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Organizátoři XXI. Obecního bálu děkují  všem občanům a podnikatelům za 

dárky, kterými  přispěli do tomboly. Poděkování patří rovněţ všem, kteří se 

podíleli na přípravě, průběhu bálu a závěrečném úklidu. 

***************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

Sobota 2. dubna 2011 – Zahájení zámecké sezóny 
9 – 16 hod. (poslední prohlídka v 15 hod.) 



V 18,00 hod. se uskuteční ve Velkém sále koncert 

Harrachovská hudba na zámku v Kuníně 
(Rezervace na ic@kunin.cz nebo 556/749420) 

***************************************************************** 

Obec Kunín, ZŠ a MŠ Kunín Vás srdečně zvou 

                                                        na 

 Maškarní ples pro dospělé,       

  který se koná v pátek 25.3.2011            

od 20 hod. v tělocvičně základní školy 

      Hraje kapela Dušana Pospěcha 

          Občerstvení zajištěno 

Vstupné: 50,- Kč   *  masky 30,- 

Místa si rezervujte na OÚ v Kuníně u L. Vlčkové 

556/731046 

***************************************************************** 

Kunínský zpravodaj č. 3./2011 vydal Obecní úřad v Kuníně, 742 53 Kunín 69, dne 8.3.2011 (tel. 

556/731046, fax 556/749326, IČO 600733) Evid. č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 

10210. Vychází 1x měsíčně v nákladu 700 výtisků.                                                           

 

***************************************************************** 
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                 3. 

                                                                                                                                 8.3.2011                                                                           
        

 ***************************************************************** 

Slovo starostky 

 Někdy se nestačím divit, kdyţ se sem tam dozvím, za co vše v Kuníně 

mohu a co všechno jsem schopna ovlivnit a co jsem udělala nebo neudělala…  

Kdysi to bylo ukončení provozu Mlékárny, později Cihelny, teď MUDr. 

Schwarzerové a spousta dalších…. 

Ţádost o dotaci na rekonstrukci střediska jsme na MMR podávali v listopadu 

2009. V květnu přijel na kontrolu pracovník ministerstva. Předběţné oznámení    

o tom, ţe dotaci obdrţíme, pokud doloţíme další dokumenty jsme dostali koncem 

června 2010. Museli jsme doloţit výběrové řízení, smlouvu o dílo a jiné doklady.  

Rozhodnutí o přidělení dotace přišlo začátkem října 2010. A teprve tehdy je 

moţné práce zahájit bez rizika, ţe nedodrţíme některou z podmínek a dotaci 

nezískáme. Jak jsem psala jiţ v minulých číslech zpravodaje, je rekonstrukce 

rozsáhlá a je nutné udělat spoustu prací, se kterými jsme nepočítali, ukázalo se, 

ţe strop mezi  1. a 2. NP je napaden dřevomorkou.  

S paní doktorkou jsme vedli od podzimu řadu jednání. Všechna tato jednání byla 

korektní, bez nějakých emocí. Nabízeli jsme jí nově připravené prostory 

v přízemí (kvůli zatíţení stropů zubařskými křesly), bohuţel zde hrozí riziko 

povodně, další moţností byla výměna ordinací s MUDr. Frömlovou. 28. 2. 

končila paní doktorce nájemní smlouva a ona se rozhodla, ţe po letech působení 

u nás, najde nové prostory - společně s dcerou zubařkou. Kaţdý z nás, kdo má 

děti, přizpůsobuje svůj ţivot jim a chce jim pomoct. Tak je to i v případě paní 

doktorky. Dcera do Kunína nechce, proto paní doktorka učinila toto rozhodnutí. 

Cena za pronájem (od roku 1995 se neměnila) nebo vztahy s obcí neměly na její 

rozhodnutí vliv.  

Ukončení rekonstrukce střediska se plánuje na konec června. Prostory zubní 

ordinace budou připraveny s novými rozvody pro nastěhování zubaře – vyuţití 

měnit nechceme.  Třeba ještě paní doktorka své rozhodnutí přehodnotí a do 

Kunína se vrátí…  Dopis, ve kterém jí děkujeme jménem zastupitelstva i občanů 

za její působení v Kuníně, šel poštou, je v něm i nabídka na nastěhování se zpět.  

A nám nezbývá, neţ doufat.  

**************************************************************** 
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Povodňový plán 

V současné době se dokončuje zpracování digitálního povodňového plánu. Jeho 

součástí je i list „Povodňový plán vlastníka nemovitosti“. Jsou v něm údaje, které 

je potřeba vyplnit přesně a ne všechny na obci máme. Prosíme proto všechny 

majitele nemovitostí, aby tyto listy vyplnili. Najdete je uprostřed Zpravodaje 

nebo na www.kunin.cz (preferujeme vyplnit tabulku v excelu a zaslat mailem na 

adresu obec@kunin.cz). Vyplněné nám, prosím, doručte co nejdříve. 

 

Veřejná výzva  

Informace k obsazení místa referenta obecního úřadu najdete na úřední desce 

obecního úřadu i na webových stránkách obce. Přihlášky je moţné podávat do 

18. 3. 2011 do 12 hod. 

***************************************************************** 

USNESENÍ 

z 3. zasedání Zastupitelstva obce Kunín ze dne 10.2.2011    

 
Zastupitelstvo obce Kunín po projednání: 

Bere na vědomí 

 

3/1 Informaci o plnění úkolů uloţených na 2. zasedání  ZO  

3/2 Zprávu o činnosti RO a výborů od  2. zasedání  ZO 

3/3 Ţádost na opravu místní komunikace parc.č.815 k bytovkám               

           č. 344, 345 a 352 

3/4 Ţádost M. Poláškové a M. Huba na změnu územního plánu obce 

3/5 Zápis z jednání kontrolního výboru svazku obcí Regionu Poodří 

3/6 1. Studii opatření ke zvýšení bezpečnosti chodců na silnici I/57 

v obci Kunín 

            2. Ukládá 

      Oslovit další společnosti s nabídkou provedení stejné studie 
Určuje 

 

3/6      Ověřovatele zápisu Romana Matysku a Vladimíra Sedláčka 

3/7 Zapisovatele Miroslava Vlčka 

3/8 Návrhovou komisi Ing. Svatopluka Kubrického a Jiřího Zdráhala 

 

 ************************************************************ 

2. 

***************************************************************** 

MASÁŢE 
 s předehřátím lávovými kameny a měděnými 

plotničkami, masáţe klasické, rekondiční, 

sportovní, čínské, relaxační, baňkování 

               Jana Zlámalíková - Kunín 305 

Objednávky na tel.č. 556/ 749 718  

                         mobil 605/511 885 
***************************************************************** 

Připravují se akce: 

   2.4.2011 – Zahájení zámecké sezóny, Harrachovská hudba na zámku 

17.4. 2011 – Mezinárodní den památek a historických sídel 

   7.5.2011 – Středověká bitva v zámeckém parku 

   8.5.2011 – Den matek – pořad ve Velkém sále zámku 

 19.5.2011 – Malíř Kravařska František Kledenský – výstava na zámku 

 29.5.2011 – Děti provázejí děti 

   4.6.2011 – Janáčkův máj – koncert 

 25.6.2011 – Zámecké slavnosti 

 

***************************************************************** 

    .......můj poslední zpravodaj 

K 31.3.2011 odcházím z obecního 

úřadu.  

Děkuji všem, kteří to se mnou téměř 

20 let táhli při všech kulturních 

akcích, zábavách, plesech, soutěţích, 

bodyguardech, scénkách, divadlech, 

vítání občánků ............... 

Omlouvám se všem jubilantům, ţe uţ 

to nebudu já, kdo jim bude blahopřát  

k jejich výročím prostřednictvím 

rozhlasu, snoubencům, ţe spolu 

nepořešíme svatby na zámku ....... 

Snad na mě občané budou vzpomínat 

v dobrém.  

  Ludmila Vlčková 

 

***************************************************************** 

19. 

http://www.kunin.cz/
mailto:obec@kunin.cz


***************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***************************************************************** 

www.kunin-net.cz 

Nové moţnosti připojení k internetu, nové sluţby, nový vysílač pro Kunín a Šenov. 

Moţnost zřízení pevné telefonní linky s voláním přes internet. 

parametry připojení pro domácnosti: 

- download / upload – v poměru 1:1 (obě rychlosti stejné) 

- připojení bez omezení objemu přenášených dat 

- monitorovaná linka (parametry linky jsou trvale monitorovány) 

- statická veřejná IP adresa 

ceny za provoz:  - 2/2 Mbps za 200,-Kč měsíčně   - 3/3 Mbps za 300,-Kč měsíčně 

                       - 4/4 Mbps za 400,-Kč měsíčně     - 5/5 Mbps za 500,-Kč měsíčně 

cena za zřízení přípojky: - zařízení 1.490,-Kč (u dlouhých spojů 1.790,-Kč)  

- kabel 8,-Kč/m               - konzola 100-300,- Kč podle typu   - instalace 200,-Kč  

ceny volání: - ţádný měsíční paušál      - 1,- Kč/min. do pevné sítě ve špičce 

- 0,50 Kč/min. do pevné sítě mimo špičk        - 3,24 Kč/min. do mobilních sítí 

- levné volání do zahraničí, tarifikace po sekundách, volání v partner. sítích zdarma               

další sluţby :  - připojení k internetu na 3 měsíce zdarma 

          -  vyhrazené spoje pro bytové domy a firemní zákazníky 

Kontakt: Ing. Emanuel Fiřt, Kunín 62, tel. 774095520, emanuel.firt@seznam.cz. 

Více informací na www.kunin-net.cz. 

***************************************************************** 

18. 

***************************************************************** 

Schvaluje  

3/9 Pořad jednání 3. zasedání zastupitelstva obce. 

3/10 Bezúplatný převod pozemku parcelního čísla 45 o výměře 887 m
2
 

od Ministerstva školství, mládeţe a tělovýchovy ČR 

3/11 Zrušení předkupního práva obce na pozemek parcelního čísla 

1526/3 o výměře 151 m
2
  

3/12 Obecně záv. vyhlášku Obce Kunín č. 1/2011 o místních poplatcích 

3/13 Navýšení finančních prostředků povodňového úvěru 

3/14 1. Poskytnutí půjčky z úvěr. fondu a uzavření smluv na poskytnutí 

půjčky z úvěrového fondu ţadatelům uvedených v příloze 

 2. Zplnomocňuje starostku obce podpisem smluv o poskytování 

půjček z úvěrového fondu  

3/15 Navýšení částky půjčky z povodňového úvěru o 100.000.-Kč 

3/16 I.rozpočtové opatření obce 2011 ve výši příjmů 66.454,10 Kč, a ve 

výši výdajů 66.454,10 Kč 

3/17 Dohodu o poskytnutí finančních prostředků ve výši 100.000.-Kč 

Hasičskému záchrannému sboru MSK Nový Jičín na rok 2011 

3/18 Výjimku dle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 

ţáků, a to na počet 52 dětí v MŠ  Kunín na školní rok 2011/2012 

Neschvaluje 

3/19 1. Nabídkovou cenu 40.-Kč/m
2
 za pozemky parcelních čísel 431     

a 430/2 (místní komunikace) od společnosti CIDEM Hranice  

 2. Pověřuje 

 Starostku obce dalším jednáním o sníţení ceny 

3/20 Ukládá: 

Odepsat ţadatelům ve smyslu tohoto usnesení Zodp.: Vlček M. 

 

           Dagmar Novosadová   Miroslav Vlček      

           starostka    místostarosta 
***************************************************************** 

Ţádáme občany,  aby nevjíţděli auty na veřejnou zeleň, která se 

upravuje sekáním. Vyjeté koleje znemoţňují sekání a ničí techniku. 
Prosím, netvořte černé skládky – prakticky vše můţete odvézt na sběrný 

dvůr OÚ, kromě suti. Tento odpad si musí občané odstranit na vlastní 

náklady.  

************************************************************ 

3. 



************************************************************ 

Odpadové hospodářství – anketa 
Jak jiţ bylo zmíněno v minulém čísle zpravodaje, ţáci základní školy provedli 

anketu o odpadech v Kuníně. Na setkání na obecním úřadě 21.1.2011 jsme se 

seznámili s výsledky ankety a odpověděli  na dotazy ţáků a na podněty občanů. 

Toto porovnání a diskuze byla přínosem i pro obec.  K některým podnětům 

uvádíme: 

 Častější vývoz kontejnerů – kontejnery na plasty a papír jsou vyváţeny ve 

14-ti denních intervalech, vţdy jeden týden plasty a druhý týden papír. 

Musíme konstatovat, ţe tento interval je v letošním roce přesně dodrţován. 

Sklo je vyváţeno po naplnění nádob. 

 Málo kontejnerů na bioodpad – v obci je 12 kontejnerů. Musíme si 

uvědomit, ţe ţijeme v obci, kde téměř všichni mají zahrádku. Je nutno 

především kompostovat a teprve to, co nám zůstane, můţeme uloţit do 

kontejneru. Vyváţejí se od dubna kaţdý týden aţ do konce října. Za nájem 

kontejnerů platíme i během zimy a také za kaţdý vývoz. 

 Doplnit kontejnery – v současné době rozmisťujeme kontejnery na papír 

na kaţdé sběrné místo. Máme zaţádáno o další kontejnery na barevné sklo, 

posílíme ještě i plast.  

 Bílé sklo - budeme sbírat na sběrném dvoře, protoţe musíme mít jistotu, ţe 

nebude smícháno se sklem barevným. Tato sloţka sběrnu je vysoce 

hodnocena. 

 Sběrný dvůr -  je otevřen 1x měsíčně dle rozpisu, který byl zveřejněn ve 

zpravodaji a je umístěn na bráně sběrného dvora. V případě potřeby 

umoţníme vstup na sběrný dvůr  i mimo otvírací dobu, stačí zavolat            

a domluvit se na obecním úřadě. 

 Tetrapak – sběr obalů tetrapaku vyţaduje odpovědný přístup. Do 

kontejneru musí být vloţen obal vymytý od náplně. Jinak po krátké době 

začne silně zapáchat. V současné době nejsou nádoby předmětem dodávek 

od společnosti EKOKOM. Proto jsme objednali igelitové pytle pro ty, kteří 

budou mít zájem tetrapak sbírat. Pytle mohou odevzdat na sběrném dvoře. 

 E-domek – 11.3.2011 bude na sběrném dvoře umístěn domek pro ukládání 

velkých elektrospotřebičů, ledniček, praček televizorů a ostatních 

spotřebičů. Bude zde moţno odkládat velké trubicové zářivky. Na obecním 

úřadě bude v nejbliţších dnech umístěna sběrná nádoba na sběr úsporných 

kompaktních zářivek a výbojek, lineárních (trubicových) zářivek do délky 

40 cm a světelných zdrojů s LED diodami. 

      Miroslav Vlček, místostarosta 
**************************************************************** 
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KAMENICTVÍ     

 
NABÍZÍME: 

 - výroba a montáţ pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů 

 - renovace stávajících pomníků 

 - broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a mechu 

 - kopání a betonování základů, pokládání dlaţby 

 - sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáţ plastického písma 

 - prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i ţuly 

 - přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště zdarma 

 - odvádíme profesionální práci jiţ víc neţ 10 let !!!     

__________________________________________________________ 

     OBJEDNÁVKY u: Petr Janek, Máchova 61,Nový Jičín,tel.:777 223 171 

e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182 

 
NA ZAKÁZKY SJEDNANÉ  DO 31.3. SLEVA  20% NA KAMENICKÉ  PRÁCE! 

*****************************************************************   

  www.KANCLIR.cz 

                            Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00 

 Otevírací doba: Po – Pá  8:00 - 16:00                Tel.: 722 550 000, 732 650 20  

DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 

 

GARÁŢOVÁ VRATA od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá, 

sekční, rolovací. Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. 

Typizovaná i na míru. Standartní barvy i imitace dřeva. K základnímu 

provedení je moţno dodat na přání různé bezpečnostní i komfortní 

příslušenství. Provádíme i montáţe. 

 

PLOTY - PLETIVO – zabýváme se prodejem i výstavbou 

oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, 

průmyslové, mobilní. 

Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, pletivové 

branky a brány nebo svařovaná výplň. Při objednávce montáţe sleva    

30% na sortiment ze zahradnictví. 
 

THUJE NA ŢIVÝ PLOT od 10 Kč/kus. 
  Další okrasné dřeviny skladem. Mnoţstevní slevy. 

   Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka. 

***************************************************************** 
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ALONSTAV, spol. s.r.o. Dukelská 589, 

Šenov u N.Jična 742 42 provádí: 
 

         zajištění provedení stavby RD od zadání stavby/projektová dokumentace, 

vyjádření institucí –hasiči, hygiena, SMVAK, SMPLYN, měření 

radonu,všechny podklady pro stavební povolení aţ po vlastní realizaci. 

Zajišťujeme rovněţ geodetické práce, právní poradnu a práce 

autorizovaného inţenýra. Dále provádíme inţ.sítě – plyn, elektro, 

kanalizace, kabeláţe, rekonstrukce bytových prostor a bezbarierové 

úpravy bytových prostor, kompletní práce PSV – ZTI, obklady a dlaţby  

       vnitřní i venkovní, zateplení všech objektů. 

Kontakt ALONSTAV@email.cz,mobil 605290000 

 
***************************************************************** 
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Sčítání lidu, domů a bytů 2011 

Ke dni 26. března 2011 se uskuteční na celém území ČR Sčítání lidu, domů a 

bytů. Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb. o SLDB 2011. Rozhodným 

okamţikem sčítání je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26. března 2011. 
- Kaţdá domácnost obdrţí do své poštovní schránky letáček o sčítání a lístek s informací 

o jméně a příjmení sčítacího komisaře s jeho sluţebním číslem a termínem první návštěvy 

k předání sčítacích formulářů. 

- Sčítací komisaři budou plnit svoji funkci většinou v uniformě České pošty a všichni 

budou mít velkou speciální brašnu tmavomodré barvy s výrazně ţlutým nápisem „Česká 

pošta“. 

- Sčítací komisař musí být označen sluţebním průkazem sčítacího komisaře s fotografií, 

jménem a příjmením a sluţebním číslem a současně předloţí svůj osobní průkaz. 

- Správnost jména a příjmení sčítacího komisaře si lze ověřit na call centru telefonicky. 

- Občan můţe poţádat o návštěvu sčítacího komisaře v termínu, kdy s ním bude v bytě 

další osoba. 

- Občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu či domu. 

 

Obec Kunín je rozdělena na dva sčítací obvody č. 728009 a 728010 

_____________________________________________________________

Sčítací obvod:    Sčítací komisař:     Průkaz č.:          Telefon:         Platnost od 
728009                Křenková Hana    00-12-09571    556703033      03.03.2011 
Seznam čísel popisných: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 

45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 103, 107, 108, 112, 122, 136, 

150, 152,153, 154, 155, 156, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 167, 168, 169, 171, 172, 

173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189, 190, 191, 

192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203,204, 205, 206, 207, 208, 210, 

216, 217, 218, 219, 221, 222, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 234, 235, 236, 240, 241,242, 

243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 259, 261, 262, 264, 267, 

268, 269, 270, 271,272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 284, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 

292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300,302, 304, 305, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 

313, 316, 320, 321, 325, 326, 327, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335,336, 337, 338, 339, 

341, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 350, 352, 356, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 

368,369, 370, 373, 374, 377, 380, 381, 385, 386, 387, 388, 389, 391, 392, 393, 394, 395, 

397, 406, 407, 408, 409, 410,411, 412, 413, 414, 433, 435, 437, 438, 439, 440, 442, 443, 

444, 445, 446, 447, 450, 452, 455 

Seznam čísel evidenčních: 1, 2, 14, 15, 16, 20, 28, 50, 51 
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Sčítací obvod:    Sčítací komisař:     Průkaz č.:        Telefon:         Platnost od 

728010               Šromová Jana       00-12-02005   556703033    03.03.2011 
Seznam čísel popisných: 

81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 95, 96, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 110, 111, 113, 

114, 115, 116, 117, 118,119, 120, 121, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145,146, 147, 149, 151, 157, 158, 166, 170, 

211, 212, 213, 214, 215, 220, 224, 233, 237, 238, 239, 258, 260, 263, 265266, 276, 280, 

281, 282, 283, 285, 309, 314, 315, 317, 318, 319, 322, 323, 324, 340, 342, 351, 353, 354, 

355, 357,358, 359, 371, 375, 376, 378, 379, 382, 383, 384, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 

415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,422, 425, 426, 427, 430, 431, 432, 441, 461, 462, 463, 

464, 465, 466, 467, 468, 470 

 

Všechny údaje budou rovněţ uvedeny na internetových stránkách 

www.scitani.cz nebo se můţete informovat na bezplatné lince 800 87 97 02. 
 

***************************************************************** 

Poplatky 2011 – termíny se krátí !   

Poplatek za komunální odpad       500,- Kč/osobu     do 30.4.2011 
Provádíte-li úhradu poplatku za komunální odpad prostřednictvím převodního příkazu, 

nezapomeňte si přijít vyzvednout na obecní úřad známku na popelnici, která musí být 

nalepena nejpozději 30.4.2011.  

Pokud nemůţete z finančních důvodů uhradit poplatek najednou, můţete jej splácet 

postupně. Přijďte se dohodnout s pokladní  na splátkách, nečekejte na dobu, kdy jsme 

nuceni postupovat dle zákona o správě daní a poplatků, tj. přistoupit k zaslání platebního 

výměru (kde jiţ můţe být částka zvýšena aţ na trojnásobek) a poté k exekuci.  

 

Nájmy pozemků a poplatek za psa                  do 31.3.2011 

 

Stočné              
Od 1.10.2010 je obec plátce DPH. Částka za stočné na rok 2011                 

= 17,05 Kč (15,50 + 10% DPH). Stočné je třeba uhradit do 14-ti dnů po obdrţení 

faktury od SmVaKu za vodné. Vezměte s sebou fakturu za vodné. Stočné se 

hradí podle spotřeby vody v m3. 

Poplatky je moţné platit i převodním příkazem na účet obce. 

Číslo účtu 1760145389/0800    Variabilní symboly: 

Poplatek za komunální odpad – 1337 Nájem pozemku – 2131 

Poplatek za psa                        - 1341           Stočné                 - 2321 
***************************************************************** 

6. 

 

 

******************************************************************** 

 
******************************************************************** 

15. 

http://www.scitani.cz/


***************************************************************** 

ŘEDITELKA ZŠ A MŠ KUNÍN  

VYHLAŠUJE PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM 

ZÁPIS 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUNÍNĚ 
      

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ V ŘEDITELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

DNE 2.5.2011  

8.00-9.00 A 15.30-17HODIN 
 

PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NENÍ PŘIHLÍŢENO K POŘADÍ, VE 

KTERÉM SE DOSTAVÍTE K ZÁPISU, ALE KE KRITÉRIÍM, 

KTERÁ VYDAL ŘEDITEL ŠKOLY A KTERÁ JSOU PŘÍSTUPNÁ 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE V PÍSEMNÉ PODOBĚ A NA WEBOVÝCH 

STRÁNKÁCH ŠKOLY www.zskunin.cz OD 15.2.2011.  

ŢÁDOSTI O PŘIJETÍ JSOU DOSTUPNÉ TAKÉ V MŠ NEBO NA 

UVEDENÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.  

 

K ZÁPISU JE POVINEN ŢADATEL VZÍT:  

 RODNÝ LIST DÍTĚTE (PRO KONTROLU RODNÉHO ČÍSLA)  

 OBČANSKÝ PRŮKAZ (K OVĚŘENÍ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ) 

 DALŠÍ POVRZENÍ A DOKUMENTY UVEDENÉ 

V KRITÉRIÍCH 

 

PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOTAZY U ŘEDITELE ŠKOLY MGR. IVANY 

MACHÝČKOVÉ NA 556 749 714 NEBO U VEDOUCÍ UČITELKY BC.  

 

RENÁTY SZTEFKOVÉ NA 556 749 325 

***************************************************************** 
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POVODŇOVÝ FOND OBCE KUNÍN  
Ţádáme občany, kteří ještě nepředloţili doklady k vyplacení finančního 

příspěvku z Povodňového fondu obce Kunín, aby tak učinili nejpozději 

do 30. 4. 2011. (jedná se pouze o ty občany, kteří s Obcí Kunín uzavřeli 

smlouvu o poskytnutí dotace z Povodňového fondu obce Kunín). Obec 

musí podat vyúčtování vůči Státnímu fondu rozvoje bydlení a vzhledem 

k administrativní náročnosti a velkému objemu uzavřených smluv Vás 

ţádáme o pokud moţno včasné podání dokladů na obecní úřad.  

Jaké doklady předkládat pro doloţení čerpání poskytnuté dotace? 

1. faktura, popř.faktury, které budou obsahovat poloţkový seznam 

provedených prací 

 - doklad o její úhradě (výpis z účtu, příjmový pokladní doklad, 

NESTAČÍ ţe je na faktuře uvedeno platba HOTOVĚ), 

 - předávací protokol podepsaný firmou a příjemcem dotace, kde 

bude napsáno „ dílo předáno bez závad a nedodělků “. 

2. znalecký posudek (příjemce práci provádí svépomocí, a tuto práci si 

chce nechat proplatit) 

 -doklady prokazující nákup materiálu – faktury, paragony              

v případě faktur viz. bod 1). 

Předkládané doklady musí být vystaveny po 24. 6. 2009. 
Pokud jste se někteří z Vás rozhodli této pomoci nevyuţít i přes to, ţe 

máte s Obcí Kunín uzavřenou smlouvu, oznamte tuto skutečnost písemně 

na obecním úřadě. Nevyčerpané prostředky je obec povinna vrátit na 

účet Státního fondu rozvoje bydlení. 

Pokud si nevíte rady, přijďte se poradit na Obecní úřad nebo volejte na 

tel. č. 556 749 342. 
***************************************************************** 

 

Nabízím vedení daňové evidence, DPH, 

mzdy, daňové přiznání. 

Tel.:556/749047 mobil 732/413 878 
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 V letošním roce bylo za Charitu Odry rozpečetěno celkem 298 pokladniček          

a podařilo se vykoledovat rekordní částku 1 145.358,-Kč, coţ je tedy o 94.941,-Kč 

více neţ v loňském roce. Kolik Kašparů, Melicharů a Baltazarů, jejich asistentů         

a Vás štědrých dárců se skrývá za výsledky Tříkrálové sbírky je úţasné. Proto Vám 

všem dárcům děkujeme a to nejen za Vaši štědrost, ale také za vstřícné přijetí 

koledníků, kteří Vás snad opět potěšili svou návštěvou a přáním všeho dobrého pro 

Vás a Vaše domovy po celý další rok. A našim velký i malým králům a jejich 

asistentům pak moc děkujeme za jejich obětavou pomoc při koledování. 

Za celou Ostravsko-opavskou diecézi bylo vykoledováno 12 040.894,-Kč           

(Kunín 44 785,- Kč). 

Rozdělení vykoledované částky za Charitu Odry při Tříkrálové sbírce 2011 je určeno 

takto: 65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorů  a handicapovaným osobám 

pečovatelskou a ošetřovatelskou sluţbou Charity Odry a na podporu provozu skladu 

kompenzačních pomůcek především pro oblast severní Moravy a Slezska 15% na 

projekty Diecézní charity ostravsko-opavské 10% na humanitární pomoc v zahraničí 

5% na podporu projektů Charity Česká republika 5% je v souladu se zákonem určeno 

na reţie sbírky 

                            Jiří Rosenstein     Petr Kučerka 

                      koordinátor Tříkrálové sbírky   ředitel Charity Odry 

Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můţete získat: 

Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947 

e-mail: odry@caritas.cz,  http:/www.odry.charita.cz 

***************************************************************** 

Občanské sdruţení Diakonie Broumov spolu s obcí Kunín 

 

VYHLAŠUJE SBÍRKU  POUŢITÉHO  OŠACENÍ 

Sbírka se uskuteční ve středu 23. 3. (od 7 - 17hod.) 

a ve čtvrtek 24.3. 2011 (od 7 – 15,30 hod.) 

Věci v igelitových pytlích nebo krabicích přineste do vestibulu 

obecního úřadu. Děkujeme. 
Sbírka se týká: Letního a zimního oblečení /dámské,pánské,dětské/, lůţkovin, prostěradel, 

ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky 

látek), domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené, peří, péřových     

a vatovaných přikrývek, polštářů a dek. 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŢEME:  ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, 

koberce, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky, znečištěný a vlhký textil 

***************************************************************** 
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 Lyţařský výcvik 

 

 Je neděle, 6. února 2011, skoro poledne a na parkoviště u zdravotního 

střediska přicházejí mladí lyţaři v doprovodu svých rodičů? Konečně! Jedeme na 

lyţařský výcvik. Všichni mají v očích otázky: „Budeme mít na čem lyţovat? Jaké 

to tam asi bude?“ Přijíţdí autobus, naloţíme lyţe a batohy, zamáváme 

maminkám a odjíţdíme. Cesta rychle ubíhala a asi za hodinu jsme byli na místě. 

Odnesli jsme si věci do chaty a jdeme vyzkoušet sníh. Svah je pěkně rovný, 

upravený. Začíná výcvik. Pro některé je zpočátku velmi těţké zvyknout si na ty 

dlouhé, divné desky na nohách. Postupně si ale zvykáme. Učíme se obraty na 

místě, stoupání do svahu, padání, trénujeme, jak se jezdí na vleku. Najednou je 

půl páté a náš první výcvikový den je téměř u konce. Po příchodu na chatu se 

konečně ubytujeme, seznámíme se s chatou a uţ je tady první večeře. Po večeři 

se ještě seznámíme s pravidly sjezdových tratí, s pravidly chování a zahrajeme si 

nějaké hry. Večer usínáme příjemně unaveni. V pondělí ráno nás vítá sluníčko a 

krásně modrá obloha. A tak to je aţ skoro do konce týdne. Ve středu odpoledne 

jsme si vyšli na vycházku do Velkých Karlovic, kde jsme navštívili v muzeu 

výstavu o historii lyţování.  

Ve čtvrtek pokračujeme 

v lyţování a stále se 

zlepšujeme. Všichni sjedou 

z kopce a umí jezdit 

oblouky. Skoro nikdo uţ 

nepadá. Týden uběhl jako 

voda a v pátek nás čekají 

závěrečné závody ve 

slalomu. Tentokrát nám uţ 

počasí nepřeje. Drobně 

prší. Nám to ale nevadí. 

Všichni závodníci jedou dvě kola závěrečného slalomu. Je čas vrátit se na chatu, 

sbalit věci, vyhlásit vítěze závodů i soutěţe čistoty. Opouštíme chatu, kde nám 

celý týden tak dobře vařili, kde jsme si uţili spoustu legrace a zábavy a uţ 

vyhlíţíme autobus, který nás doveze zase k maminkám. Lyţování se nám moc 

líbilo a snad se ještě k lyţování vrátíme.  

                           

                           Na shledanou HORY!!                                         

                                                                      (lyţaři ze ZŠ Kunín) 
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Jarní  sběr odpadu 
V sobotu 16. dubna v době od 8 do 12 hod. budou na sběrném dvoře OÚ 

přistaveny velkoobjemové kontejnery, do kterých je moţno ukládat: nábytek, 

koberce, matrace, pračky, ţdímačky, vysavače, apod. Do zvláštních kontejnerů se 

bude ukládat nebezpečný odpad (televize, ledničky, mrazničky, zářivky, 

autobaterie, chemikálie, barvy, laky).  Kontejnery nejsou určeny pro ukládání suti 

a popela, dále nejsou určeny pro sběr odpadů, vznikajících při činnosti 

podnikatelů a podniků!  

     Miroslav Vlček, místostarosta 
**************************************************************** 

Zpráva z obecní knihovny za rok 2010 

 
Počet čtenářů                 138 
Z toho děti do 15-ti let                   53 

Počet návštěvníků                           2.008 

z toho děti                                              410 

Výpůjčky  

Naučná literatura pro dospělé     667 

Krásná literatura     5.300 

Naučná literatura pro děti       335 

Krásná literatura pro děti       622 

Časopisy celkem     3.498 

------------------------------------------------------------------------- 

Výpůjčky celkem                             10.422 

 

Provoz knihovny je pondělí a čtvrtek od 13,00 – 17,00 hod. 

V době letních prázdnin (červenec – srpen) - pondělí od 13,00 – 17,00 hod. 

Roční poplatek pro děti činí 15,- Kč, pro dospělé 30,- Kč. 

Knihy se půjčují na dobu do 1 měsíce, časopisy na 14 dní. 

Po uplynutí této výpůjční doby jsou vybírány poplatky podle kniţního řádu. 

 

Knihovna jiţ několik let spolupracuje se školní druţinou. Pod vedením p. vychovatelky 

S. Bolckové  děti kreslí, vyrábí různé předměty, které darují do knihovny, za coţ jim patří 

poděkování. Společně potom knihovnu navštíví a prohlédnou si vystavené obrázky          

a výrobky. Jsou seznámeni s kniţním řádem. Ve spolupráci se Střední pedagogickou         

a Střední zdravotní školou Sv. Aneţky České proběhla v knihovně beseda pro děti školní 

druţiny. 

      L. Prušková, knihovnice 
***************************************************************** 
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Zprávy ze školy a školky 
Připravujeme v březnu: 

  9.3. Poţárníci ve škole – program pro 2,6.ročník 

16.3. Recitační soutěţ – okresní kolo 

17.3. Matematický klokan – školní kolo 

 Velikonoční focení 

22.3. Celoškolní projekt VODA ve všech předmětech  

 Školní vysílání 6.ročník 

25.3. Maškarní karneval pro dospělé 

30.3. Okresní kolo fyzikální olympiády 

 

 Brýle a poštovní známky pro Afriku 2011 

         Náš mezinárodní projekt „Brýle a poštovní známky pro Afriku“ pokračuje 

také v tomto školním roce. Teď v únoru jsme odeslali profesoru Riedlovi, který 

celostátní sbírku organizuje, 87 kusů funkčních dioptrických brýlí. Zatím je to 

největší počet, který se nám za rok podařilo nasbírat. Brýle opět zdarma označili 

v Oční optice ve Fulneku, přidali i další brýle. Tentokrát posíláme dva  balíky, 

které  obsahují  i  velké mnoţství poštovních známek. Paní 

Eva Kroupová z Liberce zjistila na internetových stránkách 

naší školy, ţe známky pro Afriku se stále sbírají, proto jich 

poslala plnou krabici. Také Robin Kouřil ze 4. třídy a 

Kristýnka Mičulková z 1. třídy přinesli poštovní známky. 

     Brýle jsme začali sbírat v září 2006 a z naší školy jsme i s dnešní zásilkou 

poslali 280 kusů brýlí a velké mnoţství poštovních známek. Za tyto známky se 

nakupují školní potřeby pro děti ve Středoafrické republice. Z Čech, Moravy a 

Slovenska bylo jiţ do tohoto státu odesláno téměř 28 000 kusů brýlí. Děkujeme 

všem, kteří brýle, které nepotřebují, přinesli do naší školy. 

     (Mgr. Věra Heiníková, ZŠ Kunín) 

***************************************************************** 

 Naše úspěchy: 

V lednu jsme ve škole uspořádali školní kolo recitační soutěţe. Děti si s chutí 

zarecitovaly a zasoutěţily a odnesly si velmi pěkné ceny. A jak to dopadlo? 

V nejmladší kategorii zvítězil Ondřej Dočkálek, ve druhé kategorii byla nejlepší 

Nela Raffaiová a ve třetí kategorii nejlépe recitoval Michal Sedlář. V kategorii 

na druhém stupni školy nejlépe recitovala Marie Balová. Pět ţáků bylo 

přihlášeno do okresního kola recitační soutěţe, která proběhne v březnu. Drţíme 

palce!!        !!!!! Všem vítězům blahopřejeme.!!!!!!!!  

***************************************************************** 
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Ve škole proběhlo v prosinci školní kolo Dějepisné olympiády. Z osmého 

ročníku se do okresního kola probojovala Valérie Hodurová a umístila se na 

velmi pěkném 23. místě. Při celkovém počtu 53 soutěţících a velmi těţké tématu 

( historie nemocí) je to opravdu velmi pěkné umístění. Gratulujeme !!!!!!!!!!! 

 

Naši ţáci se také zapojují do soutěţí matematických. V matematické olympiádě 

ţáků 9. ročníku byly nejúspěšnější ve školním kole Kristýna Hofrová a Markéta 

Kubrická. Obě se zúčastnily okresního kola a Kritýna Hofrová si vybojovala 

krásné 6. místo. A to je v tak těţké soutěţi jistě velký 

úspěch. Gratulujeme!!  

 

 Zápis do 1.třídy 

Ve čtvrtek 10.2.2011 proběhl v naší škole zápis do 1.třídy. 

K zápisu se dostavilo 27 dětí, čtyři z nich zvaţují odklad 

školní docházky. Děti byly velmi šikovné, s chutí plnily 

zadané úkoly a zpívaly nebo recitovaly. Kdyţ si odnášely 

plnou náruč dárečků, balónek a pamětní list, tak jim pěkně 

zářila očička. Fotografie dětí za zápisu byly předány 

rodičům po zápise. Těšíme se na vás 1.září v naší škole !! 
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 Hrajeme divadlo 

Kluci a holky z dramatického 

krouţku ZŠ připravili 

předškoláčkům a svým spoluţákům 

v úterý 1.2.2011 malé divadelní 

představení. Předvedli pět veselých 

pohádek: O pyšném koblíţkovi,      

O nenasytném Otesánkovi,              

O pejskovi a kočičce, O kůzlátkách, 

O Budulínkovi. Ţe se jim 

představení opravdu povedlo, o tom 

svědčí smích a bouřlivý potlesk 

všech diváků. 

Mladé herce divadlo opravdu baví, sami si vyrábějí kostýmy a navrhují kulisy a 

uţ se moc těší, ţe zahrají na konci školního roku dvě nové pohádky, které teď 

pilně připravují. 

( Mgr. Iveta Csibová).  
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