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RYCHLÉ INFORMACE
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.

2/2012

OBSAH
(výběr)
INFO OBCE
Usnesení č. 14
strana 2
Slovo starosty
strana 4

Poplatek za odpad na rok 2012
upozornění!

- důležité

V roce 2011 nabyl platnosti nový daňový řád č.
280/2009 Sb., který nahrazuje zákon o správě daní a
poplatků č. 337/1992 Sb. Pokud nebude uhrazen
poplatek v termínu, bude ihned zahájeno daňové
řízení a správce poplatku bez dalšího přistoupí
k daňové exekuci. Minimální výše exekučních
nákladů správce daně činí 500,- Kč.
Žádáme občany, aby poplatek za odpad zaplatili
v termínu, tj. do 30.6.2012 a vyhnuli se tak
nepříjemnostem s exekucí.

Úřední hodiny OÚ Kunovice:
Pondělí 8-11, 12:30-17
Středa 8-11, 12:30-17
Telefonní kontakt:
starosta:
777 555 060
místostarosta:
777 555 760
obecní úřad:
777 555 518
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INFO OBCE:
Usnesení ze 14. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice,
konaného dne 18. dubna 2012
ZO schvaluje :
14/1
program zasedání včetně rozšíření programu o bod
14/2
jmenování ověřovatelů zápisu, návrhové komise
14/3
celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce Kunovice za rok 2011 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kunovice
za rok 2011 s výhradou nedostatků méně závažného charakteru uvedených ve
zprávě o výsledku hospodaření a přijatá nápravná opatření
14/4
rozpočtové opatření č. 1
14/5
koupi pozemku PK921/2 (Propástky), za cenu 30.812,-- Kč
14/6
koupi pozemku PK635 (u Komárna), za cenu 35.468,-- Kč
14/7
nájemce prodejny Normál a cukrárny – fa AM Prodejny potravin, s. r.o. za
stejných podmínek jako dosavadní nájemci
14/8
příspěvky spolkům:
SDH Kunovice – 22.000,-- Kč
MS Podhůří Kunovice, o.s. – 11.000,-- Kč
Orel Jednota Kunovice – 4.000,-- Kč
TJ Sokol Kunovice – 7.000,-- Kč
ČSV Kelč – 3.000,-- Kč
Kroužek žen – 3.000,-- Kč
- všem spolkům 5 Kč za vysazený stromek v obecním lese od data 13.4.2012
14/9
veřejnoprávní smlouvu o zabezpečení provedení zápisů údajů do IS územní
identifikace adres a nemovitostí
14/10
dodavatele – zpracování žádosti o dotaci u ROP na revitalizaci plochy po demolici
čp. 56 – fa Hranická rozvojová agentura, z.s. s částkou 37.800,-- Kč
14/11
záměr zřízení fotovoltaické elektrárny na střeše školy a pověřuje starostu jednáním
s firmou Euronet Group, s.r.o.
14/12
dodavatele stavebních prací – úprava prostranství vedle zastávky u OÚ včetně
dodání nových vitrín – fa BS Vsetín, s.r.o. s částkou 268.286,-- Kč
14/13
v souladu s § 85 písm. b) zákona 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění
pozdějších předpisů poskytnutí peněžního daru starostovi Ing. Josefu Hašovi a
místostarostovi obce Ing. Tomáši Marečkovi ve výši měsíční odměny. Poskytnutý
peněžní dar je splatný v nejbližším výplatním termínu
ZO neschvaluje:
14/14
záměr prodeje části pozemku 1939/2 (před čp. 215)
ZO pověřuje:
14/15
starostu obce podpisem smluv, body: 14/5-14/10, 14/2
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ZO deleguje:
14/16
starostu obce na valnou hromadu Vodovody a kanalizace Vsetín a.s., v případně
nepřítomnosti, zastupuje starostu místostarosta obce
ZO zmocňuje:
14/17
starostu obce požádat Krajský úřad Zlínského kraje o provedení kontroly
hospodaření obce za rok 2012
ZO bere na vědomí:
14/18
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
14/19
informace starosty
14/20
připomínky občanů

Usnesení z 15. řádného zasedání zastupitelstva obce
Kunovice, konaného dne 23. května 2012
ZO schvaluje :
15/1
program zasedání včetně zručení programu o bod
15/2
jmenování ověřovatelů zápisu, návrhové komise
15/3
koupi pozemků KN654/2, PK532, PK572, PK642, PK645, PK647, PK648,
PK649, PK650, PK651, PK652, PK654/1, PK664 (u Komárna, Zadní Vrbky),
za cenu 105.962,-- Kč
15/4
aktualizaci záměru na prodej parcel ve stavebním obvodu, za cenu 299,- Kč/m2 ,
včetně podmínek uveřejněných v záměru ze dne 23. 5. 2012
15/5
pronájem pozemků PK1875/1, PK1875/2 (Polomsko), za podmínek stanovených
Pozemkovým fondem ČR
15/6
mimořádný příspěvek MASKLS ve výši 19.000,-- Kč
15/7
dodavatele opravy střechy kaple:
Jan Svítil, Všechovice (oprava střechy) – 482.288,-- Kč
Jiří Herman, Kunovice (podbití) – 30.240,-- Kč
Tomáš Srkala, Kelč (hromosvod) – 47.826,-- Kč
15/8
dodavatele opravy místních komunikací v obci:
Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o. – 141.238,38 Kč
15/9
dodavatele opravy místní komunikace na nádraží podél potoka:
Cobbler, s.r.o. – 115.757,-- Kč
15/10
dodavatele opravy lesní cesty nad Úhorovým koutem:
Cobbler, s.r.o. – 106.542,-- Kč
15/11
15/12

žádost o převod hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Kunovice za rok 2011 do
rezervního fondu
žádost o čerpání z rezervního fondu ZŠ a MŠ Kunovice ve výši 17.640,-- Kč
www.obec-kunovice.cz
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rozpočtové opatření č. 2
- podání žádosti o dotaci u ROP NUTS II Střední Morava, v rámci výzvy č. 31 1.3 Bezmotorová doprava s celkovou hodnotou projektu do 3.000.000,- Kč
- spolufinancování projektu ve výši 30 % z celkových způsobilých výdajů v částce
900.000,- Kč.
- v případě realizace projektu vyčlenění finančních prostředků ve výši 25,000,-Kč ročně na provádění údržby po celou dobu udržitelnosti projektu (roky 20132019)

ZO neschvaluje:
15/15
záměr prodeje části parcely 1967/2 (před čp. 59)
ZO pověřuje:
15/16 starostu obce podpisem smluv, body: 15/3, 15/5,15/7-12 a 15/14-15
ZO bere na vědomí:
15/17
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
15/19
informace starosty

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dětským dnem pomalu začal poslední měsíc školního roku a všem žákům a
studentům tak co nejdříve začnou očekávané prázdniny a nám ostatním i čas
dovolených. Vám všem přejeme jejich co nejpříjemnější prožití, což může zpestřit
i čtení obecního zpravodaje s aktuálními informace z obecního úřadu.
Poplatky za komunální odpad
Jen připomínáme, že do 30.6.2012 je splatný poplatek za odvoz komunálního
odpadu. Jeho výše činí 330 Kč na jednoho obyvatele. Žádáme všechny, kdo tento
poplatek dosud neuhradili, aby tak učinili v daném termínu.
Důležitá telefonní čísla
Níže vám uvádíme důležitá telefonní čísla pro případ výpadku elektrické energie,
plynu či vody (jedná se o linky, kde je možné nahlásit poruchy).
Elektřina – 840 850 860
Plyn – 1239
Voda – 571484 041
Škola
Obec je zřizovatelem naší školy. Obec platí náklady spojené s provozem budovy a
v případě, kdy ve škole není dostatek dětí, je obec povinna (pokud si chce školu
www.obec-kunovice.cz
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zachovat) doplatit rozdíl nákladů na mzdy a pojištění pracovníků (tzn. doplatit část
mezd, které nejsou pokryty ze státního rozpočtu).
Jelikož počet dětí je dlouhodobě nízký a obec tak každý rok doplácí na mzdy ca
200-300 tis. Kč, souhlasili jsme s návrhem vedení školy o zřízení 5. ročníku.
V jedné třídě by se vyučoval 3., 4. a 5. ročník. Tento model je zaveden např. ve
škole v Pržně a funguje bez problémů. Paní ředitelka z této školy přijala pozvání a
zúčastnila se diskuse s vedením naší školy, s rodiči a s vedením obce, kdy nám
vysvětlila výhody i úskalí této výuky. 5. ročník tak bude zaveden na naší škole od
září letošního roku, a pokud všechny děti, které nyní chodí do 4. ročníku, nastoupí
u nás i do ročníku 5., neměli bychom doplácet na mzdy ani 1 Kč (samozřejmě za
předpokladu, že z naší školy neodejdou neočekávaně jiné děti, či se nezmění
systém financování ze strany státu).
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že se pokusíme o instalaci fotovoltaické elektrárny
na střeše naší školy (střecha školy je z obecních budov jediná vhodná pro tento
účel). Instalovaný výkon elektrárny by činil 21 kW, předpokládané náklady ca 750
tis. Kč bez DPH, návratnost investice by byla po ca 6 letech provozu. Životnost je
25-30 let. Pokud projekt bude realizován, pak budeme elektřinu dodávat do sítě
ČEZ Distribuce, a.s. již do konce tohoto roku.
Dotace
V rámci podaných žádostí o dotaci jsme byli tento rok opět úspěšní. Z Ministerstva
pro místní rozvoj jsme získali dotaci na opravu střechy kaple ve výši 397 tis. Kč.
Celkové náklady budou činit 555 314 Kč (zahrnuje opravu střechy okapů, podbití a
nový hromosvod). Realizace proběhne během měsíce července letošního roku. Od
stejného poskytovatele jsme také obdrželi dotaci na kanalizaci v novém stavebním
obvodu ve výši 400 000 Kč. U dotace na opravu střechy školy je naše žádost
vedena jako náhradní (dotace by nám byla přidělena dodatečně, pokud by někteří
zájemci dotace nevyužili či pokud by byla dodatečně navýšena alokace peněz ze
strany poskytovatele). Další úspěšnou žádostí je k projektu na výsadbu u nového
rybníka. Zde je schválena dotace do výše 315 tis. Kč při celkových nákladech 364
tis. Kč. Realizace u tohoto projektu bude na podzim letošního roku.
Opravy komunikací
Během průtrže dne 4.5.2012 došlo k podemletí několika úseků obecní komunikace
na nádraží u potoka Komárník. Byla omezena průjezdnost této komunikace.
Opravu silnice provedla firma Cobbler, došlo k odtěžení sesunutého materiálu do
koryta potoka, vyložení koryta lomovým kamenem a opravu samotné komunikace
novou vrstvou asfaltobetonu. Taktéž bylo vyčištěno koryto před propustkem Na
Draha a opraveny dva zátrhy u polní cesty u hasičského cvičiště. Na opravu
www.obec-kunovice.cz
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komunikace na nádraží jsme zaslali žádost Zlínskému kraji o mimořádnou dotaci
(výsledek do vydání zpravodaje není znám). Taktéž propustek na chodníku
směrem na nádraží je v havarijním stavu, opravu bychom měli provést také
v letošním roce.
Dle vývoje počasí buď do konce června či do poloviny července provede firma
Správa a údržba silnic Valašska opravy obecních komunikací (oprava
kanalizačních vpustí, překopů, apod.).
Zemědělci, eroze půdy, pozemkové úpravy
Dle informace z posledního vydání zpravodaje měla být ZD Kelečskem
demontována a odvezena ocelokůlna umístěná v horní části farmy v termínu do
konce dubna. Bohužel k tomuto dosud nedošlo, nebyl nám sdělen ani důvod, proč
k tomuto nedošlo, ani náhradní termín.
V březnu jsem byl upozorněn některými občany, že na loukách na Polomsku je
spolu s hnojem rozmetáno i velké množství igelitového odpadu. Původně byla
znečištěna plocha o výměře ca 10 hektarů, jelikož odpad ze strany nájemce
(Jaroslav Novosad) nebyl okamžitě posbírán, větrem došlo k rozšíření i na okolní
pozemky. Na tento přestupek jsem upozornil vlastníka pozemku, Pozemkový fond
ČR, který provedl kontrolu na místě a vyzval nájemce ke sjednání nápravy. Po
výzvě majitele pozemku došlo k částečnému sjednání nápravy.
Obecní zastupitelstvo dlouhodobě usiluje o provedení pozemkových úprav na
našem katastru (během tohoto procesu by došlo ke scelení a zpřístupnění pozemků,
došlo by k obnově polních cest, byla by navržena a realizována protipovodňová a
protierozní opatření). První etapou pozemkových úprav je provedení aktualizace
tzv. bonity půdy. Tato aktualizace právě probíhá a bude dokončena do konce
tohoto roku. Po této aktualizaci se tak změní hodnota jednotlivých pozemků
oceněných právě touto bonitou. Pokud budete chtít vědět, jak se Vám tato hodnota
změní, měli byste si nyní provést výpis z katastru nemovitostí (ve zjednodušené
podobě může provést i starosta obce), abyste věděli, jakou bonitu mají Vaše
pozemky před danou aktualizací.
Jak si můžete všimnout, řada koryt potoků na našem katastru je zanesena splachem
půdy. Vznesli jsme žádost na správce toku, Povodí Moravy, aby provedli vyčištění
těchto koryt. Bohužel odpověď byla zamítavá, jedním z důvodů je i nevhodné
obdělávání půdy zemědělci v okolí těchto koryt, kdy dochází ke splachování ornice
právě do těchto potoků. Ideálním řešením tohoto problémů by bylo provedení již
zmiňovaných pozemkových úprav. Bohužel tento proces je dlouhodobý (3-5 let od
jejich započetí).
www.obec-kunovice.cz
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Abychom ale nestáli na místě a zkusili s tímto něco udělat, souhlasil jsem se
zpracováním diplomové práce týkající se právě eroze půdy na našem katastru.
Tuto práci bude zpracovávat student Univerzity Palackého v Olomouci, Bc. Jiří
Baran, vedoucím bude Prof. Bořivoj Šarapatka (t.č. poslanec Parlamentu ČR).
Les
K datu vydání zpravodaje bylo z obecního lesa vytěženo více jak 2200 m3 dřeva,
plán na rok činí 2500 m3, nebude již prováděna mýtní těžba, zbývajících ca 300 m3
bude ponecháno na nahodilou těžbu (vývraty, kůrovec, apod.).
Během jara byla prováděna také obnova lesa – celkem bylo vysázeno přes 23 tis.
ks stromků na ploše takřka 4,5 hektaru. Obecní úřad jako již tradičně organizoval
brigádu sazení stromků, které se letos zúčastnilo 48 občanů. Za jejich účast všem
děkuji. Letos poprvé jsme dali možno přivýdělku místním spolkům, kdy za
vysázené stromky obdrželi dotaci z obecního rozpočtu. Nově jsme vysadili plochu
na kraji katastru u rajnochovického nádraží, tímto jsme zvětšili výměru obecního
lesa na 155,35 hektaru. Na příští rok připravujeme výsadbu na zemědělské půdě
vpravo vedle závory u vjezdu do Hůry (plocha o výměře ca 2 hektary).
Bohužel i letos na jaře jsme byli svědky požáru v obecním lese (lokalita Hůra –
nad Marečkovou cestou). Příčinou bylo nevyhaslé ohniště po pálení klestu a silný
vítr. Škody byly díky včasnému zásahu našich hasičů minimální, za což našim
hasičům děkuji.
Katastr, pozemky, povolení stavby
V rámci majetkového dorovnání při dělení obcí byly do obecního majetku
navedeny pozemky v hodnotě 46 206 Kč (jedná se o pole a komunikace
v katastrálních územích Kunovice, Podhradní Lhota, Komárno a Rajnochovice).
Při kontrole registrů trvalého pobytu a katastru jsme zjistili, že 4 rodinné domy
v naší obci nebyly zapsány v katastru nemovitostí. Na toto jsme vlastníky
upozornili a tito již sjednali nápravu či tak brzy učiní. Tímto žádám všechny
vlastníky nemovitostí, aby si zkontrolovali, zda-li všechny budovy, které jsou
v jejich vlastnictví, jsou dle platných předpisů zapsány v katastru či nikoli, a pokud
nejsou a mají být, ať provedou nápravu.
Taktéž žádám všechny občany, než začnou s nějakou stavbou, aby si na stavebním
úřadu ve Valašském Meziříčí ověřili, zda jimi plánovaná stavba podléhá nějakému
povolení ze strany stavebního úřadu (např. územní souhlas, územní rozhodnutí,
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stavební povolení apod.) a vyhnuli se tím problémům s dodatečnými povoleními či
v krajním případě s odstraněním černé stavby.
V rámci „údržby“ katastrálních dat jsme přišli na 4 případy, kdy nebylo dořešeno
dědické řízení (nejstarší případ je „v prodlení“ 17 let). Příslušným soudům jsme
zaslali žádosti na dořešení těchto zapomenutých dědictví.
Reklamace sochy
Jak jste možná zaznamenali, na některých místech loni zrestaurované sochy
dochází k odlupování vrchních nátěrových vrstev. Příčinou je pravděpodobně
zbytková vlhkost kamenných částí sochy, která zůstala v materiálu před nátěrem.
Toto jsme reklamovali, nátěry budou opraveny v rámci záruky během příznivějšího
(suchého a teplého) počasí.
Psí známky
Již při hromadném očkování proti vzteklině jsme majitelům psů nabízeli psí
známky, které lze pověsit na obojek psa, kde je napsáno „Kunovice“ a jedinečné
číslo známky. Pokud pes bude mít tuto známku a zatoulá se, lze jej lehce
identifikovat. Na známce je uvedeno jméno obce a číslo, pod kterým je veden
majitel psa v databázi na obecním úřadu. Kdo tuto známku dosud nemá, je ji
možno bezplatně obdržet na obecním úřadu.
Kulturní a společenské akce
Minulé měsíce byly opět bohaté na společenské akce. 24.3.2012 se uskutečnilo
divadelní představení Dívčí válka v sále našeho hostince. Před Velikonocemi v tom
samém sále proběhla velikonoční výstava. 14. 4.2012 proběhla tradiční myslivecká
mše a 2.6.2012 jsme společně se všemi spolky uspořádali dětský den na hasičském
cvičišti. Všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na organizaci těchto akcí, moc
děkuji. Pro letní měsíce chystáme jednu velkou akci, kterou bude již tradičně
duatlon.
Rekonstrukce zastávky a vybudování zpevněné plochy vedle ní
U obecního úřadu byla provedena rekonstrukce autobusové zastávky, s touto
rekonstrukcí jsme spojili i vybudování nové zpevněné plochy vedle zastávky. Byly
instalovány nové vitríny obecního úřadu či spolků, bylo posunuto a zrenovováno
oplocení, instalovány 3 lavičky a stojan na vánoční stromek, do země bylo
přeloženo elektrické vedení k zastávce a vyměněno osvětlení. Byl také vyměněn
označník zastávky (držák jízdního řádu s odpadkovým košem). Na střeše byl
vyměněn jeden krov, ostatní byly srovnány, vyměněna střešní krytina, okapy i
podbití. Celkové náklady na oba tyto projekty činí 512.725,-- Kč, dotace na
zastávku činí 160.006,-- Kč, rozdíl dofinancovaný obcí tak činí 352.719,-- Kč.
www.obec-kunovice.cz
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V nákladech nejsou započítány odpracované hodiny pracovníků obecního úřadu.
Za bezplatné operativní svářečské práce na oplocení bych chtěl poděkovat panu
Zdeňku Gábovi, čp. 39 a za bezplatné zaslepení otvorů v kovové části oplocení
panu Miroslavu Dohnalovi, čp. 154.
Veřejný rozhlas
Během června bude dokončena montáž nového bezdrátového rozhlasu v naší obci.
Po jeho zprovoznění tak bude nahrazen původní drátový rozhlas. Projekt v sobě
zahrnuje výměnu reproduktorů, ústředny, sirény na budově obecního úřadu a také
panel pro neslyšící umístěný na budově obecního úřadu. Po spuštění nového
rozhlasu žádám občany, aby sdělovali na obecní úřad své připomínky týkající se
rozhlasu (slyšitelnost, hlasitost). U reproduktorů je možno měnit hlasitost či
natočení.
Kompostéry
U projektu kompostéry bylo provedeno výběrové řízení na dodavatele a jeho
výsledek spolu s dalšími dokumenty jsme odeslali ke kontrole na Státní fond
životního prostředí. Ten nám zatím nevystavil Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
Realizace bez tohoto dokumentu by bylo riskantní. Očekáváme, že toto rozhodnutí
obdržíme do konce června, kompostéry by tak mohly být distribuovány do
poloviny července.
Cyklostezka
V minulém vydání zpravodaje jsme Vás informovali o započetí prací na projektu
cyklostezky.
V květnu jsme podali žádost u Regionálního operačního programu
Střední Morava o dotaci na tento projekt, projektované náklady se blíží 3 miliónům
Kč. V případě získání dotace (předpoklad je ve výši ca 2 mil. Kč) by realizace
projektu proběhla v příštím roce.
Nový stavební obvod
K datu vydání zpravodaje dodavatel provedl položení kanalizačního řádu včetně
přípojek, plynovodu včetně přípojek, vedení nízkého napětí včetně přípojek, je
položen kabel veřejného osvětlení. Začíná se pracovat na komunikaci a chodnících,
chybí také překop potoka, odláždění potoka a osazení lávky přes potok a lamp
veřejného osvětlení. Veškeré práce by měly být ukončeny do konce srpna. Na
vybudování kanalizace jsme získali dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 400.000,-- Kč. Na základě této skutečnosti a také na základě výsledku
výběrového řízení zastupitelstvo obce rozhodlo o snížení prodejní ceny stavebních
parcel na 299,-- Kč/m2. Aktuálně evidujeme 2 vážné zájemce o koupi stavebního
místa.
Ing. Josef Haša
starosta obce
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Proč plast?
Jednoho krásného dne se plast zrodil,
aniž by, kdo věděl, jaký je to škodil.
A ke vzniku pet láhve krůček už jen chyběl,
tak stalo se co pan Parkes nezamýšlel.
Když na valné hromadě v Coca Cola company,
byly dvě nesmyslné věty vyřčeny:
„Sklo již je okoukané a hodně fádní,
tak proč nezačít stáčet Colu do pet láhví?“
Zprudka se již rozjela výroba masová,
aniž by kdo věděl, kde odpad se uchová.
Hloubily se jámy a zasypávaly odpadem.
Nechá se to rozložit, prý přirozeným rozkladem.
Pár lidí povšimlo si, že to správné není,
že ubližujeme sobě a hlavně Matce Zemi.
Tu zjevil se nápad opětovného využití,
ale lidé byli z recyklace zprvu trochu rozpačití.
Hle nový kontejner teď zdobí naše řady,
Tak třiďme ostošest, ať neumřeme tady.
Hana Králová
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Jubilanti v období červenec – září 2012
55. let
Ochmanová Ilona

81. let
Minář Antonín

60. let
Škařupová Anna
Kundrátová Marie
Škařupová Milada
Blinková Jitka

84. let
Tučková Anežka
85. let
Ondrušek Vlastislav

65. let
Hrdlička Vilém
Novosadová Marie
70. let

86. let
Hrušková Marie
90. let

Juříček Ladislav
Škařupová Jarmila
Stojan Jaroslav
Herman František

Hruška Jaroslav

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.
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INFO SPOLKŮ:
Sbor dobrovolných hasičů
O pohár SDH Kunovice
Třetí kolo Vsetínské ligy v roce 2012 pořádaly Kunovice. V nově zbudovaném
hasičském areálu se konala 9. 6. 2012 hasičská soutěž, která byla spolufinancována
z prostředků Zlínského kraje. Bohužel nepřálo počasí, což se podepsalo i na
výsledcích. I přes ztížené povětrností podmínky jsme mohli vidět pár hezkých a
povedených útoků.
V kategorii mužů zvítězilo domácí družstvo z Kunovic v konkurenci třiceti
družstev. I přes výraznou chybu rozdělovače, který zaspal na základně, dosáhli
celkového času 17,82 s (levý 16,92 s). Na druhém místě skončilo družstvo mužů
z Jasenice s časem 17,91 s a na třetím místě družstvo v z Přerovského okresu,
družstvo mužů z Radkovy Lhoty s časem 18,42 s.
V ženské kategorii se soutěže zúčastnilo devět družstev. Na prvním místě skončily
ženy z Jarcové s časem 18,33 (17,71 s levý proud), na druhém domácí družstvo
z Kunovic s časem 18,80 s a na třetím místě družstvo žen z Hovězí s časem 20,16.
Za SDH Kunovice
Ing. Lenka Marečková

OREL jednota Kunovice
JAK JSME NA TO ŠLI.
Několik červnových dnů a je tady konec školního roku. Pro malý zájem jsem na
začátku stála před rozhodnutím začít, či nezačít. Před třemi lety, začalo
navštěvovat16 dětí, kroužek tanečků, kterému jsme později dali konkrétní název.
Pravidelně a se zájem jsme se každý týden scházeli. Děti se vypracovaly na
místních vystoupeních a vyjeli jsme i "ven".
V tomto školním roce, až na děti nadšené z pohybu, rytmu a zpěvu, byl malý
zájem. Tak jsem se s rodiči dohodla: v případě zájmu o vystoupení dětí, pustíme se
do nácviku a opakování tanečků, písní, říkadel a děti vystoupí na veřejnosti. Když
jsem byla požádána o krátký program na Májové tancování, dali jsme se
dohromady. S Janičkou, Markétkou, Martínkem, Simonkou, Vendulkou a
nejmladší Karolínkou jsme šli na to. Ano počítáte dobře, je to 6 dětí. Dva měsíce
jsme se snažili, ve spolupráci s rodiči, usilovně pracovat, abychom si připravili
sérii tanečků, písní a básniček, nacvičovaných jednou za týden ve 45 minutových
setkáních. Mohu říci, že i malá Karolínka, velmi snaživá a Vendulka, která s námi
dříve také nepracovala, vyrovnávaly se ostatním. Bylo to pro všechny náročné.
www.obec-kunovice.cz
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Výsledek jste mohli posoudit i vy. Škoda jen, že tak málo občanů ocenilo děti z
tanečního kroužku potleskem, který dětem dělá radost. Možná příště – bude-li ještě
příště.
Jiřina Švecová

Májové tancování
V neděli 13. května 2012 se po májové pobožnosti sešly ponejvíce maminky a
babičky dětí, které vystupovaly, v sále Hostince na Rozcestí, aby oslavily Svátek
matek.
Zarecitovat,
zatančit
a
zazpívat
přišly
děti
z kroužku lidových písní a
tanců pod vedením paní
učitelky Jiřiny Švecové a
děvčata ze Scholy pod
vedením
Zuzky
Kundrátové,
hudební
skladby přišly zahrát na
flétny a kytary děti pod
vedením
pana
učitele
Miloslava
Bubeníčka.
Cimbálovka od Mezříča
opět hrála výborně. Letos
k nám zavítal profesionální
barman Mario, který na přání namíchal skvělé koktejly.
Děkujeme všem kuchařinkám, které upekly štrúdly, zákusky a jiné dobrůtky.
Škoda jen, že mnozí dali přednost hokejovému utkání a tenisu …

Sportovní kroužek
Ani sportovní kroužek nezahálel! Děti pilně trénovaly badminton a lukostřelbu. Za
hezkého počasí jsme vyjeli na kolech
k rybníku a k „obřímu prstenu“.
Navštívili
jsme
badmintonovou
sportovní halu ve Valašském Meziříčí,
kde si děti s velkým zájmem zahrály
badminton.
Na ukončení školního roku plánujeme
Víkendovku
s Orlem
pro
děti
z tanečního a sportovního kroužku.
Anna Hrušková
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Kunovická kosa
V neděli 27. května 2012 se konala Kunovická kosa – soutěž o nejrychlejší
pokosení dílu 3x10m – na louce u místního rybníka.
Počasí bylo krásné a slunečné a v pohodové atmosféře se soutěže zúčastnilo 5
statečných sekáčů – Martin Klečka, Jiří Taichl, František Taichl, Zbyněk
Bambušek a Josef Hruška.
Na prvním místě se
umístil a vítěznou kosu
si odnesl pan František
Taichl, který svůj dílek
posekl v rekordním čase
2:35. Na druhém místě
se umístili pan Martin
Klečka a pan Josef
Hruška s časem 4:40.
Po
soutěži
bylo
připraveno pohoštění –
škračenice
s domácí
kyškou – jak pro
soutěžící,
tak
pro
diváky. Kdo chtěl, mohl
si opéci buřt.
Doufám, že příští rok nám opět vyjde počasí a do řad sekáčů se přidá více
odvážných, kteří se pokusí zlomit letošní rekord.
Děkujeme panu Pavlovi Ondruškovi z Kelče za sponzorský dar a všem
organizátorům za obětavost.
Mája Hrušková

SPOZ
Letošní jaro bylo bohaté na kulturní a společenské akce v naší obci, které se
podařily připravit OÚ Kunovice se spolupráci s SPOZ. Všem kdo se na přípravě
těchto akcí podíleli patří velký dík. Věnovat svůj volný čas ostatním, není
v současné době moderní. Přesto se v naší obci najdou ochotní občané, kteří tak
činí.
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Divadelní představení
24.3.2012 mnozí z nás shlédli divadelní představení v kulturním domě v podání
ochotnického divadelního spolku z Loukova ,,Dívčí válka“. Představení mělo
úspěch, o tom svědčila účast diváků.

Mezinárodní koncert mysliveckých trubačů
23. – 25. března se sešlo víc jak šest desítek mladých trubačů z celé České a
Slovenské republiky v Hranicích v Střední lesnické škole. Studenti lesnických škol
se zde sešli na Slavnostním mezinárodním semináři trubačů. SLŠ Hranice při této
příležitosti si připomněla 160. let od svého založení. Také program semináře
vyplnila výstava trofejí Vojenských lesů Libavá. Nejen studenti, ale i pozvaní
hosté, návštěvníci se zde měli na co podívat. Program byl velmi bohatý a vyplněný
přednáškami a ukázkami hrou na lovecké nástroje. Vyvrcholením celé této akce
byl v neděli Koncert mladých trubačů ze středních lesnických škol: Hranice, Písek,
Šluknov, Trutnov, Žlutic, Liptovského Hrádku, Prešova, Banské Šťavice, Prahy a
Brna. Celý koncert vedl a slovem provázel skladatel lovecké hudby Petr Vacek.
Součástí koncertu byla zpívaná mše členy Sboru svatého Huberta z Kunovic a
Loučky. Hranická Hubertská polní mše B dur, zde měla svoji premiéru - autor
Vladimír Vyhlídal a Petr Vacek. Všichni přítomní měli možnost se zde setkat
s hudebními osobnostmi např. dirigentem Janem Garlahym, Kristýnou Vackovou,
Tomášem Kirschnerem, Petrem Dudou, který je také sbormistr. Každý
z návštěvníků odcházel obohacen velkým a hlubokým zážitkem z koncertu lovecké
hudby. Také ze studentů, kteří zde předvedli své umění zářil duch hudby a vztah
k přírodě.

Kunovice žily velikonoční výstavou
30.3. – 1.4. 2012 uspořádal kolektiv žen ze Sboru pro občanské záležitosti při
Obecním úřadě v Kunovicích, Velikonoční výstavu. Celý týden ochotné a obětavé
členky připravovaly prostory kulturního domu ke krásné výstavě pro celou širokou
veřejnost v okolí Kunovic. Výstava byla nejen inspirativní, prodejní, ale mohli
jsme zde shlédnout i krásné díla šikovných rukou a různých lidových řemesel.
Praktické ukázky paličkování, pletení z pediku, zde předvedly ženy z Klubu
důchodců z Dřevohostic. Svou šikovnost ukázali studenti oboru zahradník ze
Střední školy pro sluchově postižené z Val.Meziříčí a Odborného učiliště a
praktické školy z Kelče. Také svým dílem přispěli studenti z Val.Meziříčí, obor
stolař – truhlář, vyrobeným krásným dřevěným, suchým záchodem. Velikonoční
výstavu doplňovala expozice nazvaná ,,Život na vesnickém dvoře“.Tato část
výstavy se hlavně líbila dětem, které zde mohly pozorovat, krmit malé králičky,
morčátka a krásně zbarvené andulky v kleci. Návštěvníci viděli práci dětí ze
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Základní školy v Kunovicích, Denního stacionáře Anděl z Kelče. Perníky a jiné
umění lidové tvořivosti.
Další části výstavy byla inspirativní ukázka společenského stolování ve stylu
velikonočním, mysliveckém, moderním a dobovém.
Nedílnou součásti byla soutěž ,,O nejhezčího velikonočního beránka“. Šikovné
ruce nadšených tvůrců upekly beránky a přinesly je do KD, kde byly po celé tři
dny vystaveny. V neděli vyhodnotila divácká porota a porota složena ze zástupců
obce soutěž. Prvenství si získal velikonoční beránek paní Hradilové Ludmily. Bylo
zde vidět, že lidová tvořivost, tradice a nadšení v lidech pořád žije. Kdo přišel se
podívat, načerpal inspiraci a také atmosféru přicházejících nejvýznamnějších
křesťanských svátků velikonočních.

V Kunovicích přivítali biskupa Josefa Hrdličku
V sobotu 14.dubna od 15:30 hodin se v kunovické kapli sloužila již tradiční
Myslivecká mše svatá k uctění památky Prof.Dr.Ing.Rudolfa Haši, dr.h.c.,
významného rodáka obce Kunovice. Za bohaté účasti místních občanů a hostů ji
celebroval Mons. Josef Hrdlička, pomocný biskup olomoucký spolu místním
farářem Pavlem Jombíkem a kaplanem Janem Rimbalou.
Pořádáním slavnostní mše svaté se ujaly Myslivecké sdružení Podhůří
Kunovice,o.s., Honební společenství, Společnost pro naplnění odkazu
Prof.dr.ing.Rudolfa Haši,dr.h.c.a Obecní úřad Kunovice. Atmosféru mše svaté
doplnil pěvecký sbor Svatého Huberta a Holešovští trubači. Kapli se nesla zpívaná
Hubertská mše svatá B-dur od Petra Vacka. Nechyběli myslivci ve stejnokrojích a
krásná květinová výzdoba v jarním duchu, kdy se vše v přírodě probouzí. Následně
byly na hrob Rudolfa Haši položeny kytice a účastníci se přesunuli do místního
hostince. Zde pro ně bylo připraveno občerstvení a proneseny pozdravy a proslovy
čestných hostů, mezi nimi byli prorektor Mendlovy univerzity v Brně Jindřich
Neruda, zástupci Lesního podniku z Křtin Pavel Mauer, senátor Jiří Čunek (KDUČSL), bývalý senátor Vladimír Oplt a starosta Kunovic Josef Haša. Zúčastněni zde
mohli shlédnout výstavu prací uměleckého řezbáře Ondřeje Trlifaje z Provodovic a
prezentaci fotografií naučné stezky. Ten kdo se této slavnosti zúčastnil, odcházel
načerpaný hlubokých myšlenek otce biskupa, které potěšily a povzbudily v tak
uspěchané době.

Vítání občánků
27.4.2012 jsme do svazku obce přivítali nové občánky Kunovic. Byli to:Jakub
Macháček, Emma Marečková, Marie Hošáková a
František Hošák. Rodiče
z rukou pana starosty obdrželi finanční příspěvek v hodnotě 2.000,-kč. Rodičům i
novým občánkům přejeme hodně zdraví a osobní pohody.
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Dětský den Denního stacionáře Anděl v Kelči
Na začátku června se pravidelně slaví téměř všude Mezinárodní den dětí.
Mnohdy tento den se také spojuje s tradičním kácením máje. 3.6.12 Denní
stacionář Anděl uspořádal v areálu chovatelů v Kelči odpoledne pro děti. Kulturní
program byl rovněž bohatý. Vystupovaly zde děti od mateřské školky až po hezké
osmnáctileté slečny. Hlavním program vyplňovala soutěž s názvem ,,Sympatický
muž Kelče a okolí,“ přihlásilo se 9 mužů různého věku od 21 – 70 let, z Kelče,
Kladerub, Choryně, Zašové. Kunovice byly zastoupeny Miroslavem Černochem.
Pánové soutěžili v různých disciplínách, vítězství si vybojoval pan Lubomír
Pavelka z Kelče. Dětský den byl charitativní, podílelo se na něm mnoho sponzorů
nejen z Kelče, ale i okolí. Výtěžek z této akce opět využije Denní stacionář na svůj
provoz. Přejeme Dennímu stacionáři mnoho úspěchů a hodně ochotných lidí, kteří
je podpoří.

Ivana Skýpalová

Charitní pečovatelská služba Kelč
Kelč 39 (přístavba radnice)
tel.: 571 641 018
777 746 341
777 672 905
734 435 491
Charitní pečovatelská služba působí v regionu Kelečska od roku 2004. Je jedinou
službou tohoto druhu, která poskytuje sociální služby pro seniory v Kelči a jejím okolí. Je to
terénní služba poskytovaná osobám ve vymezeném čase v jejich domácím prostředí.
Posláním Charitní pečovatelské služby je umožnit lidem se sníženou soběstačností z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení setrvat co nejdéle v domácím
prostředí, kde jim poskytuje pomoc při uspokojování základních životních potřeb, vedení
domácnosti a zajišťování oprávněných zájmů. Jednotlivé pečovatelské úkony jsou
poskytovány na základě uzavření písemné smlouvy mezi klientem a Charitní pečovatelskou
službou Kelč.
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Cílem Charitní pečovatelské služby Kelč je poskytovat profesionální, kvalitní
a odbornou sociální službu seniorům nad 65 let věku, mladým dospělým od 19 let věku,
dospělým od 24 let věku, kteří jsou omezeni v soběstačnosti a osobám s kombinovaným,
mentálním a tělesným postižením.
Do regionu působnosti spadají tyto obce: Kelč, Babice, Lhota u Kelče, Komárovice,
Němetice, Kladruby, Babice, Kunovice, Loučka, Police, Podolí, Lázy, Choryně, Lhota
u Choryně a Branky na Moravě.
Charitní pečovatelská služba

poskytuje také základní

poradenství,

jehož

prostřednictvím poskytuje informace, které přispívají k řešení nepříznivé sociální situace.
Charitní pečovatelská služba spolupracuje s městským, obecními úřady a sociálními
komisemi některých obcí. Dále spolupracujeme s místní farností, která nám umožňuje
pořádat 4 x ročně posezení pro seniory v prostorách Kelečské fary. Na posezeních sestřička
Lucie promítne hostům zajímavý film s křesťanskou tématikou a hosté si mohou pohovořit
s otcem Janem. Celým odpolednem nás provází na klávesy nebo harmoniku místní občanka.
Provoz služby je zajištěn díky dotacím z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,
Zlínského kraje, Města Kelč, okolních obcí a též díky dalším drobným dárcům.
Více informací naleznete na webových stránkách www.valmez.caritas.cz,
www.kelc.farnost.cz sekce aktivity, www.kelc.cz sekce instituce, sdružení

V Kelči 20. 03. 2012

Charitní pečovatelská služba Kelč
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Kulturní akce v roce 2012 ( do října) v obci Kunovice

Kdy?

Co?

Kde?

Kontakt

16. června

Pouťová zábava

Sokolské hřiště

Rudolf Ochman

červenec

Mše k příležitosti
svátku sv. Anny

Kaplička sv. Anny

28.července

Doopravdy i ze
srandy miniDUATLON

katastr obce –
hasičské cvičiště

Obec Kunovice

18.srpna

Extraliga ČR v PÚ

has. cvičiště v
Babicích

Radek Vraj

571 640 252

603 894 451

INZERCE:
KAMENICTVÍ PAVLIŠTÍK JAROSLAV
Kunovice č 207 psč.7546 44 p.Loučka, tel.608948280
VÁM NABÍZÍ:

Zhotovení,opravy a rekonstrukce nových a stávajících hrobů
Broušení teraca, betonovaní základů
Výroba a montáž nových pomníků
Sekání a obnova písma zlato-stříbro-bílá-černá-bronzové plastické
Prodej náhrobních doplňků nerez-bronz-žula-lampy-vázy-mísyvitríny-rámečky-kříže
Používaný materiál žula (teraco) dle výběru zákazníka
Zaměření zakázky zdarma
Dodací lhůty 3 - 5 týdnů dle náročnosti zakázky
Kontakt na výše uvedené adrese a telefoním čísle.
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PROVOZNÍ DOBA KADEŘNICTVÍ Jarmila Škařupová
PONDĚLÍ 9-13 hod
STŘEDA 12-16 hod.
V ostatní dny po telefonické domluvě.
ZÁSTUP:
Magdaléna Hlavičková
Tel:608/740 465
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Příloha č.1
Zápis č. 3
Ze zasedání obecního zastupitelstva, které se konalo dne 13. dubna 1992
Přítomni:

Josef Hruška, starosta
Jaroslav Stieber, zást. starosty
členové OZ – Ing. Josef Hruška, P.Suchánek, Zd. Hruška, J.
Novosad, Ant. Minář, Fr. Kundrát, Ing. Jar. Hruška, Al.
Hrušková

Program:

1) Kontrola plnění úkolů z min. zasedání
2) Zpráva předsedy FK o návrhu rozpočtu na r. 1992
3) Zásady návrhu privatizačního projektu a.s. Vak
4) Poplatek z prodeje alkohol. nápojů a tabák. výrobků
5) Požadavek Měst. Knihovny Val. Meziříčí na příspěvek na
nové knihy
6) Stanovení výše poplatku za znečištění ovzduší

ad

1) Zahraboviště uhynulých zvířat – OZ navrhlo tyto lokality: Horní
pastvisko, Dolní
pastvisko, pod Hůrou. Bude nahlášeno na Okresní veterinární správu.
2) Předseda finanční komise J. Stieber přednesl návrh rozdělení rozpočtu
na r. 1992, OZ odsouhlasilo.
3) Starosta J. Hruška seznámil OZ se zásadami privatizačního projektu a.s.
Vak. OZ souhlasí se vstupem do akciové společnosti VaK Vsetín, která
zpracovává privatizační projekt.
4) Starosta přednesl návrh na udělení poplatku z prodeje alk. Nápojů a
tabák. Výrobků pro fy PEMIJA Petr Žídek – OZ rozhodlo tento poplatek u
Fy PEMIJA nevybírat, ale doporučilo předkládaní dokladů o spotřebě alk.
a tabák. výrobků (měsíčně)
5) Příspěvek na nové knihy – požadavek Měst. Knihovny VM – tento
problém bude upřesněn a dohodnut s místní knihovnicí pí. Hermanovou.
6) Starosta seznámil OZ se zásadami pro stanovení poplatků za znečištění
ovzduší – OZ doporučilo 50%.

Diskuze:
Ing. Jar. Hruška –

otevřel otázku plynofikace obce – nutno vejít v jednání
s obcemi Loučka, Police, Kelč, Branky – možnost
zpracování projektu plynofikace
Odpovídá – starosta Termín – do příštího zasedání OZ
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navrhl vybudovat bezbariérový vchod do prodejny Jednota - OZ
souhlasí.
Provedené - Stieber, Kundrát
vznesl dotaz na způsob hospodaření v lesích – písemně požádat
LZ Rožnov a Bystřice p. Hostýnem o určení oprávněné osoby ve
věci těžby palivového dřeva.
Odpovídá – starosta
Termín – ihned

Zapsala: Doležalová
Zápis č.4
Ze zasedání obecního zastupitelstva, které se koná dne 29. 4. 1992
Přítomni: Josef Hruška, Ing. Jaroslav Hruška, P. Suchánek, Vl. Kuchařík, Ant.
Minář, Jar. Stieber, Fr. Kundrát, Jiří Novosad, Alena Hrušková.
1. Kontrola úkolů z minulého zasedání OÚ
2. Lesy obce Kunovice – práce provedené ve II. pololetí 1991 Lesním
závodem Bystřice pod Host.
Hospodářská smlouva o pronájmu mezi pronajímatelem a nájemcem, tj.
obcí Kunovice a lesním závodem Bystřice pod Host.
Návrh smlouvy byl OZ přijat s tím, že se smlouva doplní o požadavky
obce.
3. Veřejně prospěšné práce – OZ souhlasí se zřízením dvou pracovních míst,
doporučuje plat cca 2.500,- Kč měsíčně, tj. asi 14,- Kč/hod.
4. Zást. starosty Jaroslav Stieber seznámil OZ s dořešením delimitačního
protokolu – jednání v Loučce – auto bude převedeno bezplatně, bude
odhadnuta cena, bude ještě zaplaceno cca 24.000 Kč, betonové panely
budou vráceny.
Dále informoval o poradě na OÚ Vsetín – vodovody a kanalizace.
5. Starosta seznámil OZ s přípisem advokátní poradny – návrh na zahájení
řízení o vydání nemovitosti – uplatnění návrhu oprávněné osoby – OZ
bere na vědomí (pozemky, konfiskát)
6. Volby 92 – starosta vyzval zástupce politických stran o nahlášení
zástupců do volební komise (okrskové)
Diskuze – M. Orel – využití kamene z Kunovského lomu u Podhradní Lhoty
Starosta informoval o výsledku místního šetření ve věci stížnosti na likvidaci odp.
vod z prodejny Normal – stížnost p. Krále, p. Machačové, p. Krále J. ml.
Zapsala: Doležalová
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Příloha č.2
1. Jak hodnotíte úroveň a rozsah služeb poskytovaných knihovnou?
Výborné
Dostatečné
Průměrné
Špatné
Velmi špatné
2. Vyhovuje Vám současná výpůjční doba knihovny?
Ano
Ne
3. Jaký je podle Vás pracovník knihovny?
Vždy ochotný a nápomocný
Zdvořilý a informovaný
Nepříjemný a neochotný
4. Jste spokojeni s druhem a množstvím dokumentů, které knihovna nabízí?
Rozhodně ano
Jen částečně
Rozhodně ne
5. Vyhovují Vám poplatky za služby?
Ano
Ne
Zvýšit
Snížit
6. Uvítali byste nabídku akcí, které by knihovna mohla pořádat? (besedy, soutěže, akce pro děti
apod.)
Ano, zcela
Ano, s výhradami
Ne, neuvítali
7. Knihovnu navštěvuji:
Méně než rok
Do pěti let
Více než 5
Více než 10
8. Služeb knihovny využívám:
1x týdně
2x týdně
Jednou za 14 dní
Jednou měsíčně
Méněkrát

9. Věk:
do 15 let
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16–30 let
31–45 let
46–60 let
61 let a více
10. Jsem:
Student
Aktivně pracující
Nezaměstnaný
Podnikatel
Důchodce
Mat. dovolená
Jiné
11. Další možné podněty a nápady, které byste nám rádi sdělili.

Vyplněný dotazník prosím odtrhněte a doneste na obecní úřad.

Články od přispěvovatelů nejsou upravovány.
Uzávěrka dalšího čísla je 10.9.2012. Prosím o zasílání podkladů do nastávajícího
čísla na email: zpravodaj@obec-kunovice.cz, popř. doneste podklady na Obecní
úřad v Kunovicích.
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