupitelstva obce podle kandidátních listin
Kandidátní listina

Kandidát

Počet
hlasů

Pořadí
náhradníka

"Kunín - náš domov"

Ing. Kateřina Kubrická

312

1

"Kunín - náš domov"

Bc. Lucie Janýšková

252

2

"Kunín - náš domov"

Martina Horáková

280

3

"Kunín - náš domov"

Veronika Rumlová

247

4

"Kunín - náš domov"

Andrea Kunetková

313

5

"Kunín - náš domov"

Ondřej Horák

213

6

"Kunín - náš domov"

Iveta Křenková

269

7

"Kunín - náš domov"

Jana Mikulová

252

8

SNK Lidé lidem

Mgr. Soňa Boháčová

304

1

SNK Lidé lidem

David Martinát

247

2

SNK Lidé lidem

Jan Tkadleček

281

3

SNK Lidé lidem

Adriana Ličková

250

4

SNK Lidé lidem

Pavlína Černochová

243

5

SNK Lidé lidem

Roman Matyska

259

6

SNK Lidé lidem

Martin Malčík

268
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Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
Ve volebním okrsku v Kuníně dosáhla volební účast v I. kole voleb do Senátu
46,27 %. Ve II. kole do volební místnosti přišlo 11,33 % voličů.
V obci Kunín do druhého kola postoupili kandidáti PhDr. Jaromír Radkovský,
MBA, s 31,36 % hlasů a Petr Orel s 21,58 % hlasů. Nicméně za celý volební
obvod č. 67, jehož je Kunín součástí, z prvního kola spolu s p. Radkovským
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postoupila kandidátka Ivana Váňová, MBA. Přestože i v druhém kole v naší
obci zvítězil kandidát PhDr. Jaromír Radkovský, MBA, senátorkou za celý obvod
se stala Ivana Váňová, MBA.
Eva Rusková

Podzimní sběr objemného odpadu
Sběr objemného odpadu proběhne v sobotu
15. října na sběrovém dvoře od 08:00 do 11:00.
Na sběrném dvoře budou přistaveny velké
kontejnery na odpad. Nábytek, zejména skříně,
pohovky, sedačky, postele, křesla, je potřeba
přivážet co nejvíce rozebraný nebo jej rozebrat
na místě.
Na sběrovém dvoře je možné (každou sběrovou
sobotu) odevzdat veškerý odpad, který je možné třídit, tedy: plasty, papír, sklo,
železný šrot, nebezpečný odpad (barvy, oleje a jejich obaly), dále všechna
elektrozařízení z domácnosti (pračky, myčky, ledničky, mrazáky, televizory,
počítače, bojlery, atd.) a drobné spotřebiče (fény, toustovače, mixéry, mobily,
tablety, ruční pily, čerpadla, atd.). Připomínáme, že sběrný dvůr také přijímá
baterie, akumulátory a jedlé oleje z domácností.
Kontejnery na objemný odpad jsou určeny na veškerý odpad z domácností,
který není možné jinak vytřídit. Nejsou určeny na odpad z podnikatelské
činnosti a PNEUMATIKY.
Pneumatiky nejsou komunálním odpadem a proto nemohou být odkládány na
sběrový dvůr. Patří do míst zpětného odběru zapojených do systému ELTMA autoservisů, pneuservisů. V okolí obce to jsou:
• AUTO NORDEN s. r. o., Dukelská 92, Šenov
• CATHERINE COSMETICS s. r. o., Malostranská 30a, Šenov
• ALMA PNEU s. r. o., Suvorovova 481, Šenov
• AUTORENT SERVIS s. r. o., SV. Čecha 2088/3, Nový Jičín
• PNEUSERVIS Hanzelka s. r. o., Lužická 29, Nový Jičín
Eva Rusková
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Nemáte přeplatek silniční daně?
Finanční úřad marně vyzývá současné i bývalé
poplatníky daně silniční, aby se zajímali o své
přeplatky na této dani a podnikli kroky k jejich
vrácení. Úřad aktuálně eviduje přeplatky na této
dani ve výši 134 milionů korun.
Finanční správa opakovaně upozorňuje
poplatníky daně silniční, že zálohy na daň silniční
byly novelou zákona o dani silniční od 01.01.2022 zrušeny. Bohužel, ne
všichni poplatníci tuto změnu zaregistrovali. Na Finančním úřadě pro
Moravskoslezský kraj proto i v důsledku záloh zaplacených v roce 2022
nebývale rostou přeplatky na dani silniční. Přeplatky částečně vznikly také
v letech předchozích. Finanční úřad nemůže přeplatky vracet na základě
vlastní iniciativy, musí obdržet řádně podanou žádost o vrácení přeplatku.
Pokud si poplatník o přeplatek sám nepožádá, stává se přeplatek po 6 letech
od konce roku, ve kterém vznikl, příjmem státu a poplatníkovi nárok na jeho
vrácení zaniká.
Finanční úřad již od počátku srpna rozesílá poplatníkům upozornění
na možnou existenci vratitelného přeplatku na dani silniční a nabízí
součinnost. Dosud bylo poplatníkům napříč Moravskoslezským krajem
rozesláno 23 000 SMS zpráv. Z tohoto počtu zareagovalo kontaktováním
finančního úřadu a podáním žádosti pouze 2500 subjektů (fyzických
i právnických osob), kterým bylo finančním úřadem vráceno více než
7 milionů korun.
Finanční úřad současným i bývalým poplatníkům daně silniční doporučuje,
aby si co nejdříve na finančním úřadě ověřili existenci vratitelného přeplatku
a požádali o jeho převedení na jinou daň, nebo o jeho vrácení.
Potřebné informace lze získat na územních pracovištích finančního úřadu,
například na níže uvedených telefonních číslech a kontaktních e-mailech.
Zaměstnanci finančního úřadu jsou připraveni rychle a věcně reagovat
na dotazy a pomoci poplatníkům s podáním žádosti. Informaci o existenci
přeplatku však je možné zjistit také přihlášením se do Online finančního
úřadu, např. prostřednictvím bankovní identity nebo datové schránky.
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Žádost o vrácení přeplatku lze jednoduše vytvořit ve webové aplikaci
Finanční správy. Žádost je možné podat v listinné podobě (osobně na všech
podatelnách úřadu nebo doručením poštovní přepravou) i ústně do protokolu.
Elektronicky lze podání odeslat datovou zprávou:
• podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky
vlastnoručního podpisu,
• s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho
datové schránky,
• s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo prostřednictvím daňové
informační schránky.
Na vyřízení žádosti má finanční úřad stanovenou lhůtu 30 dní.
Územní pracoviště FÚ

E-mailové adresy pro
příjem dotazů veřejnosti

ÚP Ostrava I

podatelna3201@fs.mfcr.cz

596 150 111

ÚP Ostrava II

podatelna3202@fs.mfcr.cz

596 705 111

ÚP Ostrava III

podatelna3203@fs.mfcr.cz

596 905 111

ÚP v Opavě

podatelna3216@fs.mfcr.cz

553 681 111

ÚP v Hlučíně

podatelna3211@fs.mfcr.cz

595 021 111

ÚP v Bruntále

podatelna3205@fs.mfcr.cz

554 792 111

ÚP v Krnově

podatelna3214@fs.mfcr.cz

554 695 111

ÚP v Novém Jičíně

podatelna3215@fs.mfcr.cz

556 788 111

ÚP v Kopřivnici

podatelna3213@fs.mfcr.cz

556 882 111

ÚP ve Frýdku-Místku

podatelna3207@fs.mfcr.cz

558 605 111

ÚP v Třinci

podatelna3218@fs.mfcr.cz

558 382 111

ÚP v Karviné

podatelna3212@fs.mfcr.cz

596 304 111

ÚP v Havířově

podatelna3210@fs.mfcr.cz

596 495 111

Finanční úřad - sídlo

podatelna3200@fs.mfcr.cz

596 651 111
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Telefonické linky pro
zodpovídání dotazů

Výzva občanům k podepsání dodatku
Žádáme občany, kteří na konci roku 2021 podepisovali smlouvy o přenechání
věci a následném darování – kompostér nebo štěpkovač, aby se dostavili
na obecní úřad k podpisu dodatku. Důvodem je posunutí výpůjční doby
a doby převodu vlastnického práva na občana. Netýká se občanů, kteří
dodatky podepsali u voleb.
Barbora Jalůvková

Zemřel Franz Josef hrabě Waldburg-Zeil
Z paláce Hohenems na počátku září dorazila smutná
zpráva o úmrtí Jeho Osvícenosti Franze Josefa
hraběte Waldburg-Zeil. Zemřel 31. srpna 2022
ve věku 96 let.
Narodil se 7. března 1927 v Churu jako nejstarší syn
Georga hraběte Waldburg-Zeila a Elisabeth, rozené
arcivévodkyně Rakouské. Byl pravnukem rakouského
císaře Františka Josefa I. a císařovny Sissy, vnukem
nejmilejší císařovniny dcery, arcivévodkyně Marie
Valerie Rakouské. Vystudoval zemědělství a lesnictví,
v roce 1954 získal od své sestřenice Clementine
Waldburg-Zeil statek Hohenems s palácem, hradem
Glopper a zříceninou hradu Alt-Ems. Zachránil hrad Glopper před chátráním
a s velkým nasazením zrenovoval zchátralý renesanční palác, který otevřel
pro kulturní akce, jako je Bregenzský festival, Schubertiady a koncertní cyklus
komorního orchestru
Arpeggione Hohenems, a také
vyhlášenou restauraci
v prostorách paláce.
V roce 1954 se také hrabě Franz
Josef oženil se svou velkou
láskou, hraběnkou Priscillou,
rozenou hraběnkou SchönbornWiesentheid, která zemřela
31. května 2019. Z jejich
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manželství vzešlo sedm dětí, z nichž jedno zemřelo při tragické dopravní
nehodě v šesti letech. Hluboce ovlivněn křesťanskou vírou žil svůj život pro
svou rodinu; byl skromný, mírumilovný, milý a velmi vtipný. Z celého srdce
miloval svůj Hohenems, lov, lyžování, historii, architekturu, umění, kuchyni
a vážnou hudbu.
Hrabě Franz Josef se angažoval v mnoha spolcích a organizacích: byl členem
rady farního kostela sv. Karla, členem správní rady Bregenzského festivalu,
vrchním střeleckým mistrem střeleckého spolku Hohenems a vrchním
střeleckým mistrem Vorarlberska, prezidentem komorního orchestru
Arpeggione, členem představenstva a zemským delegátem za Vorarlbersko
v Rakouském spolku majitelů hradů, ale také velitelem hasičů St. Christoph
am Arlberg. Pocty, kterých se mu za jeho služby dostalo, jsou četné: byl
seniorem celého rodu Waldburgů, patronem farního kostela sv. Karla, rytířem
suverénního Maltézského řádu, nositelem čestného prstenu města
z Hohenems, čestným občanem obce Kunín na Moravě.
Hrabě Franz Josef a jeho rodina byli úzce spojeni
rovněž se zámkem v Kuníně a osobností jeho
majitelky Marie Walburgy hraběnky z Waldburg-Zeilu,
která po své matce byla rovněž poslední členkou
starobylého rodu Hohenemsů a palác v Hohenemsu
v roce 1817 prodala svému manželovi. Od této doby
nepřetržitě vlaje nad palácem vlajka tohoto rodu.
Pan hrabě zámek v Kuníně se svou rodinou
navštěvoval. Účastnil se slavné mše v kostele
a uložení tělesných ostatků hraběnky Walburgy
v roce 2000, mše a slavnostního otevření zámku
v roce 2004 nebo společně s dalšími šlechtici mše
k 200. výročí posvěcení kostela a oslav 250. výročí narození hraběnky
Walburgy. Všechny tyto slavné mše celebrovala Jeho Jasnost František Václav
princ Lobkowicz, sídelní biskup ostravsko-opavský.
S Franzem Josefem hrabětem Waldburg-Zeilem zámek v Kuníně ztrácí svého
velkého příznivce. Z hluboké vděčnosti, také za vždy přátelskou spolupráci,
věnoval zámek v Kuníně letošní slavnost růží památce zesnulého pana
hraběte. Pozůstalým vyjadřujeme naši upřímnou soustrast.
Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín
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Významné včelařské výročí od svého založení
Včelaři slaví 150 let od založení Českého
svazu včelařů. Po celou dobu plní svaz své
poslání ku prospěchu českého včelařství. ČSV
je nejenom v Evropě ale i mezinárodně
uznáván jako jeden silný svaz, který sdružuje
57 000 členů v 1 100 základních organizacích.
95 % chovatelů včel v ČR je členy ČSV, kterým
svaz poskytuje zajišťování léčiva, pojištění či
právní zastoupení v oblasti specifické pro chov
včel, v sousedských sporech, náhradou vzniklé
škody způsobenou chem. ochranou rostlin,
případně živelnou pohromou až po zajišťování
dotací. Členové jsou pojištěni i pro případ
úrazu při práci se včelstvy. Pro rozvoj a právní
ochranu včelařů se ponejvíce zasadila Marie
Terezie vydanými patentními listinami pro
Moravu a Slezsko, potažmo pro království české. Vše je datováno okolo roku
1775. V průběhu dalších let byla specifikována práva a povinnosti včelaře
s ohledem na ochranu a rozvoj včelařství.
Včelařské spolky jsou podřízeny všeobecným ustanovemím občanského
zákoníku. Všeobecný OZ ustanovený r. 1811 platil více než 100 let. Následoval
OZ 141/1950, 10/1064 a nový OZ č. 89/2012. Jednou ze zajímavostí je výnos
z roku 1965, který řešil rozmetání chlevské mrvy výbušninami s ohledem
na okolí. Ve všech těchto ustanoveních obč. zákoníků je náhled na včelstva
vesměs stejný, směřující k ochraně včelstev a sousedské spory upřednostňuje
řešit spíše dohodou, než-li soudní cestou. Poměrně důležitou kapitolou
ve včelařství je spolupráce se Státní veterinární správou. Milníkem této
spolupráce jsou 60. léta min. století, kdy došlo k velkému rozšíření varroázy
a bylo nutné přijmout veterinární opatření. Včela patří mezi důležitá
hospodářská zvířata spadající pod kontrolu SVS.
Tak jak plyne čas, mění se i podmínky chovu včel. Proměny jsou patrné
i v krajině, která určuje strukturu a plošné rozšíření medonosných rostlin,
snůškovou základnu včelstev. Bohužel v poslední době není podporována
výsadba a šíření akátů z důvodu nepůvodní dřeviny, ale významný snůškový
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zdroj pro včely. Řepka se v malém množství vysévala již za vlády Marie
Terezie a sloužila především k získávání oleje na svícení. Ostatně mezi
včelařstvím a pěstováním polních plodin existuje přirozená symbióza, která je
vzájemně prospěšná oběma odvětvím. I když v Evropě patříme na jedno
z prvních míst ve včelaření, v produkci medu již soběstační nejsme. Český med
je uznávaný s lichotivými přívlastky jedinečný a nenahraditelný, daný
biodiverzitou krajiny na jejíž tvorbě se včelstva podílí.
Patronem a ochráncem včelařů je sv. Ambrož. Byl biskupem, myslitelem
a učitelem ve 14. století, dobře obeznámen se životem včel a údajně byl
velmi pilný a pracovitý. K nám do Čech přinesl kult úcty k sv. Ambrožovi Karel
IV, který měl včelaře a zejména medovinu ve velké oblibě.
V letošním roce byla mše svatá v bazilice na sv. Hostýně za včelaře, včelstva
a příznivce včelaření. Mši svatou celebroval jako již mnohokráte arcibiskup
olomoucký a nově
j m e n o v a n ý
arcibiskup pražský
Jan Graubner. Tento
obřad důstojně
p ř i s p ě l
k významnému
včelařskému výročí.
Bez zajímavosti jistě
není, že v celém
historickém období
za 150 let je
v současnosti v čele
ČSV jediná žena –
Jarmila Machová.
(V článku jsou použité citace z mimořádného vydání časopisu Včelařství ke
150. výročí založení ČSV.)

jednatel spolku ZO ČSV
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Mladí fotbalisté z Kunína
Po prázdninách mají
naší mladí fotbalisté
n e l e h k é ú k o l y.
Tréninky jsou často
rušeny kvůli
nepříznivému počasí,
ale oni se nedají
a snaží se co můžou,
přijít na každý zápas.

V zápase proti Starému Jičínu
vybojovali výhru 3:1!
Držme jim palce a věřme, že
nadále budou pokračovat
ve výhrách ...

A těm ještě
mladším budou
trenéři věnovat
tolik času a úsilí, ať
následují ty dnešní
a mají lehčí vstup
do výher než při
všech "zákazech".
Dík trenérům
a rodičům.
Vaši fandové 😇
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Knihovna Kunín
Naše knihovna je opět v provozu od 03.10.2022. Vzhledem k rekonstrukci
budovy obecního úřadu je však přístup možný stále a pouze výtahem z boční
strany budovy. Prosím dbejte na bezpečnost, pokud se budete pohybovat
v okolí staveniště.
Naše nabídka knižních titulů – novinek, které si můžete vypůjčit v naší
knihovně:
Dětské tituly
Kocour v botách vyráží; Jardin, Alexandre
Klasická pohádka, ve které s humorem
a důvtipem dopadne všechno dobře. I když
trošku jinak. Lukáš je velký snílek, ale nikdy
se k ničemu sám neodhodlá. Když si čte
pohádku Kocour v botách, zatouží zaujmout
místo jeho pána – markýze z Karabasu. A tak
skočí rovnou do pohádky. Mazaný kocour mu
pak radí, jak získat princeznino srdce. Dojde
to tak daleko, že se s ní Lukáš i ožení?
Pro děti od 3 let. pohádky – příběhy – humor
Smetištejn. Kniha první; Carey Edward
Uprostřed Velkého smetiště nedaleko Londýna
se tyčí obrovský, pochmurný dům rodiny
Iremongerů, plný spletitých chodeb a schodišť.
Klan, který ho obývá, je více než prapodivný: jeho
členové vybudovali své bohatství doslova
na odpadcích, mají zvláštní jména, svérázné zvyky
a rituály a žení a vdávají se výhradně mezi sebou.
Hlavní hrdina Klod mezi ostatní příliš nezapadá:
je churavý, choulostivý a navíc sirotek, ideální terč
šikany krutých bratranců.
Klod má ovšem jednu zvláštní schopnost: Slyší
předměty mluvit. A poslední dobou věci začínají
šeptat a špitat čím dál víc. Jako by se schylovalo
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k něčemu neblahému. Jedné noci narazí Klod ve Smetištejně na novou,
zvídavou a odvážnou služebnou Lucy a společně se rozhodnou přijít záhadě
děsivého rodinného sídla na kloub.
anglická literatura – fantasy romány
Bára krotí divadlo; Durková, Milena
Přežije Bára muzikálový tábor, na který se jí
vůbec nechce?
Báře je čtrnáct a to jí stačí. Další problémy
nepotřebuje. Po roce v Americe se těší na
poklidné léto s rodinou, teta Sylva a sestřenice
Marcela však mají jinou představu. Marcela touží
jet na muzikálový tábor a Bára pojede s ní. To je
přece super, ne? Bára její nadšení nesdílí, na
tábor ale nakonec odjede. Má totiž pojistku. Její
soused Martin bude stanovat jen pár kilometrů
od tábora. S ním nablízku by to přežít mohla…
dívčí romány – české romány - muzikály
Tituly pro dospělé
Moje máma Jana Brejchová; Brodská Tereza
Tato kniha je životním příběhem herečky Jany
Brejchové, jedné z největších českých filmových
hvězd, zachycený její dcerou Terezou Brodskou.
Na podkladě společných rozhovorů přibližuje
úspěšnou filmovou kariéru herečky, která
v šedesátých letech zářila také na evropské
scéně. Vypráví o spolupráci s filmovými kolegy,
kteří byli součástí její profesní kariéry někdy
i osobního života. Setkáme se s režiséry Jiřím
Krejčíkem či Milošem Formanem
a nahlédneme do zákulisí natáčení s herci jako
Pierre Brice nebo Jan Werich. Kniha je současně
neobvykle otevřenou výpovědí o soukromí
s l a v n é h e r e č k y, o j e j í c h p a r t n e r e c h
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a komplikovaných rodinných vztazích
životopisy – autobiografické vzpomínky – fotografické publikace
Sametový domov; Evans Vesna
Román česky píšící autorky bosenského původu
vypráví o zkušenosti emigrace z pohledu dítěte.
Jedenáctiletá Mája se po úprku z válečného Sarajeva
ocitá se svým dvojčetem Adinem a rodiči v České
republice. I když zpočátku nechápe, proč musela
svou zem i kamarády opustit, časem si českou
kulturu i komplikovanou češtinu zamilovává. Ale
pocit provinění, že nechala babičku v okupovaném
území, je jí neustále v patách… Ani Májini rodiče to
nemají jednoduché. Přišli o rodinu, peníze i vlast, ale
i v c i z í ze m i m u s í f u n g ov a t a p o s t a r a t
se o budoucnost svých dětí.
česká literatura – migrace – utečenci – integrace –
Sarajevo
Sůl moře; Sepetys, Ruta, 1967V roce 1945 se druhá světová válka chýlila
ke svému konci a poblíž Východního Pruska
se tisíce uprchlíků vydalo na pouť za svobodou
a většina z nich měla co skrývat. Mezi nimi i Joana,
Emilia a Florian, jejichž cesty se zkřížily na lodi,
která slibovala spásu. Jmenovala se Wilhelm
Gustloff. Donuceni okolnostmi drží při sobě, ale
když se svoboda zdá na dosah, udeří tragédie. V tu
chvíli je naprosto jedno, které jste národnosti
a kultury či jaký je váš společenský status. Všech
deset tisíc lidí na palubě bojuje za jedinou věc:
chtějí přežít.
americká literatura – historická literatura –
2. světová válka
Na shledanou se těší Markéta Kuběnová
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Zprávy ze školy a školky
Zprávy ze školy
Připravujeme v ZŠ v měsíci říjnu:
04.10.

Rada školy v 17:00 h

04.10.

Plenární schůze SR a třídní schůzky v 16:00 h

05.10.

Technické profese Kopřivnice

12.10.

Dopravní hřiště 4. ročník

19.10.

Návštěva burzy středních škol GEMMA

20.10.

Návštěva burzy středních škol GEMMA

25.10.

Školní vysílání 9. A třída

26. –27.10. Podzimní prázdniny
31.10.

Halloweenské spaní ve škole – máte přebytečné dýně?
Pošlete nám je do školy, budeme rádi.

01.,02.11. Beseda na ÚP Nový Jičín k volbě povolání 9. ročník
Školní rok 2022/2023 jsme zahájili opět v naší tělocvičně. Ačkoliv do první
třídy nastoupilo jen 15 prvňáčků, byla účast rodičů velmi hojná. Ve škole
se letos vzdělává 225 žáků v 11 třídách, škola je tedy zaplněná k prasknutí.
O to více musíme být k sobě všichni tolerantní a vycházet si navzájem vstříc.
Ve škole se rozběhla také mimoškolní činnost. Dětem bylo nabídnuto
18 skupin kroužků, od sportovních, přes umělecké, kuchařské, robotické
a divadelní. Kromě toho je ve škole odloučené pracoviště ZUŠ Studénka, děti
tak nemusí za hrou na kytaru nikam dojíždět. Ve čtvrtky probíhá ve škole také
výuka náboženství s panem kaplanem Strakem z Nového Jičína. Škola
opravdu žije každý den až do pozdního odpoledne a někdy až do večera.
Věříme, že školní rok bude klidný, že vše poběží jak má a společně se uvidíme
na nějaké školní akci pro veřejnost.
Mějte příjemné a klidné podzimní dny.
Ivana Machýčková, ředitelka školy
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Adaptační kurz pro naše šesťáky
Dny 5. a 6. září tohoto školního roku byly poněkud netradičními pro žáky
6. ročníku. Chlapci a děvčata z nově zformované 6. třídy se zúčastnili
adaptačního kurzu, jehož cílem bylo stmelení nového kolektivu a navázání
vztahů s nově příchozími žáky.
Pod vedením zkušeného lektora se děti pomocí výtvarných i sportovních
aktivit a her přirozeným způsobem učily vzájemné komunikaci, kooperaci
a respektu. Odpoledne si na školní zahradě opekly špekáčky a užily si
vzájemné společnosti. Všichni si užili spoustu legrace a do nového školního
roku vstoupili s úsměvem a novými kamarády.
Mgr. Simona Karlíková, třídní učitelka
Biologicko-zeměpisná vycházka
Ve středu 7. září se konala každoroční vycházka pro žáky sedmých a osmých
tříd. Vycházka je vždy zaměřena na praktické využití znalostí z přírodopisu
a zeměpisu. I v letošním školním roce si žáci vyzkoušeli určování vodních
živočichů a poznávání dřevin v rámci přírodopisu. Zeměpisná část se týkala
orientace v terénu s poznáváním místopisu a polohopisu. Vycházka tento rok
vedla od zámku Kunín, přes Bažantici až do Hukovic. Z Hukovic jsme
se vraceli zpět do Kunína přes Lapač a Čarodějku. Podle zpětných vazeb žáků
a jejich výsledků, byla vycházka nadmíru úspěšná.
Mgr. Tomáš Valentík
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EKO beseda ve ŠD
Ve čtvrtek 22.09.2022 proběhla v naší družině beseda, která se věnovala
ekologii a důležitosti třídění odpadu. Členové EKOTÝMU při zdejší škole
připravili pro děti nejen vyprávění, ale i názorné ukázky, jak třídit odpad.
Naučili jsme se a ověřili si, co kam patří, do jakých barevných kontejnerů
roztřídit odpad. Beseda byla nejen poučná, ale i zábavná. Děkujeme
EKOTÝMU, třídit budeme i nadále a těšíme se na další spolupráci.
Vychovatelky ŠD
Profese florista a Zámek Kunín
V pátek 24.09.2022 se žákyně 9. ročníku
vydaly na zámek Kunín, aby se pokochaly
krásou květin v interiéru zámku a aby
se dověděly něco o profesi floristy.
Návštěvu domluvila paní učitelka
Omaníková s panem kastelánem
Zezulčíkem u příležitosti akce Růže pro
hraběnku. Moc jsme se těšily na květinová
aranžmá a bylo to opravdu velmi
působivé. O tajích vazeb, aranžování
a květinách nám popovídala floristka
Zlatka a potom také florista Slávek
Rabušic. Dověděli jsme se plno věcí
ze zákulisí chystané výstavy, co je potřeba
si na takovou výstavu připravit, jak
se chystá koncept celé výstavy.
Historické souvislosti nám zase popovídal pan kastelán Zezulčík. Dověděli
jsme se plno zajímavostí a v historickém kontextu byly květinové vazby ještě
krásnější.
Moc děkuji panu kastelánovi, že nám tuto prohlídku umožnil a že se nám
věnoval. Děkujeme také celému floristickému týmu za zasvěcení do tajů
aranžování květin. Možná jsme některou z děvčat nadchli pro toto krásné
řemeslo. Těšíme se na další spolupráci.
Ivana Machýčková a žákyně 9. ročníku
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Beseda s Policií ČR ve ŠD
V pondělí 26.09.2022 naši školní
družinu navštívil zástupce Policie ČR.
Pan policista seznámil děti
s bezpečností v dopravním provozu
z pohledu chodce i cyklisty, poukázal
na riziko nebezpečí při setkání s cizími
lidmi, přičemž si společně vysvětlili, co
v rámci své bezpečnosti nedělat
a na co si dávat pozor. Do diskuze
se děti s nadšením zapojovaly
a za správné odpovědi dostaly
odměnu. Děkujeme panu Zbrankovi
a těšíme se na příští setkání.
Vychovatelky ŠD
Beseda PČR očima dětí ...
V pondělí 26.09.2022 k nám přišel pan Tomáš Zbranek z Policie České
republiky a dal nám přednášku na téma právo a drogy. Společně s ním jsme si
vysvětlili rozdíl mezi trestním činem a přestupkem, krádeží a loupeží. Skvěle
nás všechny do přednášky zapojoval, jelikož jsme mu mohli dělat figuríny.
Moc se nám přednáška líbila a hodně jsme toho zjistili.:-)
Žáci 9. A a 9. B
Exkurze do moštárny
Ve čtvrtek 29.09.2022 jsme byli na exkurzi v místní moštárně. Z darovaných
jablíček nám paní Knápková a paní Pastorková ukázaly ruční výrobu moštu.
V průběhu práce dětem povídaly o celém procesu, co je důležité a co je
potřeba pro vznik čerstvého moštu. Děti se mohly podívat i do sušárny. Mošt
i ovoce nám velice chutnalo. Počasí nám přálo a exkurze se všem velice líbila.
Tímto děkujeme a budeme se těšit na další setkání. :-)
Vychovatelky ŠD
Velká cena malých zoologů
Ve čtvrtek 15.09.2022 se žáci 4. a 5. ročníku tradičně zapojili do soutěže Velká
cena malých zoologů, která proběhla v areálu ZOO Ostrava. Letošní ročník byl
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zaměřen na téma „Duchové Madagaskaru a jejich domov“. Soutěžilo
se v sedmičlenných družstvech, kde záleželo nejen na vědomostech, ale také
rychlosti a pohybu. V konkurenci 71 družstev se náš nejlepší tým umístil
na pěkném 14. místě. V ZOO jsme strávili příjemný den, a navíc jsme
se dozvěděli mnoho nového nejen o životě na tomto vzdáleném ostrově.
I. Csibová, M. Fižová

Naši jubilanti
V září svá životní půlkulatá a kulatá jubilea slaví tito občané obce. Do dalších
let všem přejeme zdraví a spoustu dobré nálady.
Irena Dvořáčková

Zdeňka Baselová

Zdeněk Věrčák

Anna Gajdošová

Václav Rusek

Z připravovaných akcí 2022
19.10.

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kunín

17.11.

Vítání občánků

17.11.

Den obce, lampionový průvod, ohňostroj
￼26

￼27

￼28

￼29

Obecní úřad Kunín
www.kunin.cz, www.facebook.com/ObecKunin

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí
Středa

08:00–11:00
08:00–11:00

12:00–17:00
12:00–17:00

Úřední hodiny stavebního úřadu v Suchdole n/O:
Pondělí
Úterý

08:00–11:30
08:00–11:30

12:30–17:00
12:30–14:00

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
starosta@kunin.cz
Bohuslava Vavříková
mistostarosta@kunin.cz
Barbora Jalůvková
podatelna@kunin.cz
Miroslava Janýšková
sekretariat@kunin.cz
Zdeňka Cabadajová
ucetni@kunin.cz

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

08:00–11:00
08:00–11:00

556 731 046
556 749 342
556 749 326

556 731 046
evidence@kunin.cz
Miroslav Graclík
556 731 043
stavebniurad@kunin.cz
Markéta Kuběnová
721 459 505
knihovnakunin@seznam.cz

Výpůjční doba Obecní knihovny:
Pondělí
Středa

556 749 950
607 846 256
608 551 806

12:00–17:00
12:00–17:00
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