
Kunínský zpravodaj 

                    červenec 2011 

 

Dětský národopisný soubor ze Skoronic 

 

Sestry Havelkovy na Zámecké slavnosti 

 

Váţení spoluobčané, 

opět za sebou máme další měsíc a krátkou rekapitulaci toho, co se v něm 

událo. Tentokrát se oprostím od hodnocení investičních akcí. 

Hned na začátku měsíce proběhla ve škole jiţ tradiční beseda se ţáky 9. třídy. 

Jsem ráda, ţe se tyto besedy konají a ţe uţ ţáci školy mohou získat 

informace o tom, co se v naší obci děje a naopak, jejich postřehy (a musím 

říct, ţe i mladší děti dovedou překvapit) jsou zase uţitečné pro práci naši. 

11. června proběhly v Sedlnici regionální „Hry bez venkovských hranic“. 

Soutěţilo 17 druţstev, a přestoţe jsme se umístili na krásném prvním místě – 

tentokrát ale od konce – hry jsme si náramně uţili.  

24. června k nám zavítal Dětský národopisný soubor ze Skoronic. Přijelo 

16 dětí s doprovodem – bývalou starostkou Maruškou Holtzmanovou, 

„tetičkou a strýčkem“. Děti si zahrály fotbal s našimi dětmi, prohlédly si 

zámek a zámecký park a v sobotu o zámecké slavnosti na jevišti předvedly, 

co umí. Děkuji všem, kteří se podíleli na zajištění jejich pobytu. 

25. června se konala jiţ 13. zámecká slavnost, tentokrát v duchu 30. let. 

Přestoţe byla přes den spíše deštivá, přišlo poměrně hodně návštěvníků 

a hodně jich zůstalo aţ do samého konce na taneční zábavě. Snad se slavnost 

líbila. 

29. června navštívili obec zástupci Místí akční skupiny z Maďarska, podělili 

se o zkušenosti z čerpání dotací (především LEADER a MAS) a prohlédli si 

zámek a park.  Téhoţ dne jsme se na zámku rozloučili s deváťáky. Posezení 

s nimi bylo příjemné a přátelské.  

Pro mládeţ, která se chce něco více dozvědět o činnosti Místní akční skupiny 

Regionu Poodří a případně se i aktivně zapojit do tvůrčího procesu v oblasti 

rozvoje obce, připravujeme kulatý stůl. Na tomto setkání budou probírána 

témata spojená s ţivotem v naší obci. Třeba se nám společně podaří, některý 

z nápadů rozvinout a realizovat. 

30. června jsme se loučili s celou školou.  

A tak jak jsem přála ţákům i zaměstnancům školy krásné prázdniny, plné 

sluníčka, stejně tak je přeji i Vám.  

Dagmar Novosadová, starostka 

 

 

2. 



USNESENÍ 

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Kunín ze dne 27. 6. 2011 

Zastupitelstvo obce Kunín po projednání: 

Bere na vědomí: 

5/1 Informaci o plnění úkolů uloţených na 4. zasedání ZO  

5/2 Zprávu o činnosti RO a výborů od 4. zasedání ZO 

5/3 Informaci o rekonstrukci a uzavírce mostu č. 46428-4 přes Jičínku 

Určuje: 
5/4      Ověřovatele zápisu Mgr. Alenu Ruskovou a Ing. Pavla Černého 

5/5 Zapisovatele Miroslava Vlčka 

5/6 Návrhovou komisi Bohuslavu Vavříkovou a Vladimíra Sedláčka  

Schvaluje:  

5/7 Pořad jednání 5. zasedání zastupitelstva obce 

5/8 Vyúčtování poloţek pro vodné a stočné za rok 2010 

5/9 Navýšení kapacity MŠ o 5 dětí  

5/10 III. Rozpočtové opatření - Příjmy se po III. rozpočtovém opatření 

navyšují o 9.406,43 tis. Kč. Příjmy po III. rozpočtovém opatření činí 

76.416,13 tis. Kč, financování 7.082,32 tis. Kč. 

Výdaje se po III. rozpočtovém opatření navyšují o 9.406,43 tis. Kč. 

Výdaje po III. rozpočtovém opatření činí 76.769,78 tis. Kč, 

financování 6.728,67 tis. Kč.  Úprava bude provedena ve výdajích, 

navýšení o částku 77.000 Kč na realizaci dle bodu 5/11 tohoto 

usnesení a sníţení rezervy o částku 77.000 Kč 

5/11 Úpravu zázemí cvičné kuchyně navýšením finančního příspěvku pro 

Základní školu a Mateřskou školu Kunín, příspěvkovou organizaci, 

o 77.000 Kč 

Neschvaluje: 

5/12 Nákup externího defibrilátoru  

5/13 Vyuţití objízdné trasy pro cizí osobní a nákladní vozidla, s výjimkou 

autobusů, vozidel obyvatel bydlících lokalitě a vozidel VFU  

Ukládá: 

5/14 Odepsat ţadatelům ve smyslu tohoto usnesení 

 Zodp.: Vlček Miroslav 

5/15 Zveřejnit ve zpravodaji informaci o uzavírce mostu 

 Zodp.: Rusková Eva 

 

Dagmar Novosadová   Miroslav Vlček 

     starostka    místostarosta 

3. 

ÚŘEDNÍ  HODINY  OBECNÍHO ÚŘADU 

Pondělí, středa  7
30

 – 11
00

 12
00

 – 17
00 

úřední den 

Úterý, čtvrtek  7
30

 – 11
00

 12
00

 - 15
00 

neúřední den 

Pátek    pro veřejnost  zavřeno 

Prosíme, respektujte dobu úředních hodin a choďte vyřizovat své 

záleţitosti v pondělí a středu! Děkujeme. 

 

PYTLE  NA  TETRAPACK 

Na obecním úřadě jsou k dispozici oranţové pytle na tetrapack. Občané, 

kteří tento odpad třídí, mohou si pytle bezplatně vyzvednout. Do pytlů je 

třeba obaly vymýt a sešlápnout. Naplněné pytle můţete odloţit u brány 

sběrného dvora. Pytle na tetrapack si mohou také vyzvednout děti v základní 

škole. 

 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Upozorňujeme občany, kteří uhradili poplatek prostřednictvím bankovního 

účtu, aby si vyzvedli na obecním úřadě známku na rok 2011. Od měsíce 

května nejsou popelnice bez známek vyváţeny. 
Občany, kteří dosud poplatek za popelnice nezaplatili, vyzýváme, aby tak 

učinili co nejdříve. 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 daňového řádu, tj. přistoupit k zaslání platebního výměru (kde jiţ 

můţe být částka zvýšena aţ na trojnásobek) a poté k exekuci. 

 

STOČNÉ 

Prosíme občany, aby při platbě stočného přes účet nezaokrouhlovali částku 

stočného. Cena stočného je 17,05 Kč/m
3
 včetně DPH. Pokud vám při 

výpočtu vznikne částka s haléřem, zašlete nám tuto částku na účet. 

Děkujeme. 

 

4. 



INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU 

V poslední době jsou stále častější případy, kdy jsou realizovány různé 

pergoly, přístřešky, přístavby, kůlny, zapuštěné bazény, oplocení apod., ale 

i stavební úpravy stávajících staveb nebo změn v jejich uţívání bez řádného 

povolení v souladu se stavebním zákonem (zákon č. 183/2006 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů). 

Protoţe nelze zcela jednoznačně podat návod, jak kterou stavbu povolit, naše 

rada zní: Ptejte se na stavebním úřadě – nic to nestojí! 

Určitě se to vyplatí! Rozhodně nás netěší, v případě zjištění nepovolené 

stavby spolu s řízením o dodatečném povolení stavby, zahájit řízení 

o přestupku a udělit za Vaše protiprávní jednání pokutu. 

Na Vaše dotazy Vám rádi odpoví: 

Miroslav Graclík, vedoucí stavebního úřadu 

Petr Bartošík, referent stavebního úřadu 

Kontakty pracoviště Kunín: 

tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326, 

Po  7,30 – 17,00, Út  7,00 – 15,30 

e-mail: stavebniurad@kunin.cz  

mobil: 739 452 315 

 

UPOZORNĚNÍ FINANČNÍHO ÚŘADU 

Finanční úřad v Novém Jičíně upozorňuje občany, kteří do 31. května 

neuhradili daň z nemovitosti, aby tak učinili co nejdříve. Platbu lze provést 

sloţenkou typu „A“ nebo převodem z účtu či zaplacením na pokladně 

Finančního úřadu v Novém Jičíně v úřední dny do 16:00. V případě 

nejasností volejte správce daně paní Miladu Kalinskou, telefon 556 788 388. 

 

INFORMACE Z KNIHOVNY 

Během letních prázdnin od 1. 7. – 30. 8. 2011 bude knihovna otevřena pouze 

v pondělí od 13,00 – 17,00 hodin. 

 

 

 

5. 

UKONČENÍ PROVOZU MHD 

Odbor dopravy Městského úřadu v Novém Jičíně sděluje občanům, ţe od 

1. 9. 2011 bude zrušena autobusová linka MHD 804006 Nový Jičín – Šenov 

– Kunín. Bohuţel je tato doprava velmi ztrátová a doplácet z rozpočtu Obce 

Kunín kolem milionu korun nelze. 

DOPRAVNÍ UZAVÍRKA 

Informujeme občany, ţe v měsíci červenci bude zahájena generální oprava 

silničního mostu přes řeku Jičínku u benzínové čerpací stanice ABoil. Most je 

v havarijním stavu a jeho rekonstrukce vyţaduje úplné odklonění dopravy ve 

směru na Bartošovice. Nyní probíhají jednání o vedení objíţděk. 

O objízdných trasách Vás budeme informovat prostřednictvím vývěsek, 

rozhlasu a webových stránek obce. 

 

POVODŇOVÝ PLÁN 

Upozorňujeme občany, kteří na obecním úřadě neodevzdali vyplněné 

Podklady pro zpracování povodňového plánu vlastníka nemovitosti 

otištěné v dubnovém zpravodaji, aby tak učinili co nejdříve. Jedná se 

o důleţité a nutné informace pro vytvoření Povodňového plánu obce! 

Formulář pro vyplnění je moţné si vyzvednout na obecním úřadě nebo 

stáhnout z webových stránek obce (www.kunin.cz). Dosud jsme neobdrţeli 

formuláře těchto nemovitostí: č. p. 21, 22, 23, 24, 26, 29, 31, 55, 57, 59, 60, 

61, 64, 66, 73, 78, 80, 82, 83, 86, 90, 91, 100, 101, 102, 103, 104, 111, 121, 

123, 125, 134, 138, 139, 143, 153, 157, 164, 170, 172, 174, 175, 177, 180, 

181, 185, 186, 194, 200, 207, 212, 213, 219, 229, 237, 238, 239, 240, 241, 

247, 253, 258, 261, 264, 269, 272, 273, 274, 277, 282, 290, 303, 313, 316, 

317, 324, 325, 327, 330, 333, 335, 340, 341, 348, 354, 356, 361, 362, 364, 

367, 368, 369, 375, 376, 378, 380, 381, 382, 389, 394, 400, 402, 405, 410, 

415, 416, 422, 446. 

ZUBAŘKA 

Ordinační hodiny MUDr. Schwarzerové:  

po – pá 7
00

 – 14
30

 hodin    - nemocnice zubní pohotovost (nová 

budova interny).   Telefon:  556 710 804. 

 

6. 
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PRONÁJEM 

Hledám 1 pokoj k pronájmu od října 2011, nájemné včetně sluţeb do 

3000 Kč/měsíčně. Ţena na předčasném důchodu. Telefon 776 188 806. 

 

OBČANÉ A ODPADY 

Děláme to neradi, ale opět musíme občanům uštědřit jeden z výchovných 

políčků! Napomenutí se týká mnohokrát zmiňovaného tématu ODPADY. 

Váţení občané, do vašeho WC nepatří ani potraviny, ani zbytky jídel 

a přepálených tuků, stejně jako pouţité vloţky, tampony či dokonce dětské 

pleny, ubrousky, prezervativy a bůhví co ještě! Pouţívejte, prosím, své 

toalety pouze k tomu, k čemu jsou určeny! Jakýkoli jiný odpad zanáší 

zařízení čističek odpadních vod, ucpává čerpadla. Pracovníci technických 

sluţeb pak musejí denně provádět údrţbu, aby zamezili zničení drahé 

technologie!!! 

A kdyţ uţ jsme u těch odpadů ... Do kontejnerů na separovaný odpad, zvláště 

pak do kontejneru na papír opravdu nepatří ţehlicí prkno!!! Nepatří dokonce 

ani do kontejneru na plasty, ani do kontejneru na sklo. Pro takový druh 

odpadu, který se nehodí do ţádných z kontejnerů na separovaný odpad, 

máme v obci zřízen sběrový dvůr! Nález takového předmětu v kontejneru na 

papír po víkendu, kdy je otevřen sběrový dvůr, opravdu člověka zarazí...   

Děkujeme, ţe respektujete a děláte to, co je normální… 

 

INFORMACE MŢP 

Na obecním úřadě v kanceláři č. 33 je uloţena k nahlédnutí dokumentace 

vlivů záměru na ţivotní prostředí „Moravia – VLT plynovod“. Dle zákona 

č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na ţivotní prostředí mohou občané do 

dokumentace nahlíţet a zaslat své písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě 

do 30 dnů od zveřejnění na úřední desce kraje. Do textové části dokumentace 

lze také nahlédnout v Informačním systému EIA na internetových stránkách 

agentury CENIA (http://www.cenia.cz/eia a na stránkách Ministerstva 

ţivotního prostředí (http://www.mzp.cz/eia), kód záměru MZP353. 

 

 

7. 

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA 

Před odjezdem na dovolenou ... 

Jestliţe se chystáte na delší dobu opustit váš domov, měli byste učinit některá 

opatření, abyste se mohli bez obav vrátit domů, aniţ by vás čekalo 

nepříjemné překvapení.  

Vystavování majetku na obdiv se dnes nevyplácí. Večer je dobré zakrývat 

výhled do oken závěsy nebo ţaluziemi. V odpadcích není dobré nechávat 

obaly od nových drahých výrobků nebo spotřebičů. Před cizími lidmi se 

nechlubte vším, co máte doma cenného. Nezveřejňujte svůj datum odjezdu 

předčasně. Uschovejte cenné věci a důleţité doklady do bezpečnostní 

schránky nebo do rodinného trezoru, nejlépe pevně zabudovaného ve zdi. Lze 

také vyuţít bezpečnostních schránek u bankovních poboček v místě bydliště. 

Přerušte před odjezdem na dovolenou dodávku zboţí do domu. Zkontrolujte 

okna a dveře, zda jsou pevně zavřené. Nezatahujte záclony nebo ţaluzie. 

Uloţte ţebřík nebo jiné nástroje a nářadí, které by mohlo eventuelnímu 

pachateli poslouţit při vloupání do bytu, domu či rekreační chaty. Svěřte 

klíče od bytu spolehlivému sousedovi, příbuznému, který by pravidelně vaši 

domácnost navštěvoval, zaléval květiny a při té příleţitosti vybíral i poštovní 

schránku. Můţete-li vytvořit zdání, ţe v bytě stále někdo je přítomen, 

vyuţijte toho a to např. pomocí elektronických spínacích zařízení, kterými 

nastavíte činnost světel, rozhlasu, televize .... apod. 

Nejen před odjezdem na dovolenou, ale pro všechny případy je dobré mít 

pořízený seznam, nebo fotodokumentaci všech cenných věcí s napsanými 

výrobními čísly. Takové informace mohou vţdy velmi pomoci nejen policii, 

ale i pojišťovnám při likvidaci pojistné události.  

Pro případ mimořádných událostí zanechte na sebe telefonický kontakt nebo 

adresu svého přechodného pobytu během dovolené. 

Pět největších úskalí cesty na dovolenou  

Jak bezpečně, bez starostí a bez zbytečných finančních výdajů dorazit do cíle: 

1. Zkontrolujte technický stav vozu 

2. Nezapomeňte doklady k vozidlu a povinnou výbavu 

3. Připravte se na neočekávané dopravní situace 

4. Nepodceňte vyčerpání řidiče a riziko dopravní nehody 

5. Nastudujte si změny v dopravních předpisech v cílové zemi 

8. 
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Bezpečné prázdniny 

Je tady léto, tedy doba, kdy mají děti prázdniny a s nimi i více volného času, 

který mohou trávit společně se svými kamarády. S větším mnoţstvím 

volného času přichází i více dětských úrazů, které si způsobí svým 

neopatrným chováním. V následujících řádcích přinášíme několik doporučení 

jak těmto úrazům předcházet. 

Nejčastějšími místy úrazů mimo dětská hřiště jsou silnice, cyklostezky 

a chodníky. Je důleţité pouţívat veškeré dostupné ochranné pomůcky (přilby, 

loketní a kolenní chrániče), bezpečnostní prvky zdůrazňující viditelnost dětí 

na silnici. Rodiče i děti mějte na paměti, ţe povinnost pouţívat ochrannou 

přilbu je daná ze zákona, ale především v případě pádu ochrání váš ţivot 

a zdraví. Nejčastější smrtelné úrazy bývají právě spojené s poraněním hlavy. 

Pamatujte, ţe na silnici mohou děti vyjet samostatně aţ od 10 let věku. Do té 

doby musí s nimi být osoba starší 15let.  

Další situací kdy dochází k úrazům, je špatné přecházení, přebíhání silnice. 

Chodec má povinnost být ohleduplný, pozorný a opatrný. Pravidlem je 

přecházet silnici na bezpečných místech, uţít přechodu pro chodce, nebo v 

místech kde je dostatečná viditelnost a silnice je přehledná. Nebezpečnými 

místy jsou ulice se zaparkovanými vozidly a místa poblíţ hřišť. Pozor, ani na 

přechodu pro chodce nemá chodec absolutní přednost. I tady se musí, neţ 

vstoupí do vozovky přesvědčit, zda nic nejede.  

Léto je spojeno také s častými soukromými či veřejnými akcemi, při kterých 

se poţívají alkoholické nápoje a drogy. Velice často v letních měsících 

vyjíţdějí policisté s rychlou zdravotnickou sluţbou na místa, kde se nachází 

v ohroţení ţivota mladý člověk. Příčinou bývá otrava alkoholem nebo 

psychotropní látkou. V těchto případech jde opravdu o minuty. A kamarádi, 

kteří kdyţ zjistí, ţe se něco děje najednou zmizí.  

Další kapitolou jsou bezohlední mladí řidiči, překračující rychlost v obci. 

Dnes mnozí vyuţívají pevné kontrolní informační radary k změření si vlastní 

rychlosti. Ale pozor, policisté vyuţívají i tato místa se svými radary. Právě 

v letních měsících se setkáváme také se zvýšeným počtem dopravních nehod. 

Viníky a poškozenými bývají převáţně mladí nezodpovědní řidiči, na 

motorkách i v automobilech. Většinou způsobené škody na ţivotě, zdraví 

a majetku odnesou spolujezdci. Proto vţdy uvaţujte, s kým pojedete. 

 

 

9. 

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 

Zprávy ze školky 

Na konci školního roku děkuji všem, kdo nám přispěli finanční částkou, 

materiálem a osobní pomocí při přípravě akcí pro děti Mateřské školy 

a Mateřského centra. Jsou to rodiče, pedagogové a sponzoři, pomáhali nám 

i ţáci a ţákyně základní školy. Ve školním roce 2010/2011 jsme společně 

uskutečnili tyto akce: 

 6 divadelních představení pro děti v mateřské škole 

 2 besídky (Vánoční a ke Dni matek) s programem pro rodiče a známé 

 Mikulášské dopoledne 

 2 výlety (na farmu, na letiště a do záchranné stanice pro zvířata) 

 6 dílen s rodiči 

 akci Odpoledne s babičkou a dědou 

 Noc odvahy pro předškoláky 

 Pohádkovou cestu 

 Sportovní dopoledne ke Dni dětí 

 V rámci vzdělávání projektové dny: Sněhulákový den, Barevný den 

a Pohádkový den a další projektové dny 

Děkujeme rodičům, kteří ocenili ústní i písemnou pochvalou naše nasazení 

a aktivitu. 

Pohádková cesta 

Akce Pohádková cesta byla připravována pedagogy mateřské školy a ţáky 

a ţákyněmi základní školy pro všechny děti MŠ a Mateřského centra. Děti 

a jejich doprovod čekala cesta vyznačenou trasou. Na stanovištích plnili 

úkoly, motivované pohádkami. K nejúspěšnějším patřilo stanoviště „Čert 

a Káča“ (rodiče s rohy na hlavě přenášeli děti na zádech přes most) a „Zlatá 

rybka“ (lovení rybiček na magnetky). V cíli děti dostaly drobné odměny 

a měly moţnost si opéct párek, posedět s rodiči či přáteli u ohně. 
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V rámci dotazníkového šetření „Mapa školky“ máme tyto výsledky – 

5 školkových  NEJ: 

Čeho si nejvíce váţí rodiče: 

 přístupu učitelů k dětem 

 vzhledu budovy, výzdoby a vybavení tříd, chodeb, atd. 

 kvalitního vybavení, pomůcek, hraček 

 kvality vzdělávání 

 snahy učitelů o zlepšení, změn k lepšímu 

Čeho si nejvíce váţí učitelé: 

 kvality vzdělávání 

 přístupu učitelů k dětem 

 otevřenosti a vstřícnosti vůči rodičům 

 vedení mateřské školy 

 kvalitního vybavení, pomůcek, hraček, atd. 

Uskutečnily jsme také anketu, týkající se výuky cizího jazyka v Mateřské 

škole – většina rodičů si ţádá výuku angličtiny pro své děti a je ochotna 

výuku hradit. Oslovujeme lektory a od září, října 2011 bude zřejmě výuka 

angličtiny probíhat. 

Výsledky zápisu do Mateřské školy 

Zápis proběhl 2. 5. 2011. Bylo podáno 37 ţádostí o přijetí dítěte do 

předškolního vzdělávání. Z toho 3 děti byly mladší, neţ bylo uvedeno 

v kritériích. Ţádosti byly seřazeny dle kritérií a do Mateřské školy bylo 

přijato 20 dětí. 

Stále jednáme s Krajskou hygienickou stanicí, zřizovatelem a Krajským 

úřadem o moţné navýšení kapacity v mateřské škole. Pokud by byl výsledek 

jednání kladný a kapacita by byla navýšena, bude vypsán, zřejmě v měsíci 

srpnu, nový zápis dětí (děti budou přijaty k 1. 9. 2011). Informace budou 

zveřejněny na webových stránkách školy (www.zskunin.cz), ve vývěsce 

mateřské školy v obci, ve zpravodaji, případně budou vyhlášeny rozhlasem. 
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Zprávy ze školy 

 Také vedení základní školy děkuje všem, kteří škole v tomto školním roce 

jakkoli pomohli finančně, fyzicky nebo radou či podporou. Zejména 

děkujeme Sdruţení rodičů při ZŠ Kunín, které nám předal sponzorský dar, za 

který byla celá škola na hradě Hukvaldy a dětem byly na konci školního roku 

zakoupeny odměny za výborné výsledky ve škole a za reprezentaci školy 

v soutěţích a olympiádách. Mladším ţákům jsme zakoupili sladkosti a starší 

děti byly odměněny knihou. 

 Den dětí na Hradě Hukvaldy 

Dne 3. 6. 2011 jsme vyrazili na hrad Hukvaldy, kde nás čekal náročný výstup 

k hradu. Během cesty jsme potkali sochu lišky Bystroušky, která nás velmi 

zaujala. Po výšlapu na hrad nás čekalo rytířské vystoupení, které bylo velmi 

zajímavé hlavně pro menší ţáky. Poté nás jeden z rytířů provedl v jiţ 

rekonstruovaném hradě, který je pěkně zrestaurován. Následně nás nechali 

projít celý hrad po svých šlépějích, takţe si kaţdý mohl prohlédnout to, co ho 

zajímá. Z věţe hradu Hukvaldy je krásná vyhlídka do širého okolí na hřebeny 

Beskyd. Po prohlídce nás čekal sestup zpátky k autobusu, při kterém si jeden 

ţák zvrtnul nohu, coţ nejspíš nebylo moc příjemné. Jediné, co jsme si 

zapamatovali je to, ţe hrad byl pravděpodobně vybudován ve 13. století. 

Na hradě Hukvaldy je v průběhu sezóny pořádána spousta akcí - pálení 

čarodějnic, hledání pokladů, vystoupení šermířů, strašidelná noc, dobývání 

hradu Hukvaldy, vinobraní a další. Celkově se nám tento výlet moc líbil, 

a pokud jste tam dlouho nebyli, doporučujeme navštívit Hukvaldy znovu. 

Budete příjemně překvapeni. (Michal Nguyen, 9. ročník) 

 PVE Dlouhé Stráně 

Dne 14. 6. 2011 navštívila sedmá, osmá a devátá 

třída přečerpávací vodní elektrárnu DLOUHÉ 

STRÁNĚ. Odjezd byl v 7:00 ráno a přijeli jsme 

tam zhruba v 9:30 hodin. Hned po příjezdu jsme 

navštívili řídící budovu elektrárny. Tam jsme 

shlédli sedmnácti minutový film o tom, jak 

elektrárna funguje. Poté jsme přešli do kaverny 

a tam jsme se podívali na generátor turbín. Zapamatovali jsme si, ţe turbína 

se jmenuje FRANCISOVA. Zajímavostí bylo, ţe tato turbína, která byla 

v této elektrárně, je největší v celé Evropě. Pak jsme nasedli zpět na autobus 

a jeli jsme na horní nádrţ elektrárny.  
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http://www.zskunin.cz/


Cestou jsme viděli dolní nádrţ. Kdyţ jsme přijeli na horní nádrţ, celou jsme 

si ji obešli. Obvod nádrţe byl 1700 metrů dlouhý. Výška, v jaké se horní 

nádrţ vyskytovala, měla 1350 metrů a hloubku měla 26 metrů.  Po krátkém 

porozhlédnutí jsme nastoupili zpět na autobus. Všichni si pamatujeme, jak 

nám změnami tlaku, zalehávaly ušní bubínky. Potom jsme se rozloučili s paní 

průvodkyní ze skupiny ČEZ a jeli jsme do Karlovy Studánky a z ní hurá 

domů. Téměř všichni jsme cestu domů prospali. Výlet se nám všem velmi 

líbil. (Pavel Kuráň, VII. ročník) 

  Škola Kunín = EKOŠKOLA 

Tak jsme se konečně dočkali. Po více neţ dvouleté pilné 

práci získala naše škola prestiţní mezinárodní titul 

Ekoškola. Koordinátorem tohoto programu je v ČR 

sdruţení TEREZA.  Po dobu dvou let můţeme uţívat 

titul, logo a vlajku Ekoškoly. 

Pilná práce celého Ekotýmu a Ekošpionů pod vedením 

Mgr. Ivety Csibové se vyplatila. Po dobu dvou let ţáci 

prováděli analýzu, plánovali, pracovali, hodnotili, sledovali, zapisovali, 

jednali, tvořili Ekokodex tříd a školy. A věřte nebo ne, vše s nadšením 

a radostí větší či menší. 

Díky programu Ekoškola museli ţáci, učitelé, vedení školy, provozní 

zaměstnanci, rodiče a vedení obce najít společnou řeč v oblasti ekologie. A to 

je zřejmě na tom to nejcennější.  

Ve středu 1. června 2011 provedlo sdruţení Tereza v naší škole ekologický 

audit, po kterém nám s radostí bylo oznámeno, ţe tento titul nám bude předán 

v Praze v Senátu ČR dne 23. 6. 2011. Titul převzali ve Valdštejnském paláci 

nejstarší zástupci Ekotýmu spolu s koordinátorkou programu ve škole 

Mgr. Ivetou Csibovou.  

Všem, kteří se na této práci podíleli, patří obrovský dík. 

Odvedli jste kus poctivé práce v oblasti ekologie. 

Děkujeme také Tobě, TEREZO!! A za dva roky zase na 

shledanou při obhajobě titulu!! 

Koordinátorem tohoto programu v ČR je Sdruţení 

TEREZA. Generálním partnerem programu Ekoškola je společnost 

ProvidentFinancial s.r.o. Partnerem programu Ekoškola je společnost 

EKOLAMp s.r.o. (Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy) 
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 Předávání titulu v Praze – jak to vidí ţáci 

 Je ráno 25. 6. 2011, 4
00 

hodiny ráno a naše pětičlenná výprava vstává, aby se 

chystala na dlouhou cestu. Zatím co nás odvezli rodičové, učitelé uţ na nás 

čekali na vlakovém nádraţí v Suchdole nad Odrou. Ve 4
56

 jsme se sešli, ještě 

jsme si něco vyjasnili a pak v 5
00

 jsme vyšli na nástupiště. Vlak přijel přesně 

tak, jak měl v 5
06

, nastoupili jsme. Proč? Jedeme převzít titul Ekoškola. 

Cesta byla klidná, vlak nás měl dopravit do Přerova, tam jsme měli přestoupit 

a dojet do Prahy. První fáze, cesta do Přerova, se zdařila. Ta druhá uţ byla 

horší, měli jsme sice místenky, coţ nám moc pomohlo, ani cesta nebyla 

špatná spíše naopak. To ovšem trvalo jen do určité fáze a to dokud jsme se 

nezastavili v poli. Za chvíli nám oznámili poruchu na nádraţí v České 

Třebové. Kdyţ nás tam nám neznámým způsobem dopravili, řekli, ţe máme 

1 hodinu zpoţdění. Řidiči se nakonec zpoţdění podařilo sníţit na 40 minut. 

Takţe jsme hned po dojezdu vyrazili k metru, které nás dopravilo na místo 

poblíţ Valdštejnského paláce, kde se předání konalo. 

Do sálu a místa předání jsme došli v 9
55

. Samotné předání titulů všem 

jedenadvaceti školám, přičemţ zaznělo něco o kaţdé škole, trvalo 2 hodiny. 

Titul nám předal pan Ministr ţivotního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa. Po 

prohlídce Valdštejnského paláce a senátu jsme se vypravili na oběd do 

Malostranské Besedy, kde pro nás byla připravena skvělá jídla. Po obědě byla 

pro ţáky připravena hra. Řešili jsme různé úkoly, samozřejmě z oblasti 

ekologie. 

Po hře jsme se vypravili na malou procházku městem. Pak jsme uţ vyrazili 

k metru. Dojeli jsme na vlakové nádraţí v Praze. Tam jsme měli krátký 

rozchod a poté jsme si šli sednout ven před budovu nádraţí, na lavičku. 

Konečně jsme vyšli k vlaku. Cesta nazpátek probíhala stejně jako cesta tam, 

jen bez toho zpoţdění.  

Na nádraţí v Suchdole nad Odrou jsme dojeli v 21
05

. Jsme sice unaveni, ale 

vezeme naší škole a spoluţákům zaslouţeny titul. (Marie Balová, Michal 

Kopecký a Pavel Špíšek). 
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Ministr ţivotního prostředí Mgr. Tomáš Chalupa uděluje titul EKOŠKOLA 

 ZŠ Kunín na škole v přírodě 

V pondělí 13. 6. 2011 ţáci 1. – 5. třídy odjeli na školu v přírodě. Uţili si 5 

dnů v krásném prostředí Beskyd. Jejich „domovem“ se stal hotel Mesit na 

Horní Bečvě. A jak se jim škola v přírodě líbila? Posuďte sami z úryvků 

prací, které děti napsaly. 

„Škola v přírodě se nám líbila. Hráli jsme tam různé hry. Byli jsme na dvou 

krásných procházkách na pohoří Beskyd. V pátek jsme dostali ocenění za 

naši snahu, ke které se vztahovaly turnaje, olympijský den, úklid pokojů, 

chování na procházce a noční klid. Domů jsme odjíţděli plni záţitků pro 

rodiče.“ (Nikola a Veronika 4. třída) 

„Na snídani jsme si mohli vybrat müsli, rohlík, jogurt, salám, máslo, šunku, 

atd. a různé nápoje.“ (Barča a Jana 4. třída) 

„Největší radost mi udělal a myslím, ţe i všem ostatním, výlet do dřevěného 

městečka v Roţnově pod Radhoštěm. Potom jsme byli v lanovém centru, kde 

jsme si mohli zaskákat na trampolíně, klouzat se na nafukovacím hradu 

a zahrát si minigolf. Tam jsme se opravdu mohli vyřádit.“ (Klárka 3. třída) 
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Ve čtvrtek jsme měli olympijské hry. Při soutěţích jsme si uţili hodně 

legrace.“ (Adam 3. třída) 

„Čtvrtek byl olympijský den. V první části byly tyto hry – hod kšiltovkou, 

skákání v pytli, přenášení vody, míček na lţičce, trojnohý běh, hod na cíl. 

V druhé části byly turnaje ve vybíjené, kopané a badminton.“ (Maruška a Iva 

4. třída) 

„Celý týden jsme si náramně uţili.“ (Agátka 3. třída) 

„Ten týden byl dobrý. Chodili jsme na vycházky do přírody, učili jsme se, 

byli jsme na bazéně a na stezce odvahy. Známku bych dala 1*.“ (Katka 

5. třída) 

„Po dobrém obědě jsme jeli domů, i kdyţ někteří by tam ještě zůstali.“ 

(Pavlínka 3. třída) 

„Uţ se těším na další školu v přírodě.“ (Svatka 3. třída) 

„A bylo to super!!!!!!!!!!!!!!!“ (Vojta a Marek 4. třída) 

(Mgr. Jana Ţáková) 

 

Škola v přírodě 
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 Divadelní krouţek uvádí…… 

Ve druhém pololetí školního roku si nacvičili naši nadějní herci dvě pohádky 

Šípková Růţenka a O třech jablíčkách. Velmi povedené představení ocenily 

naše seniorky, děti z MŠ a také spoluţáci. Moc pěkné !!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozloučení s deváťáky 
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www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 – 16:00 

Tel.: 722 550 000, 732 650 203 
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, nebo přesně na míru. Standartní barvy i imitace 

   dřeva. K základnímu provedení je moţno dodat na přání 

   různé bezpečnostní i komfortní příslušenství. Provádíme 

   i motáţe. 

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. 

TÚJE NA ŢIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus. 

Další okrasné dřeviny. Vyuţijte mnoţstevní SLEVY. 

Koupíte u nás také stínicí tkaniny – stínovku. 
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TOTÁLNÍ  VÝPRODEJ  !!! 

TEXTIL, DROGERIE, PAPÍRNICTVÍ 

ZBOŢÍ   SE  SLEVOU   AŢ    90% 

KDE 
FIRMA VAVŘÍKOVÁ - SDRUŢENÍ, KUNÍN 413, 

BÝVALÁ HASIČSKÁ ZBROJNICE  I. PATRO 

KDY 

Po – Pá  6:30 – 15:00 hodin 
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POZVÁNKA 

 

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Zámek Kunín,  

Zemský archiv v Opavě,  

Státní okresní archiv Nový Jičín a Moravský zemský archiv v Brně 

si Vás dovolují pozvat na výstavu 

Malíř Kravařska – František Kledenský 
Výstava prezentuje unikátní výtvarné dílo fulneckého rodáka Františka Kledenského 

(1766 – 1853) zachycující ţivot na Kravařsku v první třetině 19. století. 

Zámek Kunín, od 31. května do 30. října 2011 

www.muzeum.novy-jicin.cz, www.zamek.kunin.cz 

 

POZVÁNKA 

 

Správa zámku Kunín zve návštěvníky 

na výstavu dokumentující 

těžbu a zpracování rud v okolí Oder, Fulneku 

a Suchdolu nad Odrou 

Vystavené vzorky zapůjčili Historicko-vlastivědný spolek z Oder, 

Muzeum městyse Suchdol nad Odrou a Eduard Piterka z Fulneku. 

Výstavu doplňuje zcela unikátní část z kolekce minerálů Wilhelma 

Teltchika ze Suchdolu. Součástí Teltchikovy sbírky je rovněţ meteoritické 

ţelezo Merceditas o hmotnosti 10 gramů, jehoţ další vzorky jsou uloţeny ve 

Vídni a v Národním muzeu v Praze. 

Výstavu lze navštívit do 31. října. 
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JUBILANTI 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří v měsíci červenci oslaví svá 

ţivotní jubilea. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky 

a spokojenosti. 

Richterová Lucie Kurovec Jan  Jeřábek Josef 

Valčíková Petra Jalůvková Dana Vrbinčíková Pavlina 

Gazda Martin Krupp Ladislav Tillemannová Julie 

Pokludová Daniela Lajnveberová Marie Navrátilová Olga 

Kubrický Marek  Polednová Marta Šumský Martin 

Turská Milena Tkadleček Jan  Holišová Aneţka 

Kudělka Tomáš Zádrapová Lenka Hoďáková Ludmila 

Balo Jan Koláček Jan  

Sehnálková Irena Lajnveber Václav 

Strýţovský Jaroslav Gajdošová Štěpánka 

Kubrická Dana Poledna Bedřich

   

 Z  PŘIPRAVOVANÝCH  AKCÍ  V ROCE  2011 

6. 8. 2011 Čínské baroko na zámku v Kuníně (koncert) 

18. - 21. 8. 2011 Zámecký kinematograf 

10. - 11. 9. 2011 Slavnosti růţí 

17. - 18. 9. 2011 Slavnosti jiřinek 

18. 9. 2011 Kunínská pouť 

18. 9. 2011 Harrachovská hudba na zámku v Kuníně (koncert) 

22. 10. 2011 Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách 

23. 10. 2011 Zámecké halali 

30. 10. 2011  Houslový koncert 

26. 12. 2011  Štěpánský koncert 
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Obec Kunín a Správa zámku Kunín 

srdečně zvou občany do zámeckého parku 

na 

 

Zámecký kinematograf 
18. aţ 21. srpna 

 

Králova řeč 

Po smrti otce, anglického krále Jiřího V. (Michael 

Gambon) a skandální abdikaci krále Eduarda VIII. (Guy 

Pearce), je Bertie (Colin Firth), který celý ţivot trpí 

vadou řeči, nečekaně korunovaný králem Jiřím VI. Země 

stojí na prahu 2. světové války a zoufale potřebuje 

silného vůdce. Proto králova ţena Alţběta (Helena 

Bonham Carter), budoucí královna matka, domluví 

svému muţi setkání s excentrickým terapeutem řeči 

Lionelem Loguem (Geoffrey Rush). (118 minut) 

 

Ţeny v pokušení 

Čtyřicátnice Helena (Lenka Vlasáková), uznávaná 

odbornice na manţelské problémy, jednoho dne 

zjišťuje, ţe se dostala do situace, jaké řeší se svými 

pacienty. Její doposud milující a milovaný manţel je 

přistiţen in flagranti s mladší ţenou a Helena brzy 

bezradně stojí na prahu nového ţivota. Dvacetiletá 

dcera Laura (Veronika Kubařová) chce být matce 

oporou, zároveň se však potýká s nástrahami vlastní 

první opravdové lásky. Pomocnou ruku nabízí k 

Helenině zděšení i matka Vilma (Eliška Balzerová), 

bývalá herečka, která na všechny situace aplikuje 

svéráznou školu ţivota. (112 minut) 

 

Začátky promítání ve 20:30 

Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 10 Kč 

Změna programu vyhrazena 
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Bobule, 2Bobule 
Letní komedie, které nás zavedou na moravské vinice, 

jsou příběhem dvou kamarádů Honzy a Jirky. Honza 

(Kryštof Hádek) je typický městský floutek. Jeho kámoš 

Jirka (Lukáš Langmajer) je podvodníček, který moc 

rozumu nepobral, ale má jednu skvělou vlastnost. Umí 

geniálně oblbnout ţenský. Právě toho oba vyuţívají při 

svých podvodech. Jednoho dne se Honza dozví, ţe jeho 

moravský děda, kterého dlouho neviděl, je váţně 

nemocný. Tato zpráva vytrhne Honzu ze zajetých kolejí 

a rozhodne se splnit dědovi jeho ţivotní sen. Zajistí mu 

dovolenou snů, a aniţ to tuší, splní si tím i svůj sen. (90 a 94 minut) 

Kuky se vrací 

Kuky se vrací, film scénáristy a reţiséra Jana Svěráka, je 

dobrodruţný i poetický rodinný příběh, v němţ ovšem 

hlavní role přebírají hrdinové ze světa dětské 

představivosti. Šestiletý Ondra trpí astmatem, a tak ze 

„zdravotních důvodů“ musí pryč i jeho oblíbená hračka - 

růţový medvídek Kuky. Kdyţ maminka vyhodí Kukyho 

do popelnice, začne pracovat Ondrova fantazie, v níţ 

proţívá medvídkovy příběhy v neznámém přírodním 

světě. Je to ale opravdu jen sen malého kluka, anebo se 

Kuky skutečně vydal za největším dobrodruţstvím svého plyšového ţivota? 

(93 minut) 

Piráti z Karibiku – Truhla mrtvého muţe 

Kapitán Jack Sparrow (Johnny Depp) zjistí, ţe má krvavý 

dluh u Daveyho Jonese, kapitána lodě duchů, zvané 

Létající Holanďan. Jak běţí čas, Jack musí najít způsob, 

jak se zbavit kletby, jinak skončí prokletý věčným 

prokletím. A jakoby toho nebylo dost, Jackovy problémy 

vedou k ztroskotání svatby Willa Turnera s Elizabeth 

Swannovou, kterého Jack přemluví, aby se k němu 

připojil na jeho nejbliţší výpravě. (150 minut) 
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