Váţení spoluobčané,

Kunínský zpravodaj
duben 2011

konečně tady máme jaro a sluníčko a s ním i více energie a sil do ţivota.
Opět bych Vás chtěla po měsíci informovat, co se v naší obci událo, nejdříve
ze záleţitostí stavebních.
Stále pokračují práce na nových čistírnách odpadních vod a kanalizaci.
Postupně zjišťujeme, ţe spousta domů je napojena v rozporu s kanalizačním
řádem. Do kanalizace, svedené na ČOV, jsou kromě splaškových vod
napojeny také vody dešťové a před námi je spousta mravenčí práce. Vaše
domy navštíví zaměstnanci firmy, která provádí práce na kanalizaci, společně
se zástupcem obce a budou muset vápennou vodou odzkoušet, jak jsou Vaše
domy napojeny. Bude to nelehký úkol pro nás všechny, ale bohuţel jinou
moţnost nemáme. Pokud se nám nepodaří tyto balastní vody, které do
splaškové kanalizace nepatří, odbourat a svést jinam, bude stále splašková
voda, přitékající na čistírny ředěna a dodavatel technologie čistíren nezaručí
jejich správný chod. O tom, kdy Vás pověření zaměstnanci navštíví, budete
včas telefonicky informováni.
Probíhají také stavební práce na zdravotním středisku. Byl vybourán strop
zasaţený dřevomorkou, betonují se základy pro výtah. Dělají se
elektroinstalační, vodařské a topenářské práce.
V průběhu 14 dnů by měla být zahájena rekonstrukce chodníku podél
hlavní komunikace po povodni. Dokončují se zahradnické práce na
zahradě mateřské školky.
Proběhlo výběrové řízení na novou pracovnici obecního úřadu. Obdrţeli
jsme 25 ţádostí o místo, k 1. kolu výběrového řízení se dostavilo
23 ţadatelek, které se podrobily písemnému testu, jehoţ součástí byly nejen
otázky o naší obci, zákonu o obcích a jiných základních znalostech o práci,
ale i jednoduchý pravopisný test a článek do zpravodaje. Pět, výběrovou
komisí nejlépe vyhodnocených ţadatelek, bylo pozváno k ústnímu pohovoru,
v němţ nejlépe obstála Mgr. Eva Rusková. Blahopřejeme.

Příjemné prožití svátků jara Vám přeje
Zastupitelstvo obce Kunín
a pracovníci Obecního úřadu v Kuníně

A co se ještě událo v posledním měsíci?
25. 3. se konal jiţ tradiční „Maškarní ples pro dospělé“. Letos se zúčastnilo
přes 180 masek a asi jen 15 návštěvníků přišlo „bez“. Fotky z této akce
najdete na facebooku „Obec Kunín“. Vy, kteří jste sebou měli foťáky
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a chcete fotky zveřejnit nebo nám je věnovat do archívu obce, dodejte nám je,
prosím, na obecní úřad. Nálada na plese byla skvělá aţ do časných ranních
hodin. Výtěţek z plesu 8.500 Kč bude vyuţit pro školu a školku. Děkuji
všem, kteří pomáhali, ať s přípravou, samotnou obsluhou či úklidem.
25. 3. byl v televizi RTA odvysílán záznam z naší obce o průběhu
odstraňování povodňových škod v naší obci. Záznam je k zhlédnutí na www.
rta.cz, zpravodajství z Moravskoslezského kraje. RTA televize natáčela
v Kuníně i 2. 4. Tentokrát bylo na pořadu krásné umístění kunínského
zámku v krajském kole ankety „Soutěţ o nejhezčí památku“ a jeho
postoupení do kola „moravského“. 2. kolo probíhá do 7. dubna do 12.00
hod. Z kaţdého počítače mohou být s určitým časovým odstupem poslány
3 hlasy.
Pomozte našemu zámku k vítězství a postupu do celonárodního kola!
Hlasujte na http://brno.idnes.cz/ankety.asp?id=A20110331_dmk_714.
A informujte své příbuzné i známé, zámek si postup zaslouţí!
26. 3. se konala v zámeckém parku jiţ tradiční brigáda členů ČSOP Odry,
letos s našimi seniorkami, zaměstnanci obce i zámku. Díky nim se opět park
posunul a je zase o kus krásnější. Tentokrát zde natáčela televize Polar
a i tento záznam můţete najít na webu na www.polar.cz. Zaměstnanci obce
obnovili oplocení parku, které zde bylo před povodní. Bohuţel se tento
počin nesetkal s pochopením občanů z „dolního“ konce Kunína. Proto jsme
rozhodli, ţe zámecký park bude přístupný během dne přes fotbalové
hřiště. Ovšem pod podmínkou, ţe zůstane kulturní památkou - zámeckým
parkem a ne místem, kde se „někdo“ schází a dělá nepořádek, místem pro
venčení psů. Pokud tomu tak nebude, bude park opět pod zámkem, přístupný
jako ostatní zámecké parky pouze jedním vchodem ze strany od kostela.
Večer 26. 3. se konala ve Velkém sále kunínského zámku 1. část přednášky
Prof. Kroupy o staviteli kunínského zámku Johanu Lucasi von
Hildebrandtovi. Další můţete navštívit 16. 4.
2. 4. zámek zahájil sezónu, večer pak za zvuků Harrachovské hudby.

V minulém čísle Zpravodaje jsme Vás ţádali o vyplnění Povodňových
listŧ k Vašim domŧm. Prosím všechny, kteří nám je vyplněné
neodevzdali, aby tak učinili do 15. 4. 2011! Je to dŧleţitý podklad pro
zpracovaný Povodňový plán!

Od dubna máme na úřadě zřízenu veřejnou sluţbu. Ti, kteří máte zájem ji
u nás absolvovat, hlaste se na obecním úřadě. Sluţba je určena pro občany
pobírající dávky hmotné nouze.
A co proţily naše spolky? Počátkem března oslavily členky senior klubu
MDŢ, proběhly výroční schůze myslivců a včelařů.

se uskuteční v úterý 26. dubna 2011:
od 16,00 – 17,00 hod. u Army shopu
od 17,15 – 17,45 hod. u restaurace „Myslivna“
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31. 3. skončila na obecním úřadě Lidka Vlčková. Ráda bych touto cestou
Lidce poděkovala za její práci pro obec a popřála jí hodně štěstí a zdraví
v její další etapě ţivota.
Dagmar Novosadová, starostka

ZÁMECKÁ RESTAURACE
Od dubna se mění otvírací doba Zámecké restaurace U dobré hraběnky.
Nová otevírací doba:
Pondělí:

10.30 – 17.00 hod.

Úterý – čtvrtek:

10.30 – 20.30 hod.

Pátek – sobota:

10.00 – 22.00 hod.

Neděle:

10.00 – 19.00 hod.

Zajišťujeme oslavy narozenin, svatby, firemní akce,… Přijďte, vyzkoušejte!
Bliţší informace a rezervace na telefonu 607 846 256.
Denně vaříme menu!!! Jídelníček najdete na www.lunchtime.cz (Nový Jičín).

OČKOVÁNÍ PSŦ PROTI VZTEKLINĚ

Cena za očkování je 100,-Kč za 1 psa.
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KONČÍ TERMÍNY K ÚHRADĚ POPLATKŦ ZA ROK 2011
Poplatek za komunální odpad

500,-Kč/osobu

Poplatek za psy a nájmy pozemkŧ

do 30. 4. 2011

POVODŇOVÝ FOND OBCE KUNÍN

do 31. 3. 2011

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.

Poplatky je moţné platit i převodním příkazem na účet obce.
Číslo účtu:
Variabilní symboly.

FINANČNÍ ZÁLEŢITOSTI

1760145389/0800
poplatek za komunální odpad – 1337
poplatek za psa – 1341
nájem pozemku – 2131
stočné – 2321

Jaké doklady předkládat pro doloţení čerpání poskytnuté dotace?

MLÁDEŢ TENTOKRÁT TROCHU JINAK…
Mládeţ na zastávkách, lavičkách a veřejných prostranstvích nekouří, nepije
alkoholické nápoje, nehlučí, neničí vybavení zastávek. Sedí opravdu jen na
místech k tomu určených, tedy na sedácích laviček, nikoli na opěradlech či
dokonce stolech. Mládeţ také neodhazuje odpadky a nedopalky cigaret, ale
právě naopak! Nedopatřením odhozený papírek iniciativně zvedá a odhazuje
do odpadkového koše stojícího opodál. Kolemjdoucího slušně pozdraví
a vůbec chová se podle svého nejlepšího svědomí.
Na zastávkách u laviček a na veřejných prostranstvích se schází vlastně jen
proto, aby vymyslela co smysluplného a pěkného bude společně podnikat ve
volném čase.
Třeba právě zítra…

ZUBNÍ AMBULANCE MUDr. SCHWARZEROVÉ
Ordinační hodiny: po – pá

700 – 1430 hodin

1. pokud vám práce prováděla stavební firma:
- 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 nedodělkŧ “.

2. pokud jste práce prováděli svépomocí:
- znalecký posudek
- doklady prokazující nákup materiálu – faktury, paragony v případě
faktur viz. bod 1).
Předkládané doklady musí být vystaveny po 24. 6. 2009.
Jestliţe jste se rozhodli této finanční pomoci, která se pravděpodobně jiţ
nikdy nebude opakovat, nevyuţít i přes to, ţe máte s Obcí Kunín uzavřenou
smlouvu, oznamte tuto skutečnost písemně co nejdříve na obecním úřadě.

Paní doktorka ordinuje nově v nemocnici, na zubní pohotovosti v nové
budově interny, hned vedle transfuzní stanice. Tato ordinace bude v provozu
do srpna 2011. Telefonní číslo do ordinace je 556 710 804.
Poté se bude paní zubařka stěhovat do nových prostor. Bliţší informace
zveřejníme ve zpravodaji.

Nevyčerpané prostředky je obec povinna vrátit na účet Státního fondu
rozvoje bydlení.
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Pokud si nevíte rady, přijďte se poradit na Obecní úřad nebo volejte na
tel. č. 556 749 342.

ODPADY
Biologicky rozloţitelný odpad
Rozhodnutím představenstva Asompo, a.s., ze dne 28. 2. 2011 bylo
stanoveno, ţe termín zahájení sběru a svozu biologicky rozloţitelných
odpadŧ je 18. 4. 2011 .
E-domek
Dne 11. 3. 2011 byl na sběrném dvoře smontován domek pro ukládání
velkých elektrospotřebičů, ledniček, praček, televizorů, počítačů, monitorů
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.
Sběrná nádoba
Na obecním úřadě byla namontována nádoba na sběr malých baterií
a akumulátorů.
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!
Povodňová skládka naproti zahradnictví – prosíme, nenaváţejte na ni další
odpad! Byla vyčleněna pro demoliční odpad po povodních, nyní je na
kaţdém, aby si stavební odpad likvidoval pomocí svozových firem. Skládka
bude upravena a vznikne z ní „kopec“ pro zimní radovánky dětí.

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
800 - 900 a 1530 - 1700 hodin
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 PRŦKAZ (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

Miroslav Vlček, místostarosta
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V PONDĚLÍ 18. 4. 2011
SE KONÁ VE VŠECH TŘÍDÁCH
MATEŘSKÉ ŠKOLY
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
MŦŢETE NÁS NAVŠTÍVIT
Dopoledne od 800 do 1100 hodin
Odpoledně od 1500 do 1600 hodin

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
CELOSVĚTOVÝ PROJEKT GLOBE AT NIGHT V ZŠ KUNÍN
Projekt „GLOBE at Night“ je tu jiţ čtvrtým rokem. Klade si za cíl
nashromáţdit co nejvíce pozorování odhadů jasu noční oblohy a mapovat
světelné znečistění na celém světě. Světelné znečištění totiţ zdaleka netrápí
jenom hvězdáře, ale – jak se poslední dobou ukazuje – také širokou veřejnost
i přírodu samu. V roce 2010 se podařilo získat téměř 18 tisíc odhadů, z nichţ
několik stovek pocházelo z České republiky. Mezi 21. únorem a 6. březnem
2011 jsme přispěli do projektu „GLOBE at Night“ také my!
Devět ţákŧ z 9. ročníku pozorovalo souhvězdí ORION a svá pozorování
zaznamenalo do tabulky. A jak vidíme Orion z Kunína?

Nejvíce se pozorování blíţí mapě do 4 magnitud.
Magnituda je velikost hvězdy.
ţáci 9. ročníku a Ivana Machýčková

PŘIPRAVUJEME V MATEŘSKÉ ŠKOLE:
31.3. POHÁDKOVÝ DEN
18.4. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
20.4. ODPOLEDNE S BABIČKOU A DĚDOU
27.4. DOPOLEDNÍ VÝLET NA FARMU
V KVĚTNU BESÍDKU KE DNI MATEK,
DOPOLEDNÍ VÝLET
V ČERVNU OSLAVY DNE DĚTÍ, HRU
„POHÁDKOVÁ CESTA“, NOC ODVAHY PRO
PŘEDŠKOLÁKY
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RECITAČNÍ SOUTĚŢ

SOUTĚŢÍME

V letošním školním roce jsme poslali nejlepší recitátory do okrskového kola
recitační soutěţe. Ze všech recitátorů se nejlépe umístil Michal Knápek
(7. ročník), který postoupil do okresního kola. Do krajského kola byl navrţen
jako náhradník.
Blahopřejeme!!!!

Přehled vítězŧ ve školním kole soutěţe Matematický klokan 2010
Kategorie Cvrček

Kategorie Klokánek

Kategorie Benjamín

Kategorie Kadet

1. Peřinová Nikola
2. Vašek Filip
3. Pavlíková Karolína
1. Kubrická Marie
2. Palla Martin
3. Sedlář Michal
1. Křivánková Michaela
2. Balo Jan
3. Turský Štěpán
1. Hofrová Kristýna
2. Špíšek Pavel
3. Zagorová Miroslava

55 bodů
52 bodů
48 bodů
57 bodů
54 bodů
52 bodů
68 bodů
64 bodů
61 bodů
70 bodů
69 bodů
57 bodů

OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE
Další soutěţí, které jsme se zúčastnili, byla Olympiáda v jazyce českém. Do
okresního kola postoupili vítězové školního kola Kristýna Hofrová
a Pavel Špíšek (9. ročník). Oba se umístili v silné konkurenci
60 soutěţících velmi pěkně. Kristýnka získala krásné 16. místo s 16 body.
Vzhledem k tomu, ţe vítěz získal 21 bodů, je to krásný výsledek.
ZAPOJILI JSME SE TAKÉ DO SPORTOVNÍCH SOUTĚŢÍ:

V okresním kole fyzikální olympiády získala krásné 6. místo
ţákyně 9. ročníku

V okrskovém kole vybíjené pro 4. -5. ročník získalo naše druţstvo
v Odrách krásné 2. místo.

Kristýna Hofrová
Blahopřejeme!!!!!!!

V okresním kole matematické olympiády získala krásné 6.místo
ţákyně 9.ročníku

Kristýna Hofrová
a reprezentovala naši školu také v krajském kole.
Blahopřejeme!!!!!!!
Přehled vítězŧ ve školním kole soutěţe "Finanční gramotnost"
1. Tomáš Hoďák
(9)
2. Marie Balová
(7)
3. Ondřej Navrátil
(9)
První tři řešitelé postoupili do okresního kola a tam získali krásné 4.

místo

!!!!!!!!! Gratulujeme !!!!!!!!!
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ŠKOLNÍ VYSÍLÁNÍ
Kaţdý měsíc si ţáci připravují školní vysílání do školního rozhlasu. Přečtěte
si, co si do vysílání připravili naši páťáci.
ROZHLASOVÁ RELACE 4. 3. 2011, 5. TŘÍDA
TŘÍDNÍ UČITELKA Věra Heiníková
DNEŠNÍ RELACI SI PRO VÁS PŘIPRAVILI PÁŤÁCI

EKOTÝM ( Ivča Bělunková, Verča Ručková)
Výsledky EKO ankety (odevzdáno 85 anketních lístků)
Třídíte odpad?
ano – 80 lidí
ne – 5 lidí
Máme v obci dostatek kontejnerů? ano – 62
ne – 23
Myslíte, ţe třídit odpad má smysl? ano – 75
ne – 10
Tito lidé třídili tento odpad:
papír – 67
plasty – 76
sklo – 63
baterie – 37
nápojové kartony – 17
elektrospotřebiče – 36
Učíte třídit odpad své děti?
ano – 70
ne – 11
Pouţíváte ve své domácnosti ekologické prostředky? ano – 38 ne – 47
PŘIPOMÍNKY OBČANŦ KUNÍNA (Mirek Potomák)
Častější kontrola a vývoz kontejnerů (hlavně plasty u myslivny)
Málo kontejnerů na bioodpad (na podzim jsou hned plné, vyváţet 2x týdně)
Doplnit kontejnery na konci Kunína
Otevřít sběrný dvůr 2x měsíčně
Chybí kontejnery na tetrapak
Kde odevzdávat baterie?
Nesesypávat odpad do jednoho auta
Poučit občany (v rozhlase) – nedávat odpad v pytlích (na vhození jsou dva
otvory) – nejdou otvírat, Trus po psech pokutovat
MAŠKARNÍ KARNEVAL (Tomáš Gilar)
Maškarní karneval se konal 26. 2. 2011 o půl třetí v naší škole. Bylo tam
hodně zábavy, tančilo se, běhalo a hrály se hry. Byla tam bohatá tombola,
jeden los stál 2 Kč. Kaţdý, kdo přišel, dostal vrtulku na hraní. O zábavu se
staral pan král s dcerami Ivou a Editou. Děti s rodiči si vyrobily hezké masky.
Nejlepší maskou byl Avatar, za kterého byl převlečený Martin Černý
z 2. třídy. Vyhrál dort berušku.
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ZMĚNY VE ŠKOLE (Lukáš Mikula)
Nadace ČEZ darovala naší škole peníze, za které byl postaven výtah. Další
změny ve škole – máme novou učebnu fyziky, chemie a jazykovou učebnu.
V počítačové učebně jsou nové počítače. Také ve třídách jsou zapojeny
počítače s internetem.
VÝTVARNÁ SOUTĚŢ (Adam Zavacký)
Naše třída se zapojila do výtvarné soutěţe Koně a hříbátka, kterou pořádá
Western klub ze Suchdolu nad Odrou. Cílem soutěţe bylo nakreslit koně
nebo hříbě. Z naší třídy jsme vybrali 5 obrázků – od Katky Malčíkové, Verči
Růčkové, Ivči Bělunkové, Radky Klossové a Verči Knápkové. Dále budeme
posílat obrázky na výtvarnou soutěţ Mé rodné město nebo vesnice do
Fulneku. Nezapomeneme ani na výtvarnou soutěţ společnosti Sigmunda
Freuda v Příboře, která se jmenuje Můj sen.
ČESKO SLOVENSKÁ SUPER STAR z 5. třídy (Michal Potomák.)
Ivana Bělunková, Veronika Růčková a Veronika Knápková si pro nás
připravily soutěţ ČESKO SLOVENSKÁ SUPER STAR Z 5. TŘÍDY.
Porotu utvořily:
Ivana Bělunková (Marta Jandová)
Veronika Růčková ( Paĺo Habera)
Simona Vičanová ( Ondřej Hejma)
Veronika Knápková ( Dara Rolinc)
Soutěţící: Lukáš Mikula, Adam Zavacký, Michal Potomák, Miroslav
Potomák, Tomáš Bátrla, Honza Tulej, David Šimíček, Radka Klossová
Uváděč: Kateřina Malčíková, Gábina Rumlová, Kamera, střih: Tomáš Gilar
1. místo obsadil Adam Zavacký
2. místo obsadil Lukáš Mikula
3. místo obsadila Radka Klossová
Děvčata vyrobila i diplomy a soutěţící od nich dostali sladké odměny.
ŠKOLA V PŘÍRODĚ (Verča Knápková)
ZŠ a MŠ Kunín organizuje v tomto školním roce Školu v přírodě pro ţáky
1. aţ 5. ročníku. Bude se konat od 13. 6. do 17. 6. 2011 v hotelu Mesit na
Horní Bečvě. Bude tam jednodenní výlet, ubytování a strava. Dále ţáci
můţou vyuţívat hotelový bazén, whirlpool, tělocvičny, antukové hřiště, stolní
tenis a multimediální učebny. Jako zábavu mají ţáci výlet do Roţnova, různé
výlety do okolí, v budově a kolem budou hrát ţáci sportovní a společenské
hry, bude večerní oheň s opékáním špekáčků.
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DRAMATICKÝ KROUŢEK (Simča Vičanová)
Co si pro vás připravily děti z dramatického krouţku? Můţete se těšit na dvě
dlouhé pohádky – O Šípkové Růţence a Tři jablíčka. Z naší třídy v nich hrají
tři nadějné herečky, které moţná uvidíte v Národním divadle. Simča
Vičanová, Verča Knápková a Katka Malčíková. Nedávno jsme pro vás hrály
pohádky – Budulínek, Koblíţek, Pejsek a kočička, O kůzlátkách
a o Nenasytném Otesánkovi. Budeme pilně zkoušet a učit se nové role, aby se
vám pohádky zase líbily.
FOTBAL (Tomáš Bátrla, Ondřej Horák)
Fotbal je společenská hra. Na hřišti se pohybuje deset hráčů a jeden brankář.
Rozhodčí – jeden hlavní se pohybuje na hřišti s hráči, dva se pohybují po
bocích hřiště a hlídají ofsajdy a jeden je za kaţdou bránou. Ve fotbalu jsou
ofsajdy, fauly se trestají kartami. Karty jsou ţluté a červené. Dvakrát ţlutá =
červená, vyloučení ze hry.
Nejlepší kluby:

Barcelona, Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid,
Bayern Mnichov

Zlatý míč

2000 Luis Figo
Portugalsko
2001 Michal Owen
Anglie
2002 Ronaldo
BRAZILIE
2003 Pavel Nedvěd
Česko
2004 Andrej Ševčenko
Ukrajina
2005 Ronaldino
Brazilie
2006 Fabio Canavaro
Itálie
2007 Kaká
Brazílie
2008 Cristiano Ronaldo
Portugalsko
2009 Lionel Messi
Argentina
2010 Lionel Messi
Argentina
Doufáme, ţe my dva – nadějní fotbalisté – se dostaneme na mistrovstí světa.
HRAVĚ ŢIJ ZDRAVĚ ( David Šimíček, Ríša Štec)
Cílem internetového kurzu Hravě ţij zdravě bylo získat poznatky z oblasti
výţivy, pohybových aktivit, pitného reţimu a duševní hygieny. Absolvovali
jsme čtyři lekce zdravého ţivotního stylu nejen doma, ale také v počítačové
učebně. Vyplňovali jsme deníček, jídelníček, pohybové aktivity a pitný
reţim. Čtyři lekce měly motivační a testovací kola. Paní učitelka dostala
kaţdý týden digestoř o získaných bodech.
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Bodů jsme získali dost, ale první místo z toho nebylo.
Umístění v naší třídě: 1. místo Tomáš Bátrla s 1141 body
2. místo Gábina Rumlová s 1059 body
3. místo Katka Malčíková s 1047 body
4. místo Ondřej Horák s 1020 body
MDŢ (Gábina Rumlová)
V měsíci březnu nás čeká Mezinárodní den ţen. MDŢ bývá někdy uváděn
jako socialistický svátek. Vůbec se však nejedná o svátek uměle vyrobený
minulým reţimem, ale o mezinárodní den oficiálně uznaný OSN v roce 1975
a usiloval o volební právo ţen. Kde byl poprvé stanoven? V Německu,
Rakousku - Uhersku, Švýcarsku, Dánsku a USA. Tento svátek je pro ţeny
matky a určitě nebude špatné udělat mamince radost pěkným dárkem.
Nezapomeňte MDŢ – Mezinárodní den ţen je 8. března.
BRÝLE A POŠTOVNÍ ZNÁKY PRO AFRIKU
(Katka Malčíková, Radka Klossová)
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 opice 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
Simča Vičanová z páté třídy, Robin Kouřil ze čtvrté třídy a Kristýnka
Mičulková z první 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.
Končíme svou relaci
a zdraví vás páťáci
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ZŠ a MŠ Kunín Vás zve na

Květinkový den
V letošním školním roce se bude konat jiţ osmé setkání.
Prodej sazenic bude zahájen ve středu 4. 5. 2011
ve 12 hod. a potrvá do 16.00 hodin ve škole.
Prodej zbylých sazenic proběhne 5. 5. 2011od 9.00 - 14.00 hod.
V případě nepříznivého počasí bude prodej přesunut na 11. 5. 2011!
Prodávat se bude:
Přísada celeru, salátu, kedluben, zelí, květáku, brokolice, majoránky, kapusty.
Sazenice rajčat, paprik, nocenek, jiřinek, kejklířek, aksamitek, petúnií,
muškátů, hledíkovky, aster a dalších sazenic.
Přísadu i sazenice je moţno si předem objednat (tel 556 749 714).

SBĚROVÝ MĚSÍC V ZŠ KUNÍN
U příleţitosti oslav Dne Země vyhlašuje naše škola jako kaţdoročně v měsíci
dubnu „SBĚROVÝ MĚSÍC“.
Co budeme sbírat?
STARÝ PAPÍR
Z PLASTOVÝCH LAHVÍ, BATERIE,
ELEKTROPŘÍSTROJE

a VRŠKY
DROBNÉ

Jak bude sběr probíhat?
Starý papír v týdnu od 11. 4. – 15. 4. bude u školy
(u vchodu do tělocvičny) přistaven kontejner. Vhazujte papír přímo
do něj.
Vršky z plastových lahví mohou ţáci přinášet do školy kdykoli a sypat je
do koše u sborovny.
Baterie a drobné elektropřístroje (kulmy, fény, mobily, rádia …)
vhazujeme do kontejnerů v přízemí
Děkujeme všem, kteří nám donesou do školy tento odpad, pomohou nám
tak zvítězit v ekologických soutěţích.
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INZERÁT
Nevyplatí se Vám vařit doma?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?
Přijďte se najíst k nám.
Školní jídelna ZŠ Kunín Vám nabízí moţnost odběru jídla do jídlonosiče
nebo přímé konzumace v jídelně.
Vhodné zejména pro důchodce, zaměstnance, maminky na mateřské
dovolené.
Oběd zahrnuje – polévku, hlavní jídlo, nápoj
kompot, salát, ovoce nebo moučník
Strava je pestrá, vyváţená, odpovídá přísným poţadavkŧm hygieny.
Výdej obědŧ pro cizí strávníky
11.00 - 11.30 hod.
Cena obědu
63,-Kč
Aktuální jídelníček naleznete na stránkách školy www.zskunin.cz.
Podrobné informace o podmínkách stravování rádi zodpovíme na
tel. čísle 556 749 020.
Od 1. 9. 2011 nabízíme opět výuku ve výtvarném
a hudebním oboru pod vedením pedagogů ZUŠ Studénka.
Informace lze získat ve škole. Nabídka platí také pro předškolní
děti. Vyuţijete této příleţitosti a toho, ţe děti nemusí nikam
dojíţdět a získají vzdělání ZUŠ. V rámci hudebního oboru se ve
škole vyučuje kytara, klavír a flétna.
Připravujeme pro naše ţáky v měsíci duben:
7. 4. Školní kolo dopravní soutěţe, jízda zručnosti
8. 4. Branné plavání pro 4. - 6. ročník
11. 4 Přistavení kontejneru na starý papír ke škole
14. 4. Konzultace pro rodiče od 15.00 – 17.00 hodin
18. 4. Exkurze do planetária v Ostravě (5, 8. a 9. ročník)
19. 4 Mc Donalds Cup – 4. a 5. ročník
20. 4. Den Země – projektový den napříč školou
30. 4. Čarodějné vysílání ţáků 4. ročníku
2. 5. – 17. 5. 2011 - přijímací zkoušky na střední školy
4. 5. Květinkový den
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ZPRÁVY HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU
Jaro se blíţí
Pomalu nás začínají oblaţovat první parsky jarního sluníčka a mnozí z nás se
jiţ nemohou dočkat dne, kdy vyjdou na své zahrádky, políčka a louky
a po dlouhém zimním odpočinku začnou s tradičními jarními pracemi.
Současně s tím, ale také začíná pro hasiče období zvýšeného počtu zásahů u
poţárů, které způsobí neopatrní lidé při úklidu na zahrádce nebo při
odstraňování staré trávy na loukách a zatravněných plochách v okolí
rodinných domů.
Přestoţe se hasiči snaţí kaţdoročně upozorňovat na skutečnost, ţe plošné
vypalování trávy je zakázáno, lidé berou toto upozornění na lehkou váhu.
Přitom si mnozí nepřipouštějí, ţe tím nejen porušují zákon, ale především
ohroţují své okolí. Plošné vypalování trávy je zakázáno nejen na
zahrádkách, ale i jinde. Při nedodrţení tohoto zákazu hrozí občanovi za
tento přestupek pokuta aţ 25 000,-- Kč.
Pokud pálení dřevního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhláška, měli
by lidé věnovat velkou pozornost zakládání ohňů při úklidových pracích na
zahrádkách. Pálení je moţno provádět pouze na ohništi, které je bezpečně
ohraničeno např. kameny, aby byly plameny dostatečně pod kontrolou. Dále
je vhodné mít v blízkosti ohniště připraveny prostředky k hašení např. konev
s vodou nebo nádobu s pískem a lopatku, aby se dal případný poţár jiţ
v zárodku uhasit a v ţádném případě neodcházet od ohniště, pokud není
dostatečně uhašeno. Pálení se nesmí provádět v době, kdy fouká vítr
a hrozí tak rozšíření ohně do okolí. A to ani v případě, ţe ohniště bude pod
neustálým dohledem.
Při pálení odpadu musí být vţdy postupováno v souladu s dalšími zákony,
například zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo
s vyhláškami obcí. Pálení klestí a dalších hořlavých látek na volném
prostranství je nutno v předstihu nahlásit buď telefonicky Integrovanému
bezpečnostnímu centru v Ostravě na čísla 950 739 844 nebo 150, případně
elektronickým
formulářem,
který
občané,
právnické
osoby
a podnikající fyzické osoby najdou na webových stránkách Hasičskému
záchrannému sboru Moravskoslezského kraje www.hzsmsk.cz pod názvem
„Pálení klestí“. Na základě těchto včasných informací tak hasiči ušetří
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finanční prostředky a čas za zbytečné výjezdy, kdy jsou voláni k poţáru a na
místě samém zjistí, ţe jde o bezpečné pálení. Při porušení této povinnosti se
dopustí právnická nebo podnikající fyzická osoba správního deliktu, za který
jim můţe být uloţena pokuta aţ do výše 500 000,- Kč. Rovněţ po celý rok
platí zákaz rozdělávání ohňŧ v lesích mimo vyhrazená tábořiště.
Kaţdý, kdo se pohybuje v přírodě by měl dbát na bezpečnost a chovat se
obezřetně. Nerozdělávat ohně mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky
cigaret apod. Rodiče by měli věnovat pozornost tomu, jak
a s čím si děti venku hrají, aby nedocházelo ke zbytečným poţárům
a následným úrazům nebo v krajním případě ztrátám na ţivotech. V případě
vzniku poţáru zapříčiněného dětmi zákon postihuje odpovědné osoby
pokutou aţ do výše 25 000,-- Kč.
nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka – výchova obyvatelstva
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Nový Jičín

INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA
Cyklistická sezóna je tady! Rady pro cyklisty
Při dodrţování zásad bezpečné jízdy, se sniţuje nebezpečí úrazů, které hrozí
nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu.
1. Jezděte co nejblíţe u pravého okraje silnice a sledujte pozorně provoz
okolo sebe, abyste mohli včas zpomalit nebo zastavit před moţným
nebezpečím.
2. Nikdy nejezděte dva vedle sebe, ani dva na jednom kole.
3. Nevozte předměty, které by mohly vás a další osoby zranit. Nepouţívejte
kolo k přepravě nadměrných, neforemných a těţkých nákladů.
4. Své úmysly dávejte najevo včas a takovým způsobem, aby je ostatní řidiči
i chodci správně pochopili.
5. Při kaţdé změně směru jízdy dejte včas a zřetelně znamení paţí. Před
vybočením doleva se nezapomeňte ohlédnout.
6. Na přechodu pro chodce, zejména kdyţ odbočujete vpravo nebo vlevo,
dejte přednost přecházejícím chodcům.
7. Tam, kde je hustý provoz, veďte jízdní kolo raději opatrně po chodníku.
8. Respektujte pokyny policistů, světelné signály a dopravní značky.
9. Buďte ohleduplní k ostatním účastníkům silničního provozu. Nezdrţujte
provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekáţejte ostatním řidičům.
20.

10. Při jízdě si vţdy chraňte hlavu před zraněním cyklistickou přilbou.
11. Za sníţené viditelnosti nezapomeňte včas rozsvítit světlo.
12. Oblékejte si barevné a světlo odráţející oblečení.
13. Pro jízdu na kole se rozhodujte s ohledem na svůj aktuální zdravotní stav.
14. Před kaţdou jízdou na kole (i během jízdy) platí zákaz poţívání
alkoholických nápojů jako při řízení motorových vozidel.
15. Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně
vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které umoţňují bezpečnou
jízdu.
16. Reflexní doplňky zvyšují bezpečnost cyklistů na silnicích.
17. Chovejte se vţdy tak, jak byste chtěli, aby se ostatní chovali k vám.
Proč je nutné pouţívat při jízdě cyklistickou přilbu?
• Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je poranění hlavy.
• Cyklistická přilba zabrání 85% úrazů hlavy a 88% úrazů mozku.
• Při střetu vozidla s cyklistou dochází nejčastěji k úrazu hlavy nárazem
o vozovku, kapotu vozidla nebo jinou překáţku (strom, patník).
• V závislosti na síle úderu můţe poranění hlavy vyústit v dlouhodobé
poruchy soustředění, bolesti hlavy a problémy s rovnováhou, případně ve
váţné poškození mozku či úmrtí.
Proč je správné vybavení jízdního kola důleţité pro Vaši bezpečnost?
• Brzdy: umoţňují v případě potřeby zpomalit nebo rychle zastavit.
• Přední bílé světlo: svítí na cestu za sníţené viditelnosti a zároveň kolo
i z dálky zviditelňuje.
• Zadní červené světlo: činí kolo dobře viditelným zezadu.
• Přední bílá a zadní červená odrazka: za sníţené viditelnosti zvýrazňují
jak zepředu, tak zezadu.
• Oranţové odrazky v paprscích kol: zvýrazňují kolo z boku.
• Oranţové odrazky v pedálech: kolo je dobře viditelné zejména pro
řidiče, kteří zrovna přijíţdějí nebo předjíţdějí.
• Blatníky: chrání obličej a oblečení před znečištěním.
• Zvonek: slouţí k včasnému upozornění na moţné nebezpečí.
• Kryt řetězu: chrání před zachycení oděvu a případnému pádu z kola.
• Hustilka, nářadí a náhradní díly: jsou vhodné pro případnou opravu
a seřízení kola.
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Jak nejlépe ochránit jízdní kolo před odcizením?
• Při odstavení jízdního kola na ulici pouţijte vţdy bezpečnostní zámek
a snaţte se kolo připoutat k pevnému bodu (bezpečnostní stojan, zábradlí,
sloup). Jste-li ve společnosti dalších cyklistů, dávejte přednost fyzické
přítomnosti někoho z vás u odstavených jízdních kol.
• Jestliţe ukládáte jízdní kolo ve společných prostorách domu, dbejte na
uzavírání vstupních dveří domu a stálé uzamčení společných prostor
i samotných kol. Pořiďte si společný bezpečnostní stojan nebo
bezpečnostní systém pro zajištění jízdního kola. Obdobné zásady
dodrţujte při ukládání kol na balkonech, ve sklepích a sklepních kójích
a nepodceňujte zabezpečení všech stavebních otvorů, zejména dveří
a oken.
• Zjistěte si, zda Policie ČR nebo obecní (městská) policie v místě vašeho
bydliště neprovádí evidenci jízdních kol. Pokud ano, neváhejte a kolo si
nechte zaevidovat. Neučiníte-li tak, minimálně si pro případ odcizení
jízdního kola poznamenejte jeho výrobní číslo, barevné znamení, podle
kterých byste mohli případně své kolo identifikovat.
• Dojde-li přes veškerá bezpečnostní opatření ke krádeţi vašeho kola,
neprodleně vše ohlaste na nejbliţší sluţebnu Policie ČR nebo na linku 158.
Sníţíte tak náskok pachatele a jeho šanci, ţe zůstane nevypátrán.
por. Mgr. Petr Gřes a nprap. Zbyněk Tomšík
pracovníci Prevetivně informační skupiny Policie Nový Jičín
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CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací
sluţbu pobytovou - celorepublikově, ambulantní a terénní - regionálně.
Sluţba je určená osobám dospělého věku /19 - 64 let/ s mentálním
a kombinovaným postiţením, o které je jinak pečováno v jejich domácím
prostředí. Dočasným převzetím péče chceme umoţnit nezbytně nutný
odpočinek nebo čas k řešení osobních záleţitostí rodinám pečujícím o tyto
osoby.
Délka odlehčovacího pobytu můţe být aţ 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno
na 6. měsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou
odlehčovací sluţbu. 7 míst pro ambulantní odlehčovací sluţbu
a 2 místa pro terénní odlehčovací sluţbu.
Všechny zájemce o sluţbu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí
telefonické domluvě a také zodpovíme veškeré dotazy. Moţný je také
tzv. pobyt na zkoušku s rodičem.
Pobytová sluţba:
nepřetrţitě
Ambulantní sluţba: po-pá 6-20
Terénní sluţba:
po-pá 8-18
Kontakt:
Centrum sociálních sluţeb LADA Lukavec
V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel:

Mgr. Hynek Seidl

Telefon:

/+420/ 774 624 008

E- mail:

hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz

Web:

www.ladalukavec.cz
23.
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PRACOVNÍ PŘÍLEŢITOSTI

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.

Hlavní či vedlejší činnost, přivýdělek k mateřské či dŧchodu
Práce řízená z domova s vyuţitím PC, internetu, telefonu
Nezáleţí na vzdělání ani praxi
Pro více informací klikněte na:

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.

www.superpracezdomu.cz
tel.: 739 370 190

Hledám pro obchodné firmu zástupce.
Informace na tel. čísle: 603 591 905
Příbor
INZERCE

BOWLING KUNÍN
PRODEJ SUDOVÉHO VÍNA
Čepovaná vína bílá:
Veltlínské Zelené
Rulandské Šedé

1l
1l

45 Kč
55 Kč

1l
1l

45 Kč
65 Kč

Čepovaná vína červená:
Modrý Portugal
Dornfelder
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Odvoz odpadních vod ze septikŧ, jímek,
ţump a domovních čistíren s likvidací
v čistírnách odpadních vod.

Patrik Fojtík, Veřovice 132, Tel.733 400 200
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Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2011
16. 4. 2011
17. 4. 2011
7. 5. 2011
8. 5. 2011
19. 5. 2011
21. 5. 2011
29. 5. 2011
4. 6. 2011
11. 6. 2011
25. 6. 2011

Přednáška Prof. Kroupy: Johan Lucas von Hildebrandt II.
Mezinárodní den památek a historických sídel
Středověká bitva v zámeckém parku
Den Matek – pořad ve Velkém sále
Malíř Kravařska František Kledenský – výstava na zámku
1. ročník kunínských Her bez venkovských hranic
Děti provázejí děti
Janáčkův máj – koncert
Hry bez venkovských hranic Regionu Poodří v Sedlnici
Zámecké slavnosti

V pátek 15. dubna 2011 v 18 hodin
se uskuteční v Zámecké restauraci v Kuníně místní kolo

KOŠTOVÁNÍ SLIVOVICE,
HRUŠKOVICE A JABKOVICE
Vzorky z loňské sklizně (0,3 l), označené jménem, číslem domu, druhem a %
můţete přinést do 14. 4. 2011 na Obecní úřad Kunín.
Výherci postoupí do regionálního kola v Bartošovicích.
Těšíme se na Vaši účast!

JUBILANTI

Přivítáme dobrovolníky do poroty!
(nahlaste se telefonicky 556 749 342 nebo mailem obec@kunin.cz)

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří v měsíci dubnu oslaví své ţivotní
jubilea a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenost.
Marcela Thurmvaldová
Aleš Pokluda
Jana Kolářová
Jana Hynčicová
Petr Mikula
Vladimíra Karolová
Tomáš Hoďák
Miloslava Kafková
Zdeněk Tillemann
Ludmila Mrocková
Rostislav Šisler
Marcela Zedníková
Václav Rošlapil
Jiřina Kruppová
Milan Kabát
Jiří Cáb

Anna Bělunková
Jana Juřicová
Pavel Špíšek
Jaroslav Šugárek
Karel Pěček
Apolónia Adamčíková
Julie Wimmerová

„Pod tou naší starou lípou“
Srdečně vás zveme na hudební představení Zdeňka
Černohouze, Vlasty Pospíšilové a Antonína Pospíšila,
ve kterém zazní písničky Karla Hašlera, Fanoše
Mikuleckého, Jaromíra Vejvody, Karla Vacka a také
staropraţské a lidové písně ze všech koutů naší vlasti.
DATUM: 8. 5. 2011

ČAS: 17.30

MÍSTO: VELKÝ SÁL KUNÍNSKÉHO ZÁMKU

Kunínský zpravodaj č. 4/2011 vydal Obecní úřad v Kuníně, 742 53 Kunín 69, dne 6. 4. 2011
(tel. 556/731046, fax 556/749326, IČO 600733)
Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10210.
Vychází 1x měsíčně v nákladu 720 výtisků.
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