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Vážení čtenáři, milí spoluobčané,
jménem redakční rady, ale také jménem celého obecního úřadu a
zastupitelstva, bychom Vám chtěli popřát příjemné prožití letních
prázdnin, dovolených a krásné letní dny.
Pěkné počtení Vám přeje redakce.
Změna úředních hodin
Úřední hodiny na
2. pololetí 2009
červenec 2009
středa
středa
srpen 2009
středa
září 2009
středa
říjen 2009
středa
pondělí
listopad 2009
středa
prosinec 2009
středa

pracovišti

státní

sociální

podpory

v Kelči

15.7.2009
29.7.2009

8:00-16:00 hod.
8:00-16:00 hod.

26.8.2009

8:00-16:00 hod.

30.9.2009

8:00-16:00 hod.

14.10.2009
26.10.2009

8:00-16:00 hod.
8:00-16:00 hod.

25.11.2009

8:00-16:00 hod.

30.12.2009

8:00-16:00 hod.
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INFO SPOLKŮ A ORGANIZACÍ
Hasičské aktivity

Své záležitosti můžete také vyřídit na pracovišti sociální podpory ve Valašském
Meziříčí, Železničního vojska 1349, v úřední dny:
pondělí, středa
úterý, čtvrtek, pátek

8:00-17:00 hod.
8:00-13:00 hod.

Poplatek za odvoz odpadů
Do konce měsíce června byla splatnost poplatku za odvoz odpadů, za r. 2009.
Poplatek činí 330,- Kč, na trvale přihlášeného občana. Pokud jste částku neuhradili,
učiňte tak prosím, co nejdřív.
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INFO OBCE:
Usnesení z 19. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice,
konaného dne 27. 5. 2009
ZO schvaluje :
19/1
19/2
19/3
19/4
19/5

19/6
19/7
19/8

19/9

Program zasedání
Jmenování ověřovatelů zápisu, návrhové komise
Zpracování pasportu komunikací v obci, vybrána firma ing Michna & ing. Palát,
geodetické práce Valašské Meziříčí
Úvěr na opravu lesní cesty pod Hůrou ve výši 2,5 mil. Kč, vybrána Komerční banka
Valašské Meziříčí
Firmy na rekonstrukci kuchyně v ZŠ a MŠ Kunovice :
stavební práce - Libor Blinka, Kunovice ….……….252 229,- Kč vč. DPH
vodo, odpady - VT Instal, spol. s r.o. V.M. ………. 163 626,- Kč vč. DPH
práce elektro - Lubor Pitrun Elektronika, Kelč ...…101 019,- Kč vč. DPH
dodávka dovybavení – fy Gastro Podzemný, s.r.o. Juřinka … 625 tis.vč.DPH
Firmu na vybavení pracoviště Czech Point – EURONET Group, Zašová
Převod hospodářského výsledku ZŠ za rok 2008 do rezervního fondu a zároveň
ponížení dotace na provoz pro rok 2009 ve stejné výši přebytku z r. 2008
Prodej části pozemku p.č. 55 o výměře 123 m2, 1944/1 o výměře 14 m2, 1933/3,
1967/2 o výměře 21 m2, 1068/17 s automatickým převodem věcného břemene nebo
se zřízením věcného břemene na nového majitele
Směna pozemku p.č. 1068/18

ZO neschvaluje :
19/10
19/11
19/12

delegáta na valnou hromadu VaK Vsetín
darování stavby silnice III/01867 do majetku obce
žádost o odkoupení ideální 2/4 pozemku p.č. 14 o výměře 68 m2

ZO bere na vědomí :
19/13

připomínky občanů

Slovo starosty a místostarosty
Vážení spoluobčané,
dovolte nám několik slov o dění v naší obci.
Od 15. 4. obec opět zaměstnává pracovníky evidované na úřad práce. Tito pracovníci jsou
financováni z Evropských fondů a státního rozpočtu. Jejich náplní bude, jako každý rok,
zajistit údržbu zeleně a pořádku v naší obci.
Přestože o třídění odpadu a odpadové politice jsme toho napsali již mnoho, dovolte nám jen
v krátkosti malý rozbor. Produkce odpadu v roce 2008 se v naší obci oproti roku 2007 mírně
navýšila. Odvezlo se celkem 5,85 tun (dále „t“) plastu, 8,58 t skla, 3,66 t papíru, 1,8 t
nebezpečného opadu a 151 t komunálního a objemového odpadu.
I přes veškerou informovanost občanů i vizuální rozlišení nádob na odpad jsou některé
návyky občanů neměnné. Opět se v nádobách (na tříděný odpad) objevuje biologický odpad,
mezi sklem železo, v kontejneru na papír vše možné a v kontejneru na železný šrot se
objevuje stavební materiál, suť, a také nebezpečný odpad (kompletní lednice, mrazáky a jiný
nebezpečný odpad, plné nádoby od chemikálií), který patří do sběru nebezpečného odpadu.
Velkým problémem i nadále zůstávají ležící pytle plné plastů vedle kontejnerů. Neustále se
www.obec-kunovice.cz
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také setkáváme s vyvážením plastů a jiného odpadu do polních cest, příkopů mimo obec i přes
to, že máme kontejnery v obci. Jistě to nepřidána na kráse našeho okolí. Buďme si všichni
vědomi, že pokud se navýší náklady za vývoz odpadu, navýší se i poplatky za komunální
odpad v obci!
V průběhu května jsme přestěhovali z místnosti na obecním úřadě mandl do prostor za
prodejnou Normál, kde je připraven k užívání.
Začátkem července proběhlo předání opravené lesní cesty v lokalitě Hůra. Opravu cesty o
celkové délce 1 600 metrů prováděla firma Vast Tercia spol. s r.o. Valašské Meziříčí.
Zjištěné nedostatky firma již odstranila. V současné době se zpracovává závěrečná zpráva na
proplacení dotací.
Již v roce 2008 jsme se rozhodli vybudovat nový rybník pod stávající vodní nádrží Polomsko.
Zatím jsme ve fázi rozpracování. Máme již zpracován inženýrsko-geologický a
hydrogeologický průzkum, geodetické zaměření a územní rozhodnutí. Současně probíhá
zpracování žádosti o poskytnutí podpory z operačního programu ministerstva životního
prostředí.
Jak jsme vás již informovali, stali jsme se členem Místní akční skupiny Kelečsko-LešenskoStarojicko o.s., a v letošním roce jsme uspěli v programu Leadr, díky němuž tato skupina
získala 22 milionů na projekty tohoto uskupení (dále jen „MASKy“). Čerpat s těchto
prostředků bychom měli začít v letech 2009 až 2013. Čerpání prostředků se vztahuje na
projekty navržené a schválené Maskou. Programy, na které je možno přispívat jsou programy
zaměřené na občanskou vybavenost, opravu komunikací, rekonstrukci památek, podporu
řemesel a rozvoj zemědělství.
Na stížnosti občanů chceme také apelovat na řidiče, kteří jezdí směrem k rybníku
nepřiměřenou rychlostí, aby nedošlo k neštěstí, pohybují se tu také malé děti, ale i starší
občané, které touto jízdou ohrožujete.
A co nás čeká v létě?
Na začátku prázdnin bude zahájena rekonstrukce školní jídelny, která již nevyhovuje
hygienickým podmínkám. Děti tak jistě uvítají delší prázdniny, které jim tak začnou dřív díky
této rekonstrukci.
V měsíci srpnu nebo září bychom chtěli zorganizovat zájezd do známého poutního místa
Křtiny, kde ve spolupráci s vedením lesnické fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické
univerzity proběhne exkurse lesního podniku. Zde se nachází pomník našeho nejznámějšího
rodáka Prof. Dr. Ing. Rudolfa Haši, dr.h.c., jednoho ze zakladatelů lesnické fakulty, a pomník
spisovatele Karla Hynka Máchy.
Na závěr Vám

chceme popřát pěkné léto a příjemnou dovolenou.
Vladimír Gába, Michal Vašíček
starosta a místostarosta

www.obec-kunovice.cz
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Zprávy ze školy
POHÁDKOVÝ LES
V pátek 12. června se celá naše škola proměnila ve školu pohádkovou. Přicházeli školáčci v
doprovodu rodičů, aby si zasoutěžili a nakonec třeba získali poklad. Ale povíme si to pěkně
popořádku…
Nejdříve museli všichni projít vstupní branou do království pohádek. Tam seděla královna a
král, kterým děti zazpívaly písničku. Cesta pokračovala do Vodníkova království, kde
pomohli vodníkovi a vílám vylovit rybky. Další zastavení bylo u mlynáře a mlynářky. Tam
čekal děti nelehký úkol – převézt pytel mouky na trakači. Odpočinout po tak náročném úkolu
bylo možné u Ferdy a Berušky. Ferdovi se stal úraz a my děti mu musely zavázat nožku. Kdo
měl hodně odvahy, mohl si jít k Ježibabě a Mařence namalovat perníček do Perníkové
chaloupky. Zato u Čarodějnice v její pohádkové kuchyni se usmažily opravdové palačinky.
Její kouzelná kuchyně vypadala docela strašidelně. Ale my jsme se nikdo nebáli a všichni
jsme odcházeli s usmaženou palačinkou a úsměvem na tváři. Někdo ale úsměv brzy ztratil, a
to, když ho přepadli loupežníci v jejich doupěti. I u nich se plnily nelehké úkoly, třeba trefení
se míčkem do obrovské díry. Po splnění všech úkolů čekal děti úkol nejtěžší – dojít do
jeskyně, ve které byla ukrytá truhla s pokladem a jeden poklad si vzít za odměnu. I když měly
některé děti veliký strach, pro poklad si do jeskyně přece jen došly.
Nakonec na děti čekalo pohoštění, které jim připravili myslivci. Kvůli nepříznivému počasí se
nevydařil pohádkový les, ale Cesta pohádkovou školou byla také zajímavá a hezká.

ŠKOLNÍ VÝLET
Ve středu 17. června 2009 jsme jeli školáci i školáčci na společný výlet. Vyjeli jsme ráno
autobusem směrem do Olomouce. V ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce vystoupili naši
školkáčci. Školáci pokračovali autobusem dál, až k Javoříčským jeskyním. V jeskyni to bylo
hezké, zajímavé, a i přesto, že tam byla teplota jen 8 stupňů, tak se nám prohlídka moc líbila.
Odpoledne jsme zase v ZOO přibrali do autobusu naše nejmenší a vyrazili na zpáteční cestu.
Další zastávka byla tentokráte na zřícenině hradu Helfštýn. Tam jsme se proběhli a prošli
kolem starých hradeb. Odpoledne jsme se šťastně vrátili ke škole, kde už na nás čekali naši
rodiče. Všichni jsme docházeli domů plni vzpomínek a hezkých zážitků.
Mgr. Kateřina Zavičáková

"Haló, haló prázdniny.....!"
Ještě pár dnů a už je to tady - prázdniny (výlety, koupání, tábory atd.). I my z mateřské
školy jsme byli na výletě. A kde? Ve středu 17.6. jsme s našimi p. učitelkami a se školáky jeli
na výlet do ZOO na Svatém Kopečku u Olomouce. Školáci mezi tím co jsme se kochali
zvířátky - žirafou, zebrou a opicemi a povozili se ve vláčku po celé zoologické zahradě, tak
oni navštívili Javořické jeskyně. Na zpáteční cestě si nás vyzvedli a společně s nimi jsme se
jeli podívat na hrad Helfštýn. Některé děti ještě na hradě nikdy nebyly a tak měly hezký
zážitek.
Zážitek mělo i okolí, když nás vidělo v zelených tričkách a v zeleném kloboučku.
Věříme, že příští rok bude výlet opět super. Už teď se na něj těšíme.
Monika Hrušková,
Gabriela Horká

www.obec-kunovice.cz
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Začíná léto…
Začíná léto, a s ním i volno, dovolená, prázdniny a výlety. Proto se v tomto zpravodaji
zkusíme podívat na památky, které jsou v našem okolí, zblízka. Třeba tím podnítíme vaši
zvědavost a chuť vydat se na výlet právě tam.
Svatý Hostýn
Hostýn je památná hora, podle které jsou pojmenovány Hostýnské vrchy - nejzápadnější
výběžek moravských Karpat. Hostýn je zdaleka viditelný a má dva vrcholy. Severnější, s 15m
vysokou rozhlednou s 59 železnými schody, má nadmořskou výšku 736 m. Novodobou
dominantou je zde větrná elektrárna na štíhlém sloupu o výšce 30m. Průměr třílisté
laminátové vrtule je 27m a maximální výkon asynchronního generátoru je 225 kW.
Druhý vrchol má 718 m n.m. a je na něm vystavěn poutní chrám a poutní domy.
Četné archeologické výzkumy prokázaly osídlení tohoto místa již ve starší době kamenné.
Pozornosti neuniknou zbytky opevnění tzv. laténské kultury (z 1.tis.př.n.l., celkový obvod
přes 1800 m), jejímž nositelem byli Keltové. Z Hostýna pochází jeden ze základních kamenů
Národního divadla v Praze. Dominantním objektem celého Hostýna je poutní bazilika
Nanebevzetí Panny Marie se sochou Panny Marie. Bazilika je obklopena ambity s kaplemi.
Na počátku schodiště, které vede až k bazilice, je Vodní kaple s vývěrem zázračné
vody. Velice cenná je Jurkovičova křížová cesta s Kohlerovými mozaikami, jejíž první
zastaveni je vlevo za bazilikou. Poslední zastavení (kruhová kaplička Božího hrobu) je v
blízkosti lesního hřbitova. Zde jsou na věčném odpočinku osobnosti, jejichž život byl spojen
se Svatým Hostýnem.
Větrná elektrárna
Byla zprovozněna na jaře v roce 1994. Provoz elektrárny je nepřetržitý, ovládaný řídícím
počítačem, který na základě informací dodávaných příslušnými čidly spouští elektrárnu,
nastavuje rotor do směru větru, nastavuje lopatky dle směru větru a připojuje elektrárnu na
rozvodnou síť. Při stoupnutí rychlosti větru nad povolenou mez, odpojuje generátor a brzdí
rotor. Výroba elektrické energie probíhá v intervalu rychlostí větru 1,5 - 14,5 m/s. Veškerá
vyrobená elektrická energie je odváděna do sítě JME. Kapacita roční výroby je 350 MWh
(pokud je v provozu po celý rok).
Rozhledna
Původní účel i podoba věže se později několikrát měnily. Za první republiky byla snesena
věžička a k rozhlížení zbyla jen hlavní terasa překrytá jehlancovou střechou. Mezi roky 1957
až 1971 stavba sloužila jako retranslační stanice pro dálkový přenos televizního signálu a
nebyla návštěvníkům přístupná. Tento stav trval až do 18. července 1987, kdy mohli na
rozhlednu opět vystoupit první turisté. Tehdy se také opětně změnil vzhled věže. Vyhlídkový
prostor byl opatřen skleněnými okny a zakryt plochou střechou opatřenou kovovým
zábradlím. V této podobě rozhledna oslavila i své stoleté jubileum. Na přelomu let 2002/2003
byla provedena rekonstrukce rozhledny za účelem jejího využívání jako důležitý bod
integrovaného záchranného systému. Byl zpevněn obvodový plášť, byla zcela obnovena horní
dřevěná nástavba včetně ocelové konstrukce a oken.
Otevírací doba na rozhledně
Červenec a srpen:
pondělí - neděle, od 8:30 - 12:00 a od 12:30 - 16:30
Květen, červen, září:
sobota - neděle, od 8:30 - 12:00 a od 12:30 - 16:30
Vstupné: Dospělí: 10,- Kč, děti 3 - 15 let: 5,- Kč
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Helfštýn
Hrad Helfštýn je od Lipníka nad Bečvou vzdálen pouhé 4 km. Jeho umístění na kopci v
zalesněné krajině připomíná středověké sídlo ukryté před civilizací. Je však snadno dostupný
silnicí k parkovišti 100 m od vstupní brány. Ve své nynější podobě má hrad charakter
rozsáhlé pevnostní architektury se šesti branami, řadou věží a budov a se systémem valů z 18.
století. Jednotlivé architektonické útvary vznikaly od počátku 14. století. Slohovou
různorodost a velikost areálu ovlivnily časté přestavby a plošné rozšiřování, ale i záměrné
poboření v roce 1656. Vliv na stavební vývoj měli i významní držitelé Helfštýna. Po
zakladateli Fridušovi z Linavy to byli zejména páni z Kravař, Pernštejnové a Bruntálští z
Vrbna. Od 19. století byl hrad prezentován jako turistický a památkově významný objekt. V
současné době se stal přirozeným kulturním centrem regionu a známým místem
mezinárodních setkání uměleckých kovářů "Hefaiston" se stálou expozicí. K tomu, aby se
hrad Helfštýn stal světově uznávaným střediskem uměleckého kovářství, směřují také
soustavně probíhající rekonstrukční práce.
denně mimo pondělí
- 30. 8.
9 - 18 hodin
denně mimo pondělí
- 27. 9.
9 - 17 hodin
pondělí otevřeno – Státní svátek
28. 9.
9 - 17 hodin
denně mimo pondělí
29. 9.
- 31. 10.
9 - 17 hodin
soboty a neděle
1. 11.
- 29. 11.
9 - 16 hodin
úterý otevřeno – Státní svátek
17. 11.
9 - 16 hodin
Pravidelná polední přestávka 12.15 - 12.45 hodin
VSTUPNÉ DO AREÁLU HRADU
Březen a listopad: Dospělí 20 Kč; studenti, důchodci, děti ZŠ 10 Kč; děti do 6 let zdarma.
Duben - říjen: Dospělí 30 Kč; studenti, důchodci 20 Kč; žáci ZŠ 10 Kč; děti do 6 let zdarma.
7. 7.
1. 9.

Kelčský Javorník
Přírodní rezervace Kelčský Javorník představuje lesní porosty pralesovitého charakteru na
příkrém severním úbočí nejvyššího vrcholu Hostýnských vrchů, Kelčském Javorníku (864,7
m). Nachází se v nadmořské výšce 522 - 864 m, asi 3,5 km západně od obce Rajnochovice,
katastrální území Rajnochovice. Geomorfologicky členité území s výskytem přirozených a
přírodě blízkých lesních ekosystémů horských bučin a javořin na suťovém svahu s karpatskou
květenou, typickou pro oblast Hostýnských vrchů. V rezervaci byl prováděn zoologický
průzkum zaměřený na sledování obratlovců. Z obojživelníků zde byli pozorováni mlok
skvrnitý, skokan hnědý a ropucha obecná, z plazů ještěrka živorodá. Z ptáků zde hnízdí
strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, holub doupňák, holub hřivnáč, linduška lesní, pěvuška
modrá, střízlík obecný, červenka obecná, pěnice černohlavá, pěnice hnědokřídlá, budníček
lesní, budníček menší, budníček větší, brhlík lesní, káně lesní aj. V širším okolí nepravidelně
hnízdí krkavec velký a čáp černý. Ze savců se zde vyskytují rejsek obecný, rejsek malý,
myšice lesní, norník rudý, kuna lesní, liška obecná, zajíc polní, daněk evropský a srnec
obecný. Většina území má charakter přirozeného lesa, stáří porostu je asi 140-170 let. Lesní
společenstva náleží k lesním typům klenová bučina kapradinová na svazích a hřebenech
(5A3) a svahová jedlová bučina kapradinová (5F1). Dřevinná složka je tvořena převážně
bukem (60%), silně je zastoupen javor klen (18%) a jasan ztepilý (15%), vtroušeně se
vyskytuje jedle, jilm drsný, stanovištně nepůvodní smrk ztepilý, lípa velkolistá aj.
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Pěší nebo cyklovýlety
Lázy
Lázy leží v hluboko, ze severu vklíněném údolí do východní části posledních pahorků
Hostýnských hor v nadmořské výšce asi 574 m. Malý katastr obce (měří jen 160 ha) je
ohraničen vrchy Kuželek (571 m) na východě, Háje (655 m) na jihu a kótou 949 m na severu.
Na katastru obce pramení Podolský potok. Lázy vznikly kolem roku 1763 z bývalé
pasekářské osady. Roku 1814 v sousedství Lázů, ale už na katastru Mikulůvky, byla založena
keramická manufaktura - tůfárna (výroba džbánků), která byla v provozu do roku 1866 a
vyráběla kameninové zboží, známé jako rajnochovická keramika. V druhé pol. 19. století se
zde vyvinula výroba červené kameniny a hrnčířského zboží.
Z Lázů se můžete vydat na pěší túru na Troják a pak do Rajnochovic. Celková trasa měří cca
15 km.
Rajnochovice
Rajnochovice jsou podhorskou rekreační obcí a najdeme ji pod severními vrcholky
Hostýnských vrchů a v údolí říčky Juhyně, severovýchodně od Bystřice pod Hostýnem. Obec
se rozkládá v severní části přírodního parku Hostýnské vrchy a je obklopena malebnými lesy.
Rajnochovice jsou nevelkou obcí se 530 stálými obyvateli. Západním směrem se nad obcí
zvedá kopec ( 608 m.n.m.) se zříceninou hradu Šaumburk a Zubříč. Západně od obce jsou v
oblasti lesa pozůstatky úzkokolejné železnice, jež sloužila pro dopravu dřeva. V nedalekém
okolí obce najdeme tři přírodní památky a to Skaliska-Polomsko, vřesoviště Bílová a Sochová
a také dvě rezervace a to Kelčský Javorník a Čerňava. V jižní části obce je řada chat a
rekreačních objektů. Jižním směrem nedaleko od obce jsou dvě lyžařská střediska a to Troják
a Tesák. Jižním směrem od obce je na toku Juhyně vybudovaná malá vodní nádrž tak zvaná
klauza, jež sloužila k vyrovnání vodní hladiny v říčce při plavení dřeva. Východně od obce
najdeme studánku a vedle ní kostel. Obcí prochází červená turistická značka a je tu výchozí
bod žluté značky a naučné stezky Hostýnské vrchy. Kromě turistických tras se v obci křižují
lokální cyklostezky.
Zřícenina hradu Šaumburk
Zřícenina leží nad obcemi Rajnochovice a Podhradní Lhota. Dochovaly se z ní jen obrysy
zdiva hradeb a paláců, které lze již velmi špatně rozeznat. Jediné, co snad může zaujmout je
hluboký šíjový příkop v čele hradu a kamenné ostění dveří vyhrabané amatérskými kopáči,
které tu ještě donedávna leželo. Jinak je areál hradu zalesněný. Hrad vznikl ve 2. polovině 13.
stolení (uvádí se mezi roky 1272 a 1275). Na začátku 14. stol. se uvádí též jako "Nový hrad".
Opuštěn byl v 1. polovině 14. stol., údajně pro vysoké náklady na udržování a posádku.
Nahradil jej menší nový Šaumburk, v současnosti nepatrná zřícena asi 1 km severně od
Šaumburku.
Skalka-Polomsko
Přírodní památka Skalka-Polomsko (0,8748 ha) se nachází 500 m severně od obce
Rajnochovice v Hostýnských vrších. Jde o příkrou travnatou stráň s jihozápadní expozicí,
zčásti zarostlou keři a stromy. Vyskytují se vrstvy pískovce a slepence s vložkami jílovců,
které jako ploché skály vystupují na povrch.
Chrání suchou louku, dříve využívanou jako pastvina, s keři a s bohatou vegetací, v niž jsou
zastoupeny teplomilné a suchomilné druhy karpatských luk i druhy keřnatých strání. Z
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keřů je především líska obecná. Z dalších dřevin tu dále roste hloh jednosemenný, ptačí zob
obecný, trnka, dub letní.
Chráněné území leží mimo značené trasy.
Ing. Lenka Marečková

Jubilanti v období červenec – září 2009
50. let

75. let
Hradil František
Ochman Milan
Válková Irena

Orlová Jaroslava
81. let
Tučková Anežka

55. let
Hruška Ladislav

82. let
Ondrušek Vlastislav
Král Miroslav

60. let
Šindelek Zdeněk
Fábíková Milada
Zavidčáková Hana

83. let
Hrušková Marie

65. let

87. let
Dvořáková Marcela

Hruška Jaroslav

70. let
Dvořák Josef
Jménem obecního úřadu všem jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti
v dalším životě.
Pokud si nepřejete být uveřejněni v naší rubrice jubilanti, napište nám na emailovou
adresu: zpravodaj@obec-kunovice.cz nebo dejte prosím vědět na OÚ.

DISKUZNÍ OKÉNKO:
Můžete zde napsat své připomínky, názory, poděkování, pokárání k činnosti v obci . Příspěvky
doneste na OÚ nebo zašlete na email zpravodaj@obec-kunovice.cz .

Panel na měření rychlosti
Ráda bych poděkovala těm, kteří se zasadili o instalaci panelu na měření rychlosti na silnici
II/150 ve směru od Valaš. Meziříčí u rodinného domku p.Dohnala.
Kdo zde nebydlí, anebo často touto ulicí neprochází, nemá přehled kolik zde projede
osobních, nákladních aut, kamionů, cisteren a motorkářů, kteří jezdili nepřiměřenou rychlostí
a svou bezohledností ohrožovali nás.
Toto zařízení pomohlo zmírnit rychlost projíždějících aut. Lépe se zde přechází cesta a vyjíždí
z rodinných domů.
Nevím, zda se mnou budou všichni souhlasit, ale já za sebe jsem ráda, že toto zařízení zde je.
Ještě jednou děkuji všem.
S pozdravem
Ivana Skýpalová
www.obec-kunovice.cz
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INFO SPOLKŮ:
Hasičské aktivity
Sázení stromků
Dne 18.4.2009 každý doma našel nějakou motyku či rýč (někteří ji stihli rozbít dřív než došlo
k nějakému manuálnímu kontaktu, viď Tome☺) a v hojném počtu jsme vyrazili do našich
lesních končin.
Nešli jsme na zajíce ani na srnky (motyka či rýč se neřadí mezi moderní zbraně) nýbrž sadit
nové stromky. Pracovali jsme po malých skupinkách – tedy po třech. Mezi výzbroj každé
skupinky patří již zmiňované nástroje: jako první MOTYKA – připravovala půdu rýči, RÝČ –
prohluboval do země díry a nakonec STROMEK – ten byl přiložen a přidupán do díry. Tento
pracovní postup probíhal do té doby, dokud se nezasadil poslední stromeček. Po jeho zasazení
na nás padla únava a hlad, a tak jako poslední tečku za celou „brigádou“ jsme si opekli
špekáček.

Dětský den s hasiči
Dětský den s hasiči se konal na hasičském cvičišti. Děti z mateřské školy, zde byly přivezeny
hasičskou Avii, což už pro ně byl nevšední zážitek. Pro tyto děti byly na cvičišti připraveny
disciplíny: shodit plechovky míčkem, vylovit rybičky z rybníčku, trefit se klaunovi do úst ad.
Děti ze základní školy přijely na svých kolech a pro ně byl připraven branný (vědomostní)
závod, který vedl do Hůry a obsahoval stanoviště, na kterých děti plnily úkoly např.
poznávání rostlin, správné seřazení přísloví, poznávání rozdílů ad.
Na cvičiště za námi přijeli také Policisté se svými dvěma psi a předvedli nám, jak jsou
vycvičení, jak útočí na zločince a jak umějí pána poslouchat na slovo.
Ale vzhledem k nepříznivému počasí jsme museli veškerý program přesunout do Hostince na
Rozcestí, ale jak bylo vidět, dětem to vůbec nevadilo. Muži od Policie nám ještě ukázali, jak
odzbrojují zločince, nějaké bojovné chvaty, ukázali oděv těžkooděnce a půjčili dětem pouta,
z čehož byly děti očividně nadšené.
Nakonec byla dětem rozdána sladká odměna a diplom a poté se všechny děti rozešly do školy
a domů.

Soutěž O pohár SDH Kunovice
Letos měla svou premiéru soutěž O pohár SDH Kunovice. Soutěže se zúčastnilo 17 mužských
družstev. A ženy? Zřejmě kvůli premiéře soutěže se zúčastnila pouze dvě družstva –
Kunovice a Radkova Lhota.
Ovšem pohyb po domácí půdě se projevil jak ve výsledcích mužů, tak i žen z Kunovic, a
proto se obě tato družstva umístila na 1. místech.
Každý, kdo na soutěži byl, určitě neodešel s prázdným žaludkem. Pro velké jedlíky a
hladovce se zde podávala čína a srnčí guláš. Ten, kdo má rád něco grilovaného si mohl
pochutnat na klobáse na roštu a jen tak na chuť jste si mohli zakoupit jitrnici nebo tlačenku.
K těmto dobrotám bylo podáváno dobré pivo, ale také něco ostřejšího.
I když počasí nesvítilo zrovna v těch nejkrásnějších barvách, tak si každý z 6.6.2009 odnesl
svůj pěkný zážitek.
Za SDH Kunovice
Nikol Perutková
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Budování a rozvoj hasičského cvičiště
Začátkem jara nás čekala kontrola našeho zařízení na cvičišti, především nově vybudovaných
sociálek. Museli jsme zkontrolovat, zda nic neprasklo. Zjistili jsme, že vnitřní vybavení je
sice v pořádku, ale někdo se nám do sociálek dobýval, a byly urvané zámky. Stejně jako
pomalované buňky, které nám daly značnou práci zajistit a usadit na hřišti. Pro příště pro ty,
kteří rádi malují: „Přijďte, my vám dáme prostor, ale nemalujte po tom, co není vaše a
dá hodně práce to vybudovat!“
Na našem cvičišti jsme pořádali již zmiňovanou soutěž. A aby proběhlo vše, tak jak má, bylo
nutné k tomu přizpůsobit buňky. Museli jsme vybourat příčky a dřevěné podlahy a udělat
nové. Také jsme namontovali novou kuchyňskou linku (sponzorský dar) a vybavili buňky
elektrickými spotřebiči, které jsme dostali jako dar od občanů a členů SDH. Nejdůležitější
bylo zajistit přívod elektrické energie. Tohoto úkolu se zhostili naší elektrikářští specialisté
z řad našich členů. Vše se stihlo a soutěž již proběhla v „novém“. Do podzimu nás ještě čeká
oprava střechy a obložení další buňky, na uchování překážek a materiálu.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem členům i nečlenům, kteří se podíleli na budování
tohoto areálu. Zvláštní dík patří Jiřímu Hermanovi, který nám pomohl velkou měrou
s namontováním kuchyně.
Za SDH Kunovice
Vladimír Kuchařík

Včelařské jaro
Pro včeličky byl nástup jara až v měsíci dubnu, kdy nastoupilo velmi teplé a suché počasí.
Příroda během 14 dnů byla v květu a včelky neměly čas se dostat do potřebné síly, aby
spolehlivě opýlily ovocné stromy a kvetoucí byliny. Po odkvětu řepky byla úroda prvního
medu průměrná. Chceme Vás tímto vybídnout k nákupu medu přímo od včelařů ze dvora. S
přáním hezkého léta.
Včelaři z Kunovic.

Orel jednota Kunovice
Orel je občanským sdružením, které si klade za cíl:
Provozováním a organizováním sportu a tělovýchovy, duchovních, kulturních a sociálně
výchovných aktivit i dalších významných projevů lidské kultury vychovávat své členy,
především děti a mládež, na základě křesťanských, zvláště katolických zásad.
/viz. Stanovy orla, část1., § 2, Cíle Orla/
Prioritou sportovní činnosti Orla je sport pro všechny.
Orel má za sebou mnohaletou tradici - v letošním roce slaví 100 let.
Během historie byl několikrát zrušen a znovu obnoven.
V současné době má Orel 17 114 členů ve 23 župách.
Orel jednota Kunovice náleží do župy Bauerovy. Jejím zakladatelem byl kardinál ThDr.
František Bauer, který se narodil v Hrachovci v roce 1841. Byl profesor Nového zákona a
děkan v Praze. V roce 1882 se stal biskupem brněnským. Dvakrát svolal do Brna sjezdy
katolíků, založil politickou stranu katolicko-národní. V roce 1904 byl jmenován arcibiskupem
olomouckým a v roce 1911 jako sekretář biskupské konference Rakouska byl jmenován
kardinálem. Zemřel v roce 1915.
V Hrachovci stojí pomník kardinála Thdr. Františka Bauera z roku 1911.
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Orel jednota Kunovice má devět členů. Ve své činnosti se chce věnovat sportu pro všechny,
turistice, cykloturistice, lukostřelbě a různým kulturním aktivitám.
Letos uskutečněné akce: fotbal na ledě, bowling, cyklopouť do Hrachovce, sportovní den v
Novém Jičíně. Vycházka pod Hůru a svatodušní piknik /škračení vajec/ se pro nepřízeň počasí
neuskutečnila.
Plánované akce: zahájit činnost lukostřeleckého oddílu, zúčastnit se celonárodní cyklopouti z
Chebu na Velehrad; ústřední oslavy 100 let Orla v Kroměříži 20.-22. srpna 2009 a orelské
pouti na Svatém Hostýně 23. 8. 2009; uspořádat turistickou vycházku, druhý ročník soutěže
Zelfest a adventní koncert.
Chceme poprosit o spolupráci a podporu naše příznivce, aby se podařila uskutečnit řada
krásných akcí ve prospěch nás všech.
Zveme děti, mládež i dospělé na naše akce a rádi mezi sebou přivítáme další aktivní členy.
Anna Hrušková

Atletický den Župy Bauerovy
V sobotu 13. 6. 2009 se v Novém Jičíně na hřišti Základní školy J. A. Komenského, při
příležitosti 100. výročí založení sportovní organizace Orel, konal župní přebor v atletickém
čtyřboji. 85 soutěžících sportovalo ve sprintu, skoku do dálky, vrhu koulí (mladí v hodu
kriketovým míčkem) a běhu na 600 m, ve věkových kategorií: 0-6 let, 7-8let, 9-10let, 11-14
let, 15-18 let a 19-100 let. Závodilo se s vervou a nadšením za bouřlivého povzbuzování
nadšených diváků. Po vyhodnocení jednotlivých kategoriích byli všichni závodníci odměněni
cenami na stupních vítězů. Ceny věnovali sponzoři: Cukrárna Bečva Vsetín, Váhala
Hustopeče, Topito Nový Jičín, Orel župa Bauerova, ČEDOK Ostrava a drobní sponzoři. K
vyhlašování výsledků hrála kapela Karel Zich revival ze Vsetína, tančila skupina Ruty Šuty z
Kelče a na závěr hrály scholy Veřovice a Loučka. Spokojení závodníci a diváci se v pozdním
odpoledni rozjeli do svých domovů. Byla to velmi vydařená župní oslava 100 let založení
Orla v ČR.
Josef Hruška

HIP aerobik Loučka
Skončil školní rok, během kterého jsme se členkami HIP aerobiku zažili téměř rekordní počet
vystoupení, soutěží jak jednotlivců, tak i skupin, víkendovou akci, finále soutěže skupinových
choreografií v Praze a soutěž v červnu ve Valašském Meziříčí.
VII. ročník soutěže HIP aerobik
Dne 21. března 2009 se v tělocvičně ZŠ Loučka rozezněla aerobiková hudba – konal se totiž
již sedmý ročník tradiční soutěže jednotlivců HIP aerobik. Tato soutěž byla v předešlých
ročnících určena soutěžícím navštěvujícím základní školy, ale letos poprvé byla vypsána i
kategorie dospělých. Ráda bych poděkovala všem spoluorganizátorům, sponzorům soutěže.
Aerobik v Lešné
Sobota 28. března 2009 navázala sérii soutěží v aerobiku. Tentokrát se aktivní členky
sportovního klubu HIP aerobik vydaly na I. ročník Crasy Lešenský aerobik – soutěž
jednotlivců.
Aerobik v Tlumačově
Další sportovní soutěž se konala 4. dubna 2009 v Tlumačově. Se sportovním klubem HIP
aerobik jsme reprezentovaly se dvěma skladbami. V kategorii 8 - 10 let to byla skladba
Lentilky, která se umístila na 10. místě a v kategorii 11 – 13 let jsme představily skladbu
Tajemství noci, která obsadila 7. místo.
www.obec-kunovice.cz
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Aerobik v Bystřici pod Hostýnem
Zde se konala regionální soutěž v pódiových skladbách a holky zde zacvičily opět skladby
Lentilky a Tajemství noci. Obě skladby se holkám povedly výborně, obsadily 2. místo a navíc
starší dívky se skladbou Tajemství noci postoupily do krajského kola ve Zlíně.
Aerobik v Otrokovicích
V neděli 19. dubna 2009 jsme se zúčastnily semifinálového kola soutěže Děti fitness ve
skupinových choreografiích, které se konalo v Otrokovicích. Cvičení se jim vydařilo a
skladba Lentilky obsadila 5. místo a skladba Tajemství noci 7. místo. Obě skladby, stejně jako
loni, postoupily do finále této soutěže, které se konalo 16. května 2009 v Praze.
Aerobik V Praze
Mladší dívky se od základů procvičily a protrénovaly až ke krásnému 7. místu ve finále Děti
fitness v Praze.
Starší dívky začaly také s velkým nadšením, trénovaly a scházely se na přípravu skladeb
několikrát i mimo tréninky. Závěrečná soutěž finále Děti fitness v Praze sice nenaplnila naše
plány na medailové pozice, ale 12. místo v celostátním finále je také velice pěkné.

• Milí rodiče a ostatní příznivci našeho sportovního klubu HIP aerobik při OÚ Loučka,
ráda bych Vám všem touto cestou poděkovala za vaši spolupráci, pomoc a hlavně za aktivní
účast na aerobikových akcích. Ráda bych také poděkovala všem sponzorům. Budu se moc
těšit na příští sezonu a věřím, že se úspěchy budou zvyšovat. Ale nutno dodat, že radost
z pohybu bychom měli mít i bez medailí a pohárů, protože cvičíme pro naše zdraví.
Mgr. Jitka Kundrátová

MS Podhůří Kunovice
Hospodaříme na 701 ha honební plochy, z toho je 582 ha zemědělské půdy, 154 ha lesa, 3ha
vodní plochy, ostatní 42 ha.
V honitbě se vyskytují tyto druhy lovné zvěře: srnčí, daňčí, černá, zajíc polní, výjimečně
vyjímečně bažant obojkový.
www.obec-kunovice.cz
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Normovaný stav dle vyhlášky u srnčí zvěře je 40 ks, u zajíců 36 ks. Ostatní zvěř se v honitbě
vyskytuje, nicméně se nestanovuje normovaný stav.
Sdružení má 21 členů a 3 čekatele.
Z mysliveckých zařízení pro přikrmování zvěře uvádíme 14 krmelců, 5 zásypů, 16 slanisek, 5
napajedel. Máme 2 lovecky upotřebitelné psy a jednoho mladého norníka. V letošním roce
- jako již tradičně jsme se spolupodíleli na tradičním uctění památky prof.Haši (28.3.2009).
O masopustní neděli jsme vodili medvěda. V rámci brigádnických hodin pro obec jsme se
zúčastnili výsadby stromků na Polomsku za účasti většiny členů i příznivců mysliveckého
sdružení. Průběžně se staráme o remízek na Vrchní cestě (Stráži) kde má každý určen svůj
dílek, o který pečuje.
23.května byly uspořádány střelby z brokových zbraní- na 1. místě se umístil pan Rudolf
Ochman. 6.června proběhla v parku u zámku Kinských ve Valašském Meziříčí Oblastní
výstava psů, naše MS se spolupodílelo na zajišťování této akce.
V pátek 12.června 2009 jsme pomohli uspořádat akci pro děti "Pohádkový les" , kde bylo
připraveno občerstvení.
Zábavné odpoledne, původně plánované v přírodě, bylo pro nepřízeň počasí skvěle
zaimprovizováno díky dobrým nápadům všech pracovníků školy přímo v budově školy.
výbor MS Podhůří Kunovice, o.s.

TJ Sokol Kunovice
Vážení občané,
chtěli bychom vás ve zkratce informovat o dění v naší organizaci Tělovýchovná jednota Sokol
Kunovice.
V zimním období jsme na hřišti již tradičně nastříkali ledovou plochu za pomoci SDH
Kunovice a její techniky, která nám urychlila tuto činnost. Jako každý rok byla ledová plocha
plně využita v odpoledních hodinách dětmi a ve večerních hodinách se zde hrály zápasy
v ledním hokeji.
Již třetím rokem jsme se zúčastnili amatérské hokejové ligy „ O pohár bobra“ ve Valašském
Meziříčí. Po rozdělení soutěže na dvě skupiny (skupina A – v níž můžou hrát kromě amatérů
taky hráči nad 30 let, kteří již aspoň dva roky nehrají žádnou soutěž a skupinu B – v níž
můžou hrát jenom hráči, kteří nikdy nehráli žádnou soutěž). TJ Kunovice má zastoupení
v obou skupinách. Od 15. září začíná další ročník, kterého bychom se rádi zúčastnili.
Hokej není naší jedinou sportovní činností. V létě bychom chtěli hojně využívat naše hřiště.
Budou zde uspořádány dva turnaje v malé kopané. První bude 18. července a druhý v září
(termín bude upřesněn).
A kultura? Zatím naplánované kulturní akce nám díky nepřízni počasí vůbec nevychází.
Poslední sobotu v květnu mělo proběhnout tradiční kácení máje spojené s dětským dnem.
Díky vydatnému dopolednímu dešti se dětský den nemohl uskutečnit a byl přesunut na sobotu
20. 6. 2009. Kácení máje však proběhlo, ale jen v komorním obsazení. Přesunutý dětský den,
který jsme pořádali před poutí, byl rovněž zrušen kvůli počasí, stejně jako plánovaná pouťová
zábava se skupinou Atlanta v pátek 19.6. Ale tancechtiví občané nemusí být smutní, máme
v plánu ještě tři taneční zábavy během léta.
Za celou tělovýchovnou jednotu vám přejeme mnoho slunečních letních dní během prázdnin a
prožití dovolené bez úrazu.
Za TJ Sokol Kunovice
Michal Vašíček
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Kulturní akce v roce 2009 ( do září) v obci Kunovie
Kdy?

Co?

Kde?

Kontakt

5. července

Netradiční sportování

vodní nádrž Polomsko

Orel Kunovice

18. července

Fotbalový turnaj

Hřiště TJ Sokol
Kunovice

M. Dohnal

16.srpna

Doopravdy a ze srandy DUATLON

katastr obce – hasičské
cvičiště

29.srpna

Extraliga ČR v PÚ

has. cvičiště v Babicích

603 209 414
Obec Kunovice
571 640 252
Ing. Karel Gába
603 894 451

Jednota Kunovice zve děti, rodiče a prarodiče na

NETRADIČNÍ SPORTOVÁNÍ
U RYBNÍKA V KUNOVICÍCH
V neděli 5. července 2009
ve 14.30 hodin
Jsou připraveny zajímavé soutěže a závody na souši i na vodě:
- závody na kole nebo v běhu
-

závody ve člunu

-

soutěže ve střelbě z luku

Těšíme se na setkání s Vámi.

www.obec-kunovice.cz

léto 2009

ZPRAVODAJ

strana 15

__________________________________________________________________
TJ SOKOL Kunovice zve příznivce sportu a dobré zábavy na

Druhý ročník fotbalového turnaje
na místním hřišti,
který se uskuteční v sobotu 18. 7. 2009 !
Zápis mužstev a čas zahájení bude upřesněn podle počtu
přihlášených zájemců.
Turnaj se bude hrát střídavým způsobem 5 + 1.
V případě zájmu se nám přihlaste na tel. číslo 603 209 414
do 13.7. 2009 M. Dohnalovi.

____________________________

_________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - reklama - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Příloha č.1

Články od přispěvovatelů nejsou upravovány.
Uzávěrka dalšího čísla je 10.9.2009. Prosím o zasílání podkladů do nastávajícího čísla na
email: zpravodaj@obec-kunovice.cz, popř. doneste podklady na Obecní úřad v Kunovicích.
www.obec-kunovice.cz

