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INFO OBCE:
Usnesení z 9. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice,
konaného dne 30. červena 2015
ZO schvaluje:
9/1 program zasedání včetně rozšíření programu o bod
9/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
9/3 prodej pozemku p.č. 1336/19, k.ú. Kunovice o výměře 2060 m2 Janě
Kolajíkové, bytem SNP 1179, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice za cenu 299,-Kč/m2 vč. DPH
9/4 směnu části pozemku p.č. 1967/2 označenou dle GP č. 477-552/2015 jako
pozemek p.č. 1967/14-ostatní plocha o výměře 120 m2 a části pozemku p.č.
1967/2 označenou dle GP č. 477-552/2015 jako pozemek p.č. 1967/15-ostatní
plocha o výměře 9 m2 za část pozemku p.č. st. 46 označenou dle GP č. 477552/2015 jako pozemek p.č. 2062-ostatní plocha o výměře 3 m2 a za část
pozemku p.č. 49 označenou dle GP č. 477-552/2015 jako pozemek p.č. 49/2zahrada o výměře 13 m2, vše v k.ú Kunovice s doplatkem Ing. Radka Stojana,
Kunovice 18 ve výši 5.085,-Kč
9/5 dodatek č. 3 ke Zprostředkovatelské smlouvě ze dne 15.9.2014 s H&B Real,
a.s. Smetanova 1484, Vsetín
9/6 smlouvu č. 5/2015 o právu provést stavbu sjezdu na pozemku p.č. 1336/11
k pozemku p.č. 1336/13, vše v k.ú. Kunovice
9/7 dodavatele stavby „Dětské hřiště a parkoviště na pozemku p.č. 2022“:
- herní prvky – Bonita Group Service s.r.o, Koráb 131, 666 01 Tišnov –
570.214 Kč vč. DPH
- stavební část, veřejná zeleň a dopadové plochy – Swietelsky stavební s.r.o.,
Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí – 896.804 Kč vč. DPH
9/8 užívání Vodní nádrže Polomsko občanským sdružením Ochránci přírody
Kunovice do 31.12.2015
9/9 podání žádosti o úplatný převod pozemku p.č. 1338/3 v k.ú. Kunovice
9/10 rozpočtové opatření č. 5/2015
9/11 darovací smlouvu s firmou Blabla Vrata, s.r.o., 40. Pluku 1357, 757 01
Valašské Meziříčí k přijetí daru ve výši 5.000,- Kč na úhradu nákladů
miniDUATLONU 2015
ZO pověřuje:
9/12 starostu obce podpisem smluv, body: 9/3-9/7 a 9/11

www.obec-kunovice.cz
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ZO bere na vědomí:
9/13
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
9/14
závěrečný
účet
Dobrovolného
svazku
Valašskomeziříčísko-Kelečsko za rok 2014
9/15
informace starosty obce
9/16
připomínky občanů
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Usnesení z 10. řádného zasedání zastupitelstva obce Kunovice,
konaného dne 24. srpna 2015
ZO schvaluje:
10/1 program zasedání včetně rozšíření programu o bod
10/2 ověřovatele zápisu a členy návrhové komise
10/3 prodej pozemku p.č. 1336/18, k.ú. Kunovice o výměře 1.637 m2 Ing. Lence
Škulecové, bytem Lachova 1604/29, 851 03 Bratislava za cenu 299,-- Kč/m2
vč. DPH
10/4 v souladu s ustanovením § 23, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. výjimku
z nejnižšího počtu žáků v ZŠ a MŠ Kunovice, okres Vsetín
10/5 rozpočtové opatření č. 6/2015
ZO pověřuje:
10/6 starostu obce podpisem smluv, body:
ZO bere na vědomí:
10/7
kontrolu plnění usnesení z minulého zasedání
10/8
informace starosty obce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
letošní suché a horké léto, dle meteorologů sucho nejhorší za posledních 1012 let, šlo významně pocítit i v naší obci. Potoky v naší obci byly z větší
části zcela vyschlé, rybníky byly bez přítoku, a jelikož musíme z rybníků
vypouštět minimální zůstatkový průtok vody, tak hladina pomalu, ale jistě
klesala. Toto sucho mělo i dopad na náš les (viz. samostatný odstavec). Tyto
i další informace Vám přináší další vydání našeho zpravodaje.

www.obec-kunovice.cz
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Les
Bohužel extrémně suché léto se negativně projevilo i v našem lese. Od
počátku srpna naplno propukla kůrovcová kalamita u jehličnatých porostů,
což můžeme doložit následujícími čísly. Do konce července jsme vytěžili ca
750 m3 nahodilého dřeva (převážně polomů, vývratů či souší), odhad dřeva
napadeného kůrovcem se však pohybuje na úrovni 2-3 tis. m3. Důsledkem
této kalamity je i přebytek dřeva na trhu, což způsobí i pokles výkupních
cen. Během následujících týdnů žádám všechny návštěvníky lesa o zvýšenou
opatrnost právě v návaznosti na probíhající těžební práce.
Na podzim bychom chtěli provést zalesnění nových pozemků v lokalitě Na
Polomsku o předpokládané výměře 0,7 hektaru. O tuto výměru by se tak
navýšila výměra obecních lesů.
Projekty realizované v roce 2015
Od poloviny června jsou prováděny stavební práce na prostranství kolem
školy. Původní termín dokončení byl stanoven na 31.8.2015. V návaznosti
na námi objednané vícepráce se termín dokončení protáhne do 23.9.2015.
Vícepráce byly spojeny především s délkou opravené kanalizace. Dle
smlouvy o dílo měly být opraveny kanalizační řády v délce 139,5 m,
skutečnost je 242,7 m. Opraveny byly kanalizace až k rodinným domům čp.
44, 110 a 20. Původně plánované 4 nové kanalizační šachty byly rozšířeny o
další 3, místo 2 uličních vpustí bylo instalováno 6 vpustí. V návaznosti na
větší rozsah opravené kanalizace bude opravena i větší plocha komunikací.
Dotace na tento projekt činí ze Zlínského kraje 1 mil. Kč, předpokládané
náklady dosáhnou částky 3,66 mil. Kč. Příznivý průběh suchého počasí
během léta měl za následek zvýšenou prašnost v dané lokalitě, za což bych
se chtěl ještě jednou omluvit občanům zde bydlícím a poděkovat za jejich
ohleduplnost.
Během léta bylo také vybudováno nové dětské hřiště na pozemku před
pomníkem II. světové války. Součástí stavby je i nové parkoviště s celkem 5
parkovacími místy a prostorem pro odkládání kol a také opěrná stěna. Na
dětském hřišti bylo instalováno celkem 8 atrakcí (lanová dráha, lanová
pyramida, pískoviště, kolotoč, lezecká stěna, trampolína, houpačka hnízdo a
dvouvěžová sestava) přesně dle požadavků, které si určily samy děti při
loňských schůzkách. Dětské hřiště budou děti moct používat po kolaudaci
stavby a po vzejítí travního porostu. Všechny uživatele žádám o dodržování
provozního řádu, který se nachází u vstupu na toto hřiště.
www.obec-kunovice.cz
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Třetím letošním projektem je oprava fasády kaple. Toto bude provedeno do
konce měsíce října. Na tento projekt se nám podařilo získat dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 118 tis. Kč při nákladech 170 tis.
Kč.

Připravované projekty rok 2016
V letošním roce pracujeme na řadě projektů, které bychom chtěli realizovat
v příštím roce, a to i mj. v návaznosti na zveřejněné dotační tituly.
Připravujeme projekt rekonstrukce lesní cesty směřující od mokřadu po
závoru do Hůry, který by z 80 % mohla pokrýt dotace z Programu rozvoje
venkova. Dva projekty připravujeme v návaznosti na Operační program
životního prostředí, a to údržbu stávající aleje kolem cyklostezky (projekt
by obnášel prořez stromů, výsadbu několika stromů) a výsadbu veřejné
zeleně u nového stavebního obvodu (mezi silnicí II/150 a stavebním
obvodem). Po zveřejnění pravidel z Operačního programu životního
prostřední upravíme projekt na novou topnou soustavu v budově školy.
Projektové práce na cyklostezce-II. etapa budou pokračovat po získání
vlastnictví ke všem pozemkům, nyní chybí dořešit pozemky zapsané na 2
listech vlastnických. V příštím roce bychom chtěli zakoupit novou
hasičskou cisternu, od Ministerstva vnitra bychom měli dostat dotaci 2,5
mil. Kč, od Zlínského kraje dalších 0,5 mil. Kč, náklady se však budou
pohybovat na úrovni ca 5,5 mil. Kč.
Pracujeme také na II. etapě stavebního obvodu, máme připraven projekt
pro územní rozhodnutí a je rozpracován geometrický plán na parcelaci
lokality. Celkem bude vytvořeno 13 stavebních parcel s výměrou každé
parcely okolo 1 tis. m2. Naším záměrem je vybudování této II. etapy do léta
2017.
Dva připravované projekty se týkají chodníků. U toho prvního kolem silnice
II/150 již máme územní rozhodnutí. Nyní se připravuje žádost o vydání
stavebního povolení. Projekt řeší rekonstrukci chodníku od kapličky sv.
Anny po nový stavební obvod. Součástí projektu bude i vybudování nových
autobusových zastávek. Druhým chodníkem je chodník kolem silnice
II/439-II. etapa. Tento projekt naváže na chodník vybudovaný před dvěma
lety. V rámci stavby bude doplněn chodník u sjezdů k rodinným domům čp.
www.obec-kunovice.cz
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32, 104, 75, 170 a 29 (sjezdy budou samozřejmě zachovány) a dále bude
chodník pokračovat od čp. 26 (Hruškovo) k čp. 63 (Vrankovo). Za
křižovatkou u čp. 63 bude chodník pokračovat po druhé straně komunikace
až k čp. 207 (Pavlištíkovo). Součástí projektu bude také vybudování nové
dešťové kanalizace v trase chodníku a instalace uličních vpustí. Projekt řeší
také posunutí oplocení kolem rodinných domů čp. 26, 63 a 207.

Škola
Během léta naplno probíhaly stavební práce v okolí naší školy. Věřím, že
tyto úpravy naši školu zatraktivní a dětem navštěvujícím školu i školku
zlepší využití času stráveného během výuky či družiny.
Ve škole jsme zaznamenali pokles počtu žáků, od září ji navštěvuje 20 dětí.
Tento stav je již pod základním počtem dětí, proto zastupitelstvo muselo
v srpnu schválit výjimku v počtu dětí, což bude mít následek i ve výdajové
stránce rozpočtu obce, kdy obec musí doplatit snížené příspěvky ze
Zlínského kraje v návaznosti právě na nižší počet žáků.
Dlouhodobě byla v naší školce kapacita v počtu dětí 23. V návaznosti na
provedené stavební úpravy sociálního zařízení a úpravu noclehárny je možné
zvýšit kapacitu školky dle sdělení krajské hygienické stanice na 27 dětí. Tato
navýšená kapacita školky by měla být v letošním roce takřka plně využita.
Doufám, že tyto pozitivní zprávy ze školky se v následujících letech projeví i
ve zvýšeném počtu žáků v naší základní škole. Bohužel ale neovlivníme to,
pokud rodiče nechají děti v naší školce, ale do školy je zapíší někde jinde.

Kotlíkové dotace
Jak jsem Vás již informoval v minulém vydání zpravodaje, v rámci
Operačního programu životního prostředí budou podporovány výměny kotlů
i u rodinných domů. K tomuto programu byly zveřejněny další aktuality.
Občané budou žádat o dotaci u Zlínského kraje, tedy ne přímo u Operačního
programu životního prostředí. Způsobilé výdaje na tuto dotaci budou činit
max. 150 tis. Kč, dotace v našich podmínkách bude činit 70 až 80 %
v návaznosti na zvolený nový zdroj tepla (zda to bude kotel na uhlí, na
biomasu, kondenzační plynový kotel či tepelné čerpadlo), tedy maximálně
můžete obdržet 120 tis. Kč při nákladech 150 tis. Kč (v případě instalace
tepelného čerpadla). Souběžně s výměnou kotle lze realizovat i doplňkové
www.obec-kunovice.cz

podzim 2015

ZPRAVODAJ

strana 7

opatření s náklady do 20 tis. Kč (např. výměna oken, dveří apod.). Konkrétní
podmínky budou zveřejněny Zlínským krajem pravděpodobně do konce
tohoto roku, kdy by měla být zveřejněna i první výzva. Jakmile tato bude
zveřejněna, budete o ní informováni na webových stránkách obce.
Chtěl bych Vás požádat, abyste tuto problematiku sledovali, a připomenout
Vám, že od roku 2022 nebude možné používat kotle v 1. a 2. emisní třídě
(což bude pravděpodobně většina dosud užívaných kotlů). Tyto dotace
budou pravděpodobně jediné, díky kterým byste mohli získat příspěvek na
pořízení nového kotle.
Ing. Josef Haša
starosta
MiniDUATLON 2015
18. července, za velmi teplého počasí, se sešlo na hasičském cvičišti v Kunovicích
112 borkyň a borců, kteří se rozhodli „popasovat“ s nástrahami trati.
Hlavnímu závodu předcházel závod dětí na odrážedlech a kolech, kterého se
zúčastnilo celkem 76 dětí.
Výsledky:
První závod odrážedel (děti 0-4 roky) - v kategorii závodilo 19 dětí
Holky (6 holek)
1.Natálie Juřenová, 2. Emma Marečková, 3.Bára Navrátilová
Kluci (13 kluků)
1.Michal Fajgar, 2. Jakub Dedek, 3. Jakub Fiala
Druhý závod kol (děti 5-6 let) - v kategorii závodilo 13 dětí
Holky (4 holky)
1.Gabriela Hašová, 2. Tereza Navrátilová, 3. Tereza Minářová
Kluci (9 kluků)
1.Adam Maliňák, 2. Radim Kuběj, 3. Matěj Dedek
Třetí závod kol (děti 7-9 let) - v kategorii závodilo 19 dětí
Holky (7 holek)
1.Jolana Holčáková, 2. Karolína Maliňáková, 3. Petra Juřenová
Kluci (12 kluků)
1. Mikis Kotopulos, 2. Ondřej Woller, 3. Ondřej Kovář
Čtvrtý závod kol (děti 10-12) - v kategorii závodilo 18 dětí
Holky (4 holky)
1.Andrea Chudějová, 2. Kateřina Krutílková, 3. Adéla Holčáková
Kluci (13 kluků)
1.David Lavička, 2. Erika Vybíral, 3. Petr Ordáň
www.obec-kunovice.cz
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Pátý závod kol (děti 13-15) - v kategorii závodilo 8 dětí
Holky (5 holek)
1.Markéta Chudějová, 2. Petra Krutílková, 3. Daniela Chromčáková
Kluci (3 kluci)
1.Lukáš Krejčíř, 2. Antonín Zbrožek, 3. Radek Podmolík
Hlavní závod miniDUATLONu jsme v letošním roce ponechali téměř stejný jako
v roce 2014. Jen jsme vynechali jeden prudší sjezd na cca 2 km. První běh byl cca 5
km. Druhou část, cca 16 km úsek, absolvovali závodníci na kolech. Po zdolání cca
16 km na kole závodnici opět zavítali do areálu cvičiště a po přezutí a občerstvení se
vydali v pořádně parném dni na poslední část závodu - běh 1,5 km v blízkém okolí
hasičského cvičiště.
Start závodu byl ve 12 hod. Po oběhnutí Kunovic byly tyto průběžné výsledky,
muži: 1. Martin Hečko 20:08, 2. Vojtěch Žeravík 21:18 a 3. Peter Bellay 21:27,
v ženách průběžně: 1. Silvia Valová 23:12, 2. Helena Kotopulu 23:22, 3. Kristýna
Skalická 24:41. Dále se závodníci vydali na trať na kolech. Po necelé hodině bylo
následující pořadí, muži: 1. Vojtěch Žeravík 52:22, 2. Martin Hečko 52:44, 3. David
Švaček 53:01, ženy: 1. Helena Kotopulu 1:02:16, 2. Svatava Kučná 1:04:55, 3.
Silvia valová 1:07:13. Po proběhnutí depa se závodníci vydali na běžeckou část. Ta
vedla v blízkosti areálu hasičského cvičiště. Vyhrál ji Peter Bellay v čase 6:35 a
v ženách Helena Kotopulu čase 7:03.
Absolutním vítězem mužské části závodu se stal Martin Hečko v celkovém čase
1:21:25, jako absolutně druhý skončil Vojtěch Žeravík v čase 1:22:06 a třetí
v absolutním pořadí skončil Michal Krčma v čase 1:24:58.
V absolutním pořadí kategorii žen vyhrála Helena Kotopulu v čase 1:34:20, jako
druhá v absolutním pořadí žen skončila Silvia Valová v čase 1:39:40 a jako třetí
v absolutním pořadí žen skončila Svatava Kučná v čase 1:40:14.
Ostatní výsledky:
Nejlepší mužský tým : „Cyklosport Hranice“,
Nejlepší ženský tým : Ženy sobě
Nejlepší trekař: Martin Bartoň
Nejlepší pár: Kolibříkova zpověď
Nejlepší Kunovjan: Michal Flanderka 1:35:11
Nejlepší Kunovjanka: Michaela Wiesnerová 2:08:41
Po celý den nás provázelo velmi teplé počasí, které však v letošním roce nezapříčilo
zkolabování závodníků. Po vyhlášení výsledků nastoupila kunovická kapela Dolbík
& jeho šelmy, po nich následovala kapela Astmatic, která zpříjemnila celý večer.
Na tomto místě bych chtěl poděkovat všem zúčastněným závodníkům a
pořadatelům, kteří nám pomohli.
Ing. Tomáš Mareček
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Jubilanti v období říjen – prosinec 2015
50. let

75. let
Ivo Staněk
Lenka Ondrušková
Josef Sehnal

Helena Hermanová
80. let
Růžena Kundrátová

55. let
Milan Král
Zdenka Čadová
60. let

81. let
Hubáčková Bohuslava
82. let

Vladislav Blinka

Kundrát Jan
Hanušová Zdenka

65. let
Jarmila Gábová

86. let
Kuna Miroslav

70. let
Josef Hruška
Eva Matysková
Marie Keprtová

87. let
Taichlová Anna
89. let
Preisler 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.
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INFO SPOLKŮ:
Jednota Orel Kunovice
Župní turnaj v bowlingu
Deset dětí z
kunovického
Orla
a sportovního
kroužku
reprezentoval
o naši
jednotu na
turnaji
v
bowlingu v
Zašové
v sobotu 21.
března 2015.
Na krásném
druhém místě
se umístilo a
diplom
obdrželo družstvo ve složení: Ondřej Krutílek, René Kusein, Jakub Novosad
a Martin Páník. Další družstva se umístila na čtvrtém a pátém místě.
Veřovická desítka
Veřovická desítka
se koná již šestým
rokem. Závod je
zařazený
do
Orelské
běžecké
ligy. Závodí muži,
ženy, dorostenci a
děti
v několika
kategoriích
a
délkou tratí od
200metrů po 3
000metrů.
www.obec-kunovice.cz
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V sobotu 11. dubna 2015 závodilo v běhu šest dětí z naši jednoty ve
Veřovicích. Podle ročníků byli zařazeni do kategorii. Nejúspěšnější byl
Ondřej Krutílek, který se umístil na 4. místě.

Víkendovka v Choryni
Společně s Klubkem jsme prožili velmi pěkný víkend v Choryni, kde nám
otec Jan připravil teplé zázemí na faře u dobře vytopeného krbu.
Míša a Mája měly připravený velmi pěkný program. Poznali jsme hezká
zákoutí Choryně, zahráli jsme si hry v lese i na farní zahradě, opékali jsme a
se stařenkami jsme se zúčastnili mše svaté v klášterní kapli.

Rozhledna Maruška
V neděli 10. 5. 2015 jsme oprášili kola a vyrazili jsme na rozhlednu jménem
Maruška. Jeli jsme čtyři já - Iveta Koláčková, Jindřich Stříteský, otec Jan a
paní Hrušková. Já, Jindra a otec Jan jsme měli sraz u kostela Dobrého
Pastýře v Loučce. Jeli jsme okolo nádraží až do Kunovic. Tam se k nám
přidala paní Hrušková. Chvíli jsme jeli po nerovné cestě, ale zanedlouho se
před námi objevila cyklostezka. Dojeli jsme na konec cyklostezky a pak
jsme jeli po hlavní silnici. Když jsme dojeli na Troják, dali jsme si hranolky,
www.obec-kunovice.cz
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kofolu, langoš a zmrzliny. Od restaurace jsme jeli po menší, ale hezké cestě
k rozhledně. Na Marušce jsme napočítali asi 40 schodů, chvíli jsme tam
pobyli a pak jsme jeli domů. Výlet se nám velmi líbil, byli jsme unavení, ale
klidně bychom tam dnes jeli znovu.
Doporučuji všem se tam zajet podívat.
Iveta Koláčková

Rozhledna Maruška se nachází v nadmořské výšce 664 metrů, je krásná,
dřevěná. Byla
postavena a
vysvěcena
farářem
z
Hošťálkové v
srpnu loňskéh
o
roku.
Rozhledna
nabízí krásné
pohledy do
okolní
krajiny:
na
Radhošť,
Lysou Horu,
Kohútku,
Kelečský
Javorník.
Květnovou neděli se nás na rozhlednu rozjelo deset. Někteří jeli po silnici
tam i zpět a někteří se vydali domů z rozhledny přes Lázy .
Kuželky
Dne 8. 6. 2015 si kluci a holky z orelského sporťáku vyzkoušeli svou
zdatnost ve hře kuželky. Jelo se do kuželny v Kelči. Hráli proti sobě dva
týmy: KC Kunovice a Klubko. Všichni bojovali o vítěztví ze všech svých sil.
V celkovém součtu zvítězil pak tým KC Kunovice a za jednotlivce vyhrál
Renek Kusein /KC Kunovice/ a Simča Páníková /Klubko/.
Velký dík patří ochotným řidičům paní Sehnalové a manželům Kuseinovým,
kteří pomonli s odvozem a dovozem a také organizárotům.
Mája Hrušková

www.obec-kunovice.cz
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Děkujeme
manželům
Sehnalovým,
manželům Kus
einovým, paní
Taichlové, pan
í
Hermannové,
panu Páníkovi
a
panu
Machačíkovi
za dovoz a
odvoz dětí na
jednotlivé
akce.
Přejeme všem krásné letní dny :-) a zveme všechny na Orelskou pouť na
Svatý Hostýn 23. srpna 2015
V rámci Orelské běžecké ligy se na Svatém Hostýně v sobotu 22. srpna
konal Běh k Božímu hrobu pro všechny věkové kategorie. Letos se závodu
zúčastnili všichni tři bratři Krutílkovi. Umístili se skvěle, každý ve své
kategorii:
Toníček na třetím místě, Honza na čtvrtém místě a Ondra získal medaili
za první místo !!! Gratulujeme !!!!
Orelská pouť
Slavnostní průvod s orelskými prapory zahájil jako již tradičně Orelskou
pouť v neděli 23. srpna 2015. Poutníci zaplnili celý prostor před
venkovním oltářem u baziliky na Svatém Hostýně. Po mši svaté následovalo
orelské shromáždění.
……………

Srdečně Vás zveme akce Orla. Termín Zelfestu upřesníme a v prosinci
plánujeme již tradiční Adventní koncert v naší kapli Božského Srdce Páně.

www.obec-kunovice.cz
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Bližší informace k jednotlivým akcím budou vyvěšeny na nástěnce.
Anna Hrušková

Včelaři
Příchod jara byl v letošním roce celkem příznivý. Jen naše včely na mírnou
zimu reagovaly většími ztrátami. Kdo špatně zakrmil, špatně léčil, musel
počítat s větším úhynem včelstev. V celé republice podle oblastí, šly ztráty
do 60 až 80 %. Byl pořádán autobusový zájezd na 13. včelařskou pouť na
Sv. Hostýn. Tato možnost dostat se na Hostýn, byla z naší obce málo
využita. Je potřeba včelařskou činnost podporovat a vytvářet vhodnou
výsadbou a ošetřováním zeleně pro včely dobrou pastvu. V naší obci, ale
touto cestou se nejde. Jsou káceny zdravé medodárné stromy, z jara, jen co
začne kvést příroda , nastupují žačky a pro včely, tyto důležité květiny jsou
sečeny. Z ploch se stává jen pustá poušť, bez květů, tolik potřebných pro
rozvoj našich včeliček.
Skončilo léto a včelařům nastal podletím nový včelařský rok. Doplňují
včelám zimní zásoby a připravují se na léčení včelstev proti Varoáze.
Nabízejí našim spoluobčanům kvalitní med. Předběžně se připravuje na
pátek 20. listopadu odborná přednáška o včelím moru. Jen připomínám
našim zastupitelům, že kácením pylo a medodárných zdravých stromů a keřů
(u školy a hřbitova), totálním sečením zahrad a příkopů kolem obecních cest
v době od dubna do listopadu, dochází pro naše včely velmi velikému
úbytku zdrojů pro jejich přežití.
Josef Hruška

Léto 2015 s TJ Sokol Kunovice
Ženatí vs. Svobodní 2015

V předpouťovém odpoledni, v sobotu 13.6.2015, jsme uspořádali prestižní
klání, ve kterém poměřil síly tým ženatých s týmem svobodných. Všichni
zúčastnění borci pochopitelně pocházejí nebo žijí v Kunovicích.
Předzápas obstaraly mladé naděje v zápase hraném na 2x15 minut. Výsledek
nebyl důležitý, přesto bylo k vidění nadšení, zápal pro hru a mnoho gólů na
obou stranách.
www.obec-kunovice.cz
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V hlavním zápase dne hraném na 2x30 minut, byli letos úspěšnější svobodní.
Soupeře téměř k ničemu nepustili a zaslouženě zvítězili 4:1. Týmu ženatých
se tak nepěkně vymstilo, že se kluci nesejdou potrénovat jak je rok dlouhý.
V závěru utkání jim docházel dech, čehož svobodní dokonale využili a
slavně zvítězili. Do odvety v příštím roce se tedy ženatí budou muset zlepšit,
jinak hrozí, že jsme svědky počátku dlouhé série porážek!

Sestava ŽENATÍ (červené dresy): René Kusein, Mirek Rybka, Radek
Stojan, Libor Blinka, Petr Krutilek, Tomáš Mareček, Josef Haša, Miloš
Hermann, Tomáš Kuběja, Jan Šurin st.
Sestava SVOBODNÍ (fialové dresy): Mira Ovčačík, Jan Šurin ml., Tomáš
Šurin, Zdeněk Frýdek, Ondra Dohnal, Pepa Kuběja, Václav Hruška, Jiří
Herman, Jiří Hruška, Kuba Hrdlička, Honza Frýdek, Dan Hradil
Po občerstvovací pauze nastoupil poražený tým k zápasu útěchy proti
ženskému All-Stars týmu. Tedy, ono se řekne k zápasu útěchy... Ženatým se
totiž ani tentokrát nedařilo podle představ a nadšeně bojující tým žen zvítězil
po kvalitním výkonu 1:0. Po zápase sice musela zasednout disciplinární
komise, protože se ukázalo, že za ženský tým nastoupila v převleku i jedna
osoba mužského pohlaví, nicméně kauza byla obratem smetena ze stolu a
výsledek dosažený na hřišti zůstal v platnosti.

www.obec-kunovice.cz
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Poté se již všichni aktéři i diváci, jež se sešli v nemalém počtu a po celou
dobu vytrvale fandili, věnovali občerstvení a vzrušeným debatám o
odehraných zápasech. A taky o všem ostatním, pochopitelně.

Sestava ŽENY (růžové dresy): Pavla Kubějová (Wiesnerová), Veronika Šurinová,
Jana Pavelková (Adamcová), Andrea Fialová, Eva Lukášová (Adamcová), Soňa
Kuseinová (Hermanová), Hana Králová, Martina Hermannová (Suchánková), Míša
Kundrátová

Oba zápasy přinesly hned několik rodinných soubojů:
• V bráně ženatých nastoupil Tomáš Kuběja, v bráně svobodných jeho
syn Pepa a v bráně ženského týmu máma Pavla Kubějová.
• V dresu ženatých nastoupil Jan Šurin a utkal se se svými dvěma
syny Honzou a Tomem v týmu svobodných. V ženském týmu zářila
další členka Šurinova klanu, maminka Veronika.
• Miloš Hermann spolu s René Kuseinem neuspěli v souboji proti
svým polovičkám v dresu ženského týmu Martině a Soně.

Turnaj v nohejbale trojic
V sobotu 11.7. 2015 dostali prostor porovnat své umění příznivci nohejbalu.
Turnaje hraného systémem každý s každým se zúčastnilo 5 týmů.
Konečné pořadí:
www.obec-kunovice.cz
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1. Chlupaté pr*ele (Jimi Žídek, Michal Matuštík, Marek Fiala)
2. ZRTV Bystřice p. Hostýnem (Jarek Gába, Roman Hrdlička, Mira
Dohnal)
3. OKN (Antonín Hruška, Jiří Herman, Jiří Hruška)

Turnaj v malé kopané
Závěr prázdnin obstaral v sobotu 22.8.2015 turnaj v malé kopané. Sešlo se 5
týmů a hrálo se opět klasickým systémem každý s každým. Navzdory
nekvalitnímu a tvrdému terénu byli diváci svědky mnoha povedených akcí
zakončených krásnými góly.
Konečné pořadí:
1. K2 (Jiří Škařupa, Jiří Hruška, Josef Haša, Vojta Doležal, Jan Šurin ml.)
2. NoName (Zdeněk Fasth, Kuba Hrdlička, Marek Chvatík, Ondra Klíma,
René Kusein)
3. Královi (Olina se syny Milanem a Matějem, Tereza, Hana, Mara Janošek,
Vojta Hudzieczek )
Celý turnaj s píšťalkou spravedlivě a s přehledem rozhodoval Jan Šurin st.
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Vítězný team K2: (Josef Haša, Jiří Škařupa, Jan Šurin ml., Vojta Doležal,
Jiří Hruška)
Letní sezona se tedy po stránce sportovní vydařila nad očekávání.
Akce, které nás letos ještě čekají
1. Výšlap na Kelčský Javorník s opékáním u Holubovy chaty. Termín říjenlistopad 2015 (bude upřesněn).
2. Ve vánočním týdnu proběhne již tradiční turnaj ve stolním tenise.
Podrobnosti upřesníme.
Areál TJ Sokol
Během léta se nám za oběma brankami podařilo vybudovat zábrany tvořené
ochrannými sportovními sítěmi. Po cca. padesáti letech tak hráči nemusí
neustále běhat pro míče do okolních polí (a plašit tak zajíce a zemědělce),
popř. do příkopu přes hlavní silnici (a plašit tak řidiče). Míče se také
mnohem méně ničí o ostré hrany laviček, koruny stromů, atd. Podobné sítě
bychom rádi umístili také po celé délce hrací plochy na straně u hlavní
silnice.
Mezi hrací plochou a šatnami vzniklo posezení pro diváky, které přímo
vybízí k návštěvě sportovních akcí. A děti vezměte sebou, během akcí pro ně
bývá k dispozici skákací hrad.
www.obec-kunovice.cz
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Pravidelně se staráme o sečení nejen hrací plochy, ale i celého oploceného
areálu.
S potěšením konstatujeme, že i přes obrovské množství jiných lákadel, které
doba přináší, je hřiště pravidelně využíváno zejména mládeží, zejména
k hraní fotbalu. Ano, sem tam si tu cigaretku zapálí, ale jak pravil klasik a
nejmenovaný člen TJ: „Ke každé cigaretě hodina sportu“! ;-)
V posledních cca. 15 letech byla v areálu TJ Sokol vybudována velmi
kvalitní infrastruktura (podium, šatny, osvětlení, WC, atd.). Bohužel
samotná hrací plocha zůstává ve velmi špatném stavu. Proto je velkým cílem
do budoucna její rekonstrukce. Taková akce bude samozřejmě velmi
finančně náročná. V současné době tedy vedeme debatu hlavně o tom, jakým
směrem se vydat, jak vysoký rozpočet a z jakých zdrojů je TJ Sokol jako
organizace schopen zajistit.
Sledujte nás na FB: www.facebook.com/tjsokol.kunovice
Podpořte nás aktivní či pasivní účastí na sportovních akcích v obci, neboť
„Ve zdravém těle zdravý duch!“
Nazdar! (pozn: jedná se o sokolský pozdrav, nikoliv o drzost autora textu)

SPOZ
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych v níže uvedeném článku se Vám představila domácí
hospic. Mnozí z praxe znáte Hospic ,,Citadelu“ ve Val. Meziříčí. Patří pod
Diakonii ve Val. Meziříčí. Domácí mobilní hospic působí také v Rožnově p/R.
Zde jsem se s těmito pracovníky domácího hospice setkala. Jejich práce je
obdivuhodná a náročná. Pokud by někdo tuto službu potřeboval, jsou zde
uvedeny kontakty na odpovědné osoby. Tato služba není jen pro staré lidi, jak
mnozí mají představu, ale pro všechny, kteří se ocitnou v tíživé situaci.
I.Skýpalová

Hospic pomáhá pacientům a jejich rodinám
Strom života je domácí hospic, který poskytuje služby v
Moravskoslezském a Zlínském kraji pacientům v pokročilých a konečných
stadiích nevyléčitelných nemocí.
„Naše maminka měla ke konci života velké bolesti. Nevěděli jsme jak je
tlumit. Přes její protesty jsme ji proto nechali převézt do nemocnice, kde
www.obec-kunovice.cz
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zemřela. Bohužel v době, kdy jsme u ní nebyli,“ vylíčila zakladatelka
mobilního hospice Marie Ryšková s tím, že posláním mobilního hospice je
umožnit těžce nemocným pacientům, aby strávili závěr života v rodinném
kruhu, zachovali si svoji důstojnost a měli přístup k co nejkvalitnějším
službám. Zároveň chceme podpořit jejich blízké v každodenní péči.
Můžete nás podpořit:
Číslo účtu: 3925391369/0800
Péče spočívá v tlumení fyzické i psychické bolesti a dalších příznaků
nemoci. Zajišťuje ji tým lékařů, zdravotních sester, fyzioterapeutů,
sociálních pracovníků, případě i duchovního, kteří jsou k dispozici
čtyřiadvacet hodin denně.
„V rámci služeb poskytuje Strom života domácí hospicovou péči, poradnu
pro pozůstalé, terénní odlehčovací služby, půjčovnu kompenzačních
pomůcek, terénní rehabilitační a ošetřovatelské služby a kurzy pro pečující,“
přiblížila Marie Ryšková.
Strom života je nestátní zdravotnické zařízení, které nemá smlouvu se
zdravotními pojišťovnami, neboť domácí specializovaná paliativní péče
zatím není v České republice hrazena z veřejného zdravotního pojištění.
„Platby a provoz hospice hradíme výhradně z grantů a darů,“ doplnila
Marie Ryšková.
Adresa:
Máchova 619/30, Nový Jičín
Msgr. Šrámka 1186/16, N. J.
Telefon: +420 553 038 016
www.zivotastrom.cz
Co hospic nabízí:
- Tým odborníků, kteří jsou speciálně vzdělaní v oblasti práce s pacienty na
konci života
- Dostupnost návštěvní lékařské a ošetřovatelské služby sedm dní v týdnu 24
hodin denně.
- Paliativní péči, která je zaměřená na zmírnění utrpení, na léčbu bolesti, na
tlumení příznaků, které nemoc provázejí, a která respektuje přání pacienta a
jeho blízkých.
- Otevřenou, pravdivou a empatickou komunikaci, podporu a doprovázení.
Tento příspěvek pro Vás připravily M. Ryšková a M. Blinková – pracovnice
domácího hospice.
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Sbor dobrovolných hasičů
Milí čtenáři našeho zpravodaje,
dovolte mi, abych pár slovy shrnula naši letošní úspěšnou sezónu. Jak již víte z
předchozích vydání zpravodaje, obě naše soutěžní družstva se účastnila soutěží,
zařazených do Velké ceny OSH Přerov a družstvo žen ještě objezdilo závody,
spadající do Valašské hasičské ligy.
Ale vezměme to pěkně popořádku. Do Velké ceny okresního sdružení hasičů Přerov
bylo zařazeno celkem 13 soutěží. Jak družstvo mužů, tak i družstvo žen objelo všech
13 soutěží. Ne na všech se družstvům dařilo. Z počátku sezóny naši kluci ladili
formu a časy nebyly úplně excelentní, ale brzy se smůla prolomila a šestnáctkové
časy začaly padat jak na běžícím páse. Díky stabilním výsledkům naši muži v
celkovém hodnocení této ligy skončili na celkovém stříbrném místě a dosáhli také
nejlepšího času ligy pro rok 2015 a to čas 16,58s. Dále si pak náš pravý proudař
Jakub Těšický odnesl cenu za nejrychlejší stříknutý terč, kdy se časomíra v Babicích
zastavila na 16,33s. Výsledky našich žen opět byly jak na horské dráze, jedenkrát se
časomíra zastavila na 17,00s, podruhé zase na 25,57s. I přes tyto občasné
výkonnostní výkyvy se naše ženy v celkovém hodnocení VCPR skončily na
bramborovém 4. místě. Jak již bylo nastíněno výše, naše ženy také objezdily soutěže
Valašské hasičské ligy. A i když ženy neobjely úplně všechny soutěže a do konce
ligy zbývá ještě jeden závod, již teď je jisté, že naše ženy skončí na celkovém
druhém místě. Oběma družstvům k výkonům gratuluji a děkuji za reprezentaci naši
malé vesničky.
Ale nebojte, i když s koncem velkých prázdnin skončila i hlavní hasičská sezóna my
se nikam nechystáme. V sobotu 26. září od 11:00 proběhne na našem hasičském
cvičišti pohárová soutěž "O pohár SDH Kunovice", která je zařazena do Valašské
hasičské ligy. Po skončení soutěže proběhne vyhodnocení soutěže i celkového
pořadí VHL pro rok 2015. Tímto Vás všechny na tuto akci srdečně zveme a těšíme
se na Vaši hojnou účast a podporu domácích družstev.
Také naši mladí hasiči v letošním roce nezaháleli. Zúčastnili se celkem pěti
hasičských soutěží zařazených do Vsetínské ligy MH. Jejich výsledky byly na první
rok cvičení solidní, pokud vytrvají a budou se nadále připravovat jako tento rok,
můžeme je čekat na stupíncích o něco výše než-li tento rok.
V letošním roce mají před sebou ještě poslední branný závod. Bude na Prostřední
Bečvě, 26.9.2015. Výsledky tohoto závodu se sčítají s umístěním při obvodové
soutěži, která bude v květnu 2016.
Mgr. Markéta Gábová

K5 – přechod, přeběh pěti kunovických vrcholů
V podvečer 28.8. se sešlo pár nadšenců, kteří si chtěli vyzkoušet novinku
v letošních akcích pořádaných SDH Kunovice.

www.obec-kunovice.cz

podzim 2015
ZPRAVODAJ
strana 22
Na start 1. ročníku postavilo 9 týmů a 39 jednotlivců, toto pole čítalo celkem 57 lidí.
V 17 hod. se přihlášení vydali ke zdolání cca 10,2 km s převýšením okolo 520 m.
Z mého pohledu nejhorší byly první dva vrcholky, po jejich zdolání už to byla
„brnkačka“.
Nejrychleji trať zvládl Martin Hečko v čase 50:29, z žen Lucie Javorová 56:24.
Výsledky jsou na sdh-kunovice.cz .
Někdo K5 běžel, někdo to vzal pohodovým vycházkovým tempem.
Po akci se nějakou dobu posedělo a účastníci zhodnotili celý závod.
Ing. Tomáš Mareček

MS Podhůří Kunovice, o.s.
Vážení spoluobčané,
myslivecké sdružení v tomto období zaměřuje svou činnost na přípravu krmiva a
krmných zařízení na zimu a začíná doba společných lovů na drobnou zvěř.
Proto bychom Vás rádi pozvali dne 7. 11. 2015, kdy se uskuteční náš hlavní hon.
Začátek je v 8 hod. na hasičské zbrojnici. Bude připraveno občerstvení, tombola a
hudební doprovod.
Srdečně zve
MS Podhůří Kunovice
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Kulturní akce v roce 2015 ( do prosince) v obci Kunovice
Kdy?

Co?

Kde?

Kontakt

9. října

Setkání s důchodci

hostinec Na
Rozcestí

Obec Kunovice

30. října

lampionový
průvod k výročí
popravy partyzánů

Obec Kunovice

6. listopadu

I. Hubertská mše

MS Podhůří
Kunovice

Pavel Mareček

7. listopadu

Hlavní hon

MS Podhůří
Kunovice

Pavel Mareček

4. prosince

Rozsvícení
vánočního stromu

Před Obecním
úřadem

Obecní úřad

571 640 252
Obec Kunovice
571 640 252

604 471 471

604 471 471

517 640 252

Pozvánka
Sbor pro občanské záležitosti při Obecním úřadě v Kunovicích
srdečně zve všechny seniory v naší obci na tradiční „Přátelské setkání s důchodci“,
které se bude konat
v pátek 9. října 2015 v sále Hostince na rozcestí.
Začátek: v 17:00 hod. (prosíme o dochvilnost)
Kulturní program a občerstvení je zajištěno.
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
Sbor pro občanské záležitosti
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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-mísy-vitrínyrámečky-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 telefonním čísle.

KOUPÍM LES NAD 1 HA. PLATBA V HOTOVOSTI. NÁKLADY NA
SMLOUVY, ODHAD ATD. UHRADÍM. SOLIDNÍ JEDNÁNÍ. NABÍZÍM
NEJVYŠŠÍ CENU. VOLEJTE 732 210 288. Děkuji. Galdová

Restaurace Randevů, Vám nabízí službu vaření obědů i s dovozem až do
domu
- rozvoz obědů je od pondělí do pátku
- výběr ze dvou jídel vždy na 14 dní dopředu
- cena 1 obědu i s dovozem je 65,- Kč (nejsme plátci DPH)
Volat můžete na tel.: 734 659 743, 603 439 365
Josef Koutný, Loukov 205, 768 75
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Pivovar Kelč
Kel
Nabízí k prodeji pivo DUBRAVIUS vařené tradičním postupem.
Naše pivo je nefiltrované a nepasterizované.

V nabídce je světlá výčepní 10° a polotmavý a světlý ležák 11° v sudech a PET
lahvích.
Ceník platný od 1. 9. 2015:
Světlá výčepní 10°
sud:
15l
420,30l
810,50l
- 1300,PET
1,5l
50,Polotmavý a světlý ležák 11°
sud:
15l
480,30l
930,50l
- 1500,PET
1,5l
60,Zapůjčení chlazení
Za sud může být účtována záloha

-

150,-

Otevírací doba: pátek od 16,00 do 18,00
Kontakt: 608 456 149, 773 669 547, Kelč 112 (budova JEDNOTY NA DOLINĚ)
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Příloha č.1 – historické zápisy z veřejného zasedání
U s n e s e n í č. 6
ze zasedání Obecního zastupitelstva obce Kunovice
ze dne 18.8.1995

Obecní zastupitelstvo v bodě :
1/6

Zkontrolovalo plnění usnesení ze zasedání dne 19.5.1995.

2/6

Schválilo umístění dopravní značky s omezením rychlosti na nádraží.

3/6

Zamítlo žádost p. H. Kábelové o pronájem bytu v pohostinství Na Rozcestí.

4/6

Souhlasí s vyplacením zálohy pronájmu z lesního majetku od Lesní
společnosti Bystřice p/H. ve výši 800 000,- Kč.

5/6

Vyslechlo informaci o ukončení programu ozdrav. Ovzduší k 31. 10. 1995.

6/6

Vyslechlo zprávu o čerpání obecního rozpočtu k 31. 7. 1995.

7/6

Navrhlo urgovat u RGV výstavbu trafostanice na Horním záhumení.

Zapsala : Králová
starosta

Za OZ : Josef Hruška,
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Články od přispěvovatelů nejsou upravovány.
Uzávěrka dalšího čísla je 10.12.2015. 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

