Váţení spoluobčané,

Kunínský zpravodaj
červen 2011

„Hry bez venkovských hranic napříč Kunínem“

„Kreslení na chodníku“

za necelé tři týdny to bude dva roky, co nás na Novojičínsku postihla ničivá
povodeň, jejíţ následky se nám daří pomalu ale jistě likvidovat. Ale vše má
svůj čas… Přehled probíhajících prací je popsán níţe.
Zdravotní středisko - dokončujeme jeho rekonstrukci, dodavatelská firma
dodrţí termín a o prázdninách budou naši lékaři ordinovat v nových
prostorách. V průběhu léta se do zdravotního střediska přesune i pošta.
O tom, kdy ke stěhování dojde, Vás budeme informovat v dalším čísle
zpravodaje. V přízemí se počítá s prostory pro kadeřnictví.
Kanalizace a ČOV - dobře běţí práce na čističkách odpadních vod a obnově
kanalizace. Vyvloţkovány byly všechny problémové úseky kanalizačního
řadu, v nejbliţší době budou zahájeny opravy a sanace poškozených šachet.
Čekají nás kontroly napojení domů – dle schváleného kanalizačního řádu je
povinností vlastníků nemovitostí mít oddělenou kanalizaci, tzn. zvlášť
dešťovou kanalizaci a zvlášť splaškovou kanalizaci svedenou na ČOV.
S velkým úsilím se podařilo navýšit dotaci na rekonstrukci čistíren
a kanalizace z Ministerstva zemědělství o 10 %, coţ představuje úsporu
4,309 mil. Kč z rozpočtu obce. Tyto peníze jsme v rozpočtu neměli a i tak
bude sloţité k získané dotaci (celkem ve výši 34,472 mil. Kč) doloţit
necelých 9 mil. z vlastních zdrojů.
Chodník - zahájeny byly práce na opravě chodníku podél hlavní silnice.
Také na tuto akci se podařilo získat účelovou dotaci z MMR, z které nelze
financovat něco jiného (jak si mnozí z občanů myslí). Provedené kamerové
zkoušky nás ujistily v tom, ţe veškerá dešťová kanalizace pod chodníkem je
zborcená a chodník drţí jen díky asfaltovému povrchu. Práce by měly být
hotové do konce srpna. Prosím, dbejte zvýšené opatrnosti – přestoţe jsou
před místy, kde se pracuje osazeny dopravní značky, mnozí z řidičů je
nerespektují. Rodiče, poučte, prosím, své děti, aby raději přešly na druhou
stranu a šly po trávníku!
Bezdrátový rozhlas - jak jsem jiţ psala v minulých číslech zpravodaje,
dokončili jsme realizaci projektu „Výstraţný a varovný systém“, který
zahrnuje bezdrátový rozhlas, varovná čidla v Jičínce a digitální povodňový
plán. U mnohých občanů byl přijat pozitivně, některým se nový – hlučnější
rozhlas nelíbí. Jsme teprve v začátku a vše se musí vychytat a doladit,
jednotlivé amplióny nasměrovat tak, ať se hlášení nebije. Je třeba si
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uvědomit, ţe je to především „výstraţný a varovný systém“ a ten hlučnější
být musí. Důleţité je umístění čidel na mostě u mlékárny a šenovském mostě.
Tato čidla hlídají hladinu Jičínky a přenášejí její výšku do počítače na OÚ.
Pokud dojde ke zvýšení hladiny, bude povodňová komise naší obce
informována zasláním SMS na mobil. A blíţící se nebezpečí bude moţné
také mobilem vyhlásit v našem novém „hlučném“ rozhlase… Součástí
projektu je také digitální povodňový plán, jehoţ součástí jsou i povodňové
plány vlastníků nemovitostí, které jsme od Vás potřebovali vyplnit a které
vyplnila snad jen čtvrtina občanů. Jsou na nich uvedeny důleţité a v případě
nebezpečí potřebné údaje o Vás. Formuláře byly součástí březnového
zpravodaje, jsou i na stránkách obce ke staţení. Ti, kteří jste nevyplnili,
udělejte to co nejdříve! Děkuji.
Zametací a úklidový stroj – jako první v Moravskoslezském kraji jsme
podali ţádost o dotaci do programu Operační program Ţivotní prostředí –
Zlepšování kvality ovzduší na zakoupení stroje na úklid zpevněných ploch za
účelem sníţení prašnosti v naší obci. Snad bude ţádost posouzena kladně
a dotace schválena.
Veřejná sluţba - v předchozích číslech Zpravodaje jsme psali i o zřízení
institutu VEŘEJNÉ SLUŢBY. Co to vůbec veřejná sluţba je? Veřejná sluţba
(dále VS) je jednou z moţností zachování, popř. rozvíjení pracovních
schopností a dovedností osob, které dlouhodobě setrvávají ve stavu hmotné
nouze a mají objektivní či subjektivní problémy s nalezením odpovídajícího
zaměstnání. Veřejná sluţba má i důleţitý sociální rozměr, podporuje sociální
začleňování osob, zvyšuje participaci lidí na ţivotě obce a přispívá k dobrým
vztahům mezi osobami v hmotné nouzi a ostatními občany. Zároveň
vyjadřuje jeden z motivačních principů pomoci v hmotné nouzi. Ten kdo
pracuje, se musí mít lépe neţ ten, který se pracovat nesnaţí. Úprava veřejné
sluţby je obsaţena v zákoně č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve
znění pozdějších předpisů v § 18a). Přestoţe zákon o pomoci v hmotné nouzi
neukládá obcím povinnost organizovat veřejnou sluţbu, projevilo vedení
obce vstřícnost a po důkladném zváţení schválila Rada obce Kunín pravidla
pro výkon veřejné sluţby. Bohuţel doposud ţádný z našich občanů neprojevil
chuť pracovat a veřejnou sluţbu absolvovat. Pro příklad uvádím, ţe
u jednotlivce, který v měsíci odpracuje 30 hodin VS, činí příspěvek na
ţivobytí částku 3 679 Kč, v případě, ţe odpracuje 20 hodin VS, 3 126 Kč.
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Osoba, která dávku v hmotné nouzi pobírá déle neţ 6 kalendářních měsíců
a veřejnou sluţbu nevykonává, pobírá příspěvek na ţivobytí ve výši
existenčního minima, tj. 2 020 Kč. A právě zvýšení finančního příjmu je
hlavní motivací.
Kulturní akce:
7. 5. – na rekonstrukci historické bitvy v zámeckém parku přišlo přes 1500
lidí. A myslím si, ţe se bylo nač dívat. Před bitvou se na zámku konala
vernisáţ výstavy „Šlechta ve sluţbách Masarykovy republiky“, kterou
zahajoval hrabě Bořek Dohalský, večer po bitvě byl připraven v parku
kulturní program.
11. 5. - se konaly po roční přestávce na rybníku u hřiště „Rybářské závody“.
Letos byla účast o něco niţší neţ v předchozích letech – ţe by po roční
pauze? Ale jako vţdy jídlo, tombola a dobrá náladay nechyběly.
21. 5. - se v zámeckém parku konaly „Hry bez venkovských hranic napříč
Kunínem“. Po slavnostním nástupu a představení všech 8 druţstev však
přišlo krupobití, bouřka a silný přívalový déšť, soutěţe musely být přerušeny.
Přízemí zámku a Fibich byly vyplaveny a muselo se uklízet… Mezitím déšť
přestal a 6 druţstev nastoupilo k soutěţím v netradičních disciplínách. A jak
to dopadlo? Na 1. místě skončilo „Obecní druţstvo“, na 2. Druţstvo
podnikatelů, na 3. místě Mládeţ, 4. místo obsadil Červený kříţ, 5. místo
Myslivci a 6. místo Zumba. Volejbalistky a Naše děti se nakonec kvůli
špatnému počasí nezúčastnili. Všem blahopřejeme a budeme se těšit na další
ročník soutěţe! Dík za uspořádání Her patří Vlaďce Karolové a Honzovi
Tkadlečkovi.
29. 5. - uspořádalo Myslivecké sdruţení Kunín – Šenov jiţ tradiční
Mysliveckou soutěţ v Pelikánce. Přestoţe v sobotu opět lilo a akce se
přesunula na neděli, startovalo 18 druţstev (přes 100 dětí). A jako kaţdý rok
to byla akce vydařená. Děkujeme jménem dětí myslivcům a jejich rodinným
příslušníkům za to, ţe jim věnovali svůj volný čas a podnikatelům za jejich
příspěvky na zakoupení cen pro děti.
31. 5. – byla na zámku zahájena další vernisáţ „Malíř Kravařska František
Kledenský“ o fulneckém rodákovi. Také tato výstava je stále ke shlédnutí.
2. 6. – se konalo na výletišti kreslení dětí na chodníku. Přišlo přes 40 dětí,
nakreslily krásné obrázky. Za své výtvory děti obdrţely sladkou odměnu.
4.

Fotografie ze všech akcí najdete na facebooku obce, který jsme
především za tímto účelem zřídili.

USNESENÍ
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Kunín ze dne 16. 5. 2011

Na závěr si nemohu odpustit pár negativních postřehů. Jiţ několikrát jsem
prosila občany o to, aby se citlivě chovali k zámeckému parku. Je to stejně
jako zámek nemovitá kulturní památka, zapsaná v Seznamu NKP. Jak
můţeme, my dospělí, chtít po dětech a mládeţi, aby se chovala slušně, kdyţ
sami nejsme schopni respektovat různá nařízení? Mezi ně patří chůze po
chodnících, při vstupu do parku sesednutí z kola, házení odpadků či
nedopalků z cigaret do odpadkových košů, sbírání exkrementů po svých
miláčcích, házení kamínků do trávníku,…Je to tak těţké?

Zastupitelstvo obce Kunín po projednání:
Bere na vědomí:
4/1
Informaci o plnění úkolů uloţených na 3. zasedání ZO
4/2
Zprávu o činnosti RO a výborů od 3. zasedání ZO
4/3
Informaci společnosti ŘSD Ostrava ke studii opatření o zvýšení
bezpečnosti chodců na silnici I/57 v obci Kunín úpravou dopravního
značení
4/4
Ţádost na změnu územního plánu obce
4/5
Zprávu o hospodaření TJ Sokol Kunín za rok 2010
4/6
Ţádost na koupi nemovitosti č.p. 71
4/7
Informaci ředitelky ZŠ a MŠ o uzavření MŠ v době letních prázdnin
4/8
Oznámení o uzavření ZŠ a MŠ dne 19. 5. 2011

Přeji Vám všem krásný červen snad uţ konečně plný sluníčka…
Dagmar Novosadová, starostka

Určuje:
4/9
Ověřovatele zápisu Ing.Pavla Černého, Radima Bělunka
4/10 Zapisovatele Miroslava Vlčka
4/11 Návrhovou komisi Bc. Pavla Malčíka, Růţenu Vaňkovou
Sc
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Schvaluje:
4/12 Pořad jednání 4. zasedání zastupitelstva obce
4/13 Zprávu o hospodaření obce Kunín za rok 2010, a to bez výhrad
4/14 Závěrečný účet Obce Kunín za rok 2010, a to bez výhrad.
4/15 II. rozpočtové opatření - příjmy po II. RO činní 67.009,70 tis. Kč,
financování 7.082,32 tis. Kč. Výdaje po II.RO činní 67.363,35 tis. Kč,
financování 6.728,67 tis. Kč.
4/16 1. Poskytnutí půjčky z úvěrového fondu a uzavření smluv na
poskytnutí půjčky z úvěrového fondu
2. Zplnomocňuje starostku obce podpisem smlouvy
4/17 Zastupitelstvo obce Kunín tímto v souladu s ustanovením § 84 odst.
2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, deleguje na řádnou valnou hromadu společnosti ASOMPO,
a.s. se sídlem Ţivotice u Nového Jičína 194, PSČ 742 72,
IČ 25872826, konanou dne 3. 6. 2011, v níţ má obec majetkovou
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účast, paní Dagmar Novosadovou (v případě její nepřítomnosti pana
Miroslava Vlčka) a zmocňuje ji k tomu, aby na řádné valné hromadě
jménem a v zastoupení obce Kunín jako akcionáře uplatňovala
veškerá práva, aby hlasovala o všech bodech pořadu jednání, jak jsou
uvedeny v pozvánce, aby uplatňovala návrhy a protinávrhy
a vykonávala na valné hromadě bez omezení všechna práva akcionáře
vyplývající ze stanov a ze zákona.
4/18 Směnu pozemků obce parcelních čísel 1569/2 o výměře 232 m2,
1569/3 o výměře 251 m2, 1569/4 o výměře 95 m2, 1607/3 o výměře
101 m2, 1607/14 o výměře 48 m2, 1310 o výměře 123 m2 a 1311
o výměře 800 m2, (pozemky v areálu VFU – kravíně, pod budovami
a v zahradě za aulou VFU), za pozemek VFU parcelního čísla 15/3
o výměře 1279 m2 (zámecký park) a s náklady spojené se směnou
pozemků
4/19 Ţádost o navýšení kapacity školní druţiny při ZŠ a MŠ Kunín na
počet 60 ţáků
Neschvaluje:
4/20 Prodej pozemku parcelního čísla 1206/2 o výměře 97 m2
4/21 Prodej pozemku parcelního čísla 1330/4 o výměře 441 m2 (pozemek
v areálu VFU) společnosti VFU Brno za cenu stanovenou znaleckým
posudkem a s náklady spojenými s prodejem pozemku
4/22 Příspěvek a další provozování linky č. 6 bezbariérové městské
hromadné dopravy v Novém Jičíně pro rok 2011 a následující, a to po
projednání zprávy o vyhodnocení provozu bezbariérové městské
hromadné dopravy v Novém Jičíně za rok 2010, s ohledem na
finanční náročnost provozování této dopravy
Ukládá:
4/23 Zaslat ţádost na Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy ČR
o vyjádření se k moţnosti odprodeje pozemku parcelního čísla 1206/2
o výměře 97 m2, s ohledem na skutečnost, ţe tento pozemek byl
získán darovací smlouvou od Ministerstva školství, mládeţe
a tělovýchovy ČR, kdy tato obsahuje omezující ustanovení
k nakládání s tímto pozemkem.
Zodp.: Vlček Miroslav
4/24 Zaslat poţadavek na Policii ČR o vyjádření se k moaţnosti umístění
měřících a informačních tabulí v obci Kunín Zodp. Vlček Miroslav
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4/25

4/26

Oslovit několik subjektů k podání návrhu řešení dopravní situace
v obci Kunín s finanční nabídkou na zpracování projektu a návrhem
kalkulace finanční náročnosti.
Zodp.: Vlček Miroslav
Odepsat ţadatelům ve smyslu tohoto usnesení. Zodp : Vlček Miroslav
Dagmar Novosadová
starostka

Miroslav Vlček
místostarosta

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Informujeme občany, ţe z důvodu čerpání dovolené bude Obecní úřad Kunín
uzavřen od 4. - 8. července 2011.

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.

REGIONÁLNÍ KOLO KOŠTOVÁNÍ
Umístění kunínských v regionálním kole koštování slivovice, hruškovice
a jabkovice, které se konalo 14. května 2011 v Bartošovicích:
Slivovice
Jabkovice

Vladimír Sedláček ml.
Oldřich Havránek

8. místo (z 16-ti vzorků)
13. místo (z 15-ti vzorků)

Blahopřejeme !!!
INFORMACE Z KNIHOVNY
Během letních prázdnin od 1. 7. – 30. 8. 2011 bude knihovna otevřena pouze
v pondělí od 13,00 – 17,00 hodin.
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POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Omlouváme se za mylně uvedené údaje v dubnovém zpravodaji, které se
týkaly plateb za komunální odpad. Správná částka je 500,- Kč/osobu,
číslo účtu: 1760145389/0800, variabilní symbol: 1337
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/m3 včetně DPH. Pokud vám při
výpočtu vznikne částka s haléřem, zašlete nám tuto částku na účet.
Děkujeme.

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU
Pondělí, středa
Úterý, čtvrtek
Pátek

730 – 1100
1200 – 1700
730 – 1100
1200 - 1500
pro veřejnost zavřeno

úřední den
neúřední den

Prosíme, respektujte dobu úředních hodin a choďte vyřizovat své
záleţitosti v pondělí a středu! Děkujeme.

ZUBAŘKA

PRÁVNÍ GRAMOTNOST OBČANŮ NA WEBU OBCE
Podpora právní gramotnosti občanů na webu obce Kunín
PPGO neboli podpora právní gramotnosti občanů je program, který má za cíl
zvýšit obecné znalosti práva a předpisů občanů, zajistit online přístup
k základním předpisům, sbírce zákonů, vzorovým smlouvám a řešením
oţehavých právních témat.
Proč vznikl PPGO?
V současné době se klade velký důraz na podporu finanční gramotnosti,
protoţe se lidé stále více zadluţují a neumějí hospodařit s financemi. S tím je
ale spojena neznalost zákona, která ovšem nikoho neomlouvá. Lidé, kteří
jsou méně finančně gramotní, jsou tak často terčem různých finančních
institucí, které těţí ze situace těchto lidí a nabízejí těmto lidem finanční
produkty, které často vedou k ještě větším nesnázím občanů. Dále se
společnost potýká s problémy domácího násilí, pojistnými podvody,
pracovněprávními problémy atd. Pokud mají občané lepší přístup k zákonům,
vzorům smluv a předpisů s případnými komentáři, mohou se vyhnout
případným problémům.

SBĚR DRUHOTNÝCH SUROVIN
V loňském roce po naší výzvě občané odevzdávali lístky za druhotné
suroviny, které obdrţeli ve sběrnách. Tyto jsme dále mohli uplatnit na získání
lepších ukazatelů a získání bonusů od společnosti Eko-kom. Těmito bonusy
vyrovnáváme náklady obce na svoz a likvidaci komunálního odpadu. Ţádáme
proto opět ty občany, kteří odváţejí druhotné suroviny do sběren, aby nám
předali lístky od výkupu. Pomáháme tím sami sobě a je to ku prospěchu věci.

SLUŢEBNÍ CESTA LINZ RAKOUSKO

Paní doktorka Schwarzerová ordinuje 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.

Ve dnech 18. - 20. 5. 2011 uskutečnila společnost AVE CZ odpadové
hospodářství exkurzi ve svých zařízeních v Horním Rakousku pro zástupce
obcí v ČR, které vyuţívají sluţeb této společnosti. Na programu byla
návštěva recyklační linky chladícího zařízení v Timelkamu, fluidní spalovny
v Lenzingu, optoelektrické třídící linky odpadů v Hörschingu a spalovny
komunálního odpadu ve Welsu.
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Ordinační hodiny: po – pá

700 – 1430 hodin

Nejvíce zajímavá byla třídírna plastových odpadů s kapacitou
18 300 tun/rok. V třídícím bubnu byl materiál rozdělen do dvou frakcí podle
velikosti a dále navazoval na plně automatické třídění na jednotlivé sloţky.
Hrubá frakce prochází třemi samotřídícími moduly, přičemţ je materiál na
základě spektrální analýzy „identifikován“ a pomocí proudu vzduchu
oddělován. Zbývající nevytříděný materiál je nakonec dotříděn ručně.
Spalovna komunálního odpadu ve Welsu, uvedena do provozu v roce
1995, představuje moderní zařízení s kapacitou 300 000 tun/rok. Odpad do
spalovny je po příjezdu kontrolován, popř ještě přetříděn a rozdrcen, následně
vysypán do podzemních bunkrů. Bunkry jsou hydraulicky uzavřeny, aby byl
zabráněn únik zápachu, odsávaný vzduch je pak vyuţit při spalování.
Z bunkru je odpad dopraven portálovým jeřábem do násypky s hydraulickým
dávkovacím zařízením, které přivádí odpad na rošt. Na konci spalovací
komory je minimální teplota 850°C. Tuhé nespalitelné zbytky (kov, škvára)
propadávají šachtou do zásobníku tuhých zbytků, kaţdé zvlášť. Škvára jiţ
neobsahuje škodliviny a neprobíhají v ní ţádné reakce.
Horké kouřové plyny jsou odváděny do vícestupňového výrobníku páry
a z výměníku jsou plyny ochlazeny na teplotu 200°C. Tato vysokotlaká pára
je následně vyuţita v turbíně spřaţené s turbogenerátorem k výrobě elektrické
energie a tepla.
Čištění kouřových plynů prochází několika fázemi, při kterých je odstraněn
popílek, po té mokrou vypírkou dochází k odstranění chlóru, flóru, oxidu
siřičitého a těţkých kovů. Další fází je adsorber a tkaninový filtr-zde se
odstraní zbytky rtuti, dioxinů a furanů a v poslední fázi k odstranění oxidů
dusíku. Odpadní voda z mokré vypírky je čištěna, v případě potřeby
i vícekrát, a po splnění poţadovaných limitů vypouštěna do řeky Traun.
Termické vyuţití odpadu umoţňuje:
- odstranění nebezpečných vlastností odpadu
- objemovou redukci odpadu na 10% původního objem
- výrobu elektrické energie a tepla
Všichni občané v blízkém okolí mají moţnost sledovat prostřednictvím
internetu nepřetrţitě situaci v kvalitě ovzduší a dodrţování přísných emisních
limitů vypouštěných kouřových plynů. Areál ve Welsu je ukázkovým
příkladem moderního, do budoucnosti orientovaného ekologického
zpracování odpadu.
Miroslav Vlček, místostrosta
11.

ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
Připravujeme v měsíci červen:
Audit školy k získání titulu Ekoškola
Pohádková cesta v MŠ – pomáhají ţáci 2. stupně
Kreslení na chodníku 1. -5. ročník ZŠ
Beseda ţáků 9. ročníku se starostkou obce
3. 6.
Dětský den na Hradě Hukvaldy – akce ze sponzorského daru
Sdruţení rodičů
6. 6.
Předání osvědčení ţákům 2.ročníku v programu Policie ČR AJAX
7. 6.
Schůzka s rodiči před Školou v přírodě
13. - 17. 6. Škola v přírodě Horní Bečva
14. 6.
Exkurze na Dlouhé Stráně, Karlova Studánka 7., 8. a 9. ročník
16. 6.
Školní výlet 6. ročník – Fulnek, Tošovice
17. 6.
Školní výlet 9. ročník – Rýmařov
21. 6.
Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v ZŠ v 15.30 h
23. 6.
Převzetí mezinárodního titulu Ekoškola v Praze v Senátu ČR
29. 6.
Setkání deváťáků se starostkou obce
30. 6.
Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení
1. 6.
2. 6.

Co nás čeká v naší škole?
Máme před sebou poslední měsíc školního roku 2010/2011 a za sebou devět
měsíců nabitých akcemi a kaţdodenní prací. Na celkové hodnocení je ještě
brzy, ale uţ dnes určitě víme, ţe tento rok byl pro nás a naše ţáky úspěšný.
Podařilo se nám po rekonstrukci tříd zahájit v nových podmínkách výuku
a učíme se vyuţívat všechnu tu techniku, kterou jsme do školy dostali.
Postupně naplňujeme projekt Peníze do škol ať uţ prací s dětmi, tvorbou
výukových materiálů, tak nákupem nových pomůcek. Projekt bude
pokračovat také v dalším školním roce a bude mimo jiné zaměřen na
preventivní aktivity a podporu kolektivů. Zde se nám podařilo zajistit
dvoudenní adaptační program pro ţáky 5. a 6. ročníku – v měsíci září stráví
dva dny v Penzionu na Skalkách s minimální finanční spoluúčasti rodičů.
V tomto školním roce se dařilo také ţákům ve výuce. Při testování firmou
SCIO velice dobře obstáli naši deváťáci. Jejich výsledky byly ve srovnání se
stejnými školami v republice nadprůměrné.
12.

Poděkování
Projevilo se to také při přijímacím řízení, kde se naši ţáci umísťovali
převáţně na prvních místech mezi přijatými ţáky. Dobrá příprava ţáků
přinesla své ovoce také ve vědomostních soutěţích. V okresních kolech byli
naši ţáci většinou úspěšní řešitelé, v matematické a fyzikální olympiádě
dokonce postoupila Kristýna Hofrová aţ do krajského kola a to uţ je úspěch
velmi slušný. Stejně se nám dařilo také ve fotbale mladších ţáků, kteří
skončili jako třetí nejlepší tým okresu.
Zorganizovali jsme pro ţáky také celou řadu pobytů – lyţařský kurz, školu
v přírodě, exkurze, návštěvu kina a divadla. Pestrou činnost školy ocenila
také Česká školní inspekce, u které jsme obstáli na výbornou.
Největším úspěchem letošního roku je zřejmě získání mezinárodního titulu
EKOŠKOLA. Dne 1. 6. proběhl ve škole ekologický audit a komise nás
pochválila za ucelenost a bohatost ekologických aktivit a práci s dětmi v této
oblasti. Dne 23. 6. 2011 si v Praze převezmou naši ţáci s paní učitelkou
Ivetou Csibovou v Senátu z rukou pana ministra ocenění. Za odměnu se ţáci
podívají do Valdštejského paláce a zúčastní se slavnostního oběda.
Pro příští školní rok se nám podařilo zapojit do projektu Agentury pro
regionální rozvoj s názvem Region4Tech, který má u ţáků vzbudit zájem
o technické profese. V rámci toho budou ve škole organizovány besedy
s odborníky, exkurze do podniků, soutěţe s technickou tematikou a pro ţáky
7. ročníku třídenní pobyt v Beskydech zcela zdarma.
Plánujeme také vylepšení venkovních prostorů před školou umístěním
venkovních laviček. V učebnách chceme z projektu doplnit diaprojektory
a bílé tabule tak, aby se mohlo promítat a pracovat s digitálními učebními
materiály v kaţdé třídě.
Plánů máme mnoho, některé pouze v našich představách, některé uţ mají
konkrétní obrysy. Určitě vše zvládneme tak, aby se dětem v naší škole líbilo
a rodiče byli s naší prací spokojeni.
Přeji všem krásné letní měsíce a hodně slunečních paprsků.
Ivana Machýčková, ředitelka školy
13.

Děkujeme Sdruţení rodičů za sponzorský dar pro základní i mateřskou
školu. Peníze budou věnovány na oslavu Dne dětí – děti školy pojedou na
výlet na Hrad Hukvaldy, kde shlédnou šermířské souboje, prohlédnou si hrad,
oboru a rodný dům Leoše Janáčka, dále budou zakoupeny drobné dárky pro
nejlepší ţáky u příleţitosti rozdání vysvědčení a jako poděkování za
reperezentaci školy v soutěţích a olympiádách. Školka vyuţije sponzorský
dar také na dětský den a na školní výlety pro děti.

McDonalďs Cup
Ţáci 4. a 5. ročníku jsou

třetí nejlepší
fotbalový tým v okrese Nový Jičín.
Tomáš Bátrla se stal nejlepším střelcem
turnaje.
Všem fotbalistům blahopřejeme!!!

„My jsme malí kuchaři, nám se jídlo podaří“
(Pracovní výchova ve 2. a 3. ročníku)
Ve 2. ročníku jsme se nejdřív naučili, jak stolovat a upravit stůl. Potom jsme
si připravili a s chutí snědli ovocný pohár. Snědli jsme i jednohubky a
chlebíčky. Moc nám všem chutnalo.
Ve 3. ročníku jsme měli více práce, snědli jsme taky ovocný pohár, potom
jsme dělali jednohubky a chlebíčky a nakonec jsme si uvařili těstoviny,
upravili si a ozdobili podle chuti svůj těstovinový salát.
Co nechybělo na závěr?
No přece umytí nádobí a úklid kuchyně. Těšíme se na další vaření v naší
pěkné cvičné kuchyňce.
Ţáci 2. a 3. třídy a p. učitelka Věra Heiníková
14.

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Okresní kolo dopravní soutěţe

Termín: 13. 6. 2011 – 17. 6. 2011
Místo: Horní Bečva – Hotel Mesit
Určeno ţákům 1. - 5. ročníku

Ve čtvrtek 19. 5. 2011 se ţáci 6. třídy – Adriana Ličková, Klára Turská,
Štěpán Turský a Jan Vlček – zúčastnili okresního kola dopravní soutěţe.
Soutěţ se konala v prostředí campu ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Naši „cyklisti“ získali krásné 4. místo.
Blahopřejeme!
Mgr. Jana Ţáková

Schůzka s rodiči před odjezdem:
úterý 7. 6. 2011 v 15.30 hodin

Výtvarná soutěţ „Svět slova“ ve Fulneku

Čtvrťáci na dopravním hřišti
Je úterý 17. 5. 2011 7.30 hodin. Čtvrťáci netrpělivě čekají na zastávce
autobusu. Kam jedou? Na dopravní hřiště do Nového Jičína, aby získali
průkaz cyklisty.
V učebně si spolu s městskými policisty zopakovali dopravní pravidla,
vybavení kola a chování při jízdě na kole. Tohle všechno uplatnili při jízdě na
dopravním hřišti. Nejtěţší bylo správně projet křiţovatkou a kruhovým
objezdem.
A jak to všechno dopadlo? Ti, kteří úspěšně napsali testy a správně se na kole
pohybovali podle předpisů, získali průkaz cyklisty.
Mgr. Jana Ţáková

Nebezpečné chování

Naše škola se zapojila do výtvarné i literární soutěţe „Svět slova“ ve
Fulneku. Námětem výtvarné soutěţe byly práce na téma „Moje město,
vesnice“. Z 2. třídy získala čestné uznání Lenka Sokolová.
Blahopřejeme.
Mgr. Věra Heiníková
15.

V květnu jsme byli v Novém Jičíně na preventivním programu Policie ČR
„Nebezpečné chování.“ Beseda byla zaměřena na preventivní doporučení, jak
se nestát obětí protiprávního jednání, zejména v oblasti pouţívání
komunikačních prostředků a jak volat na tísňovou linku Policie ČR 158.
Co jsme si zapamatovali?
„Na různých stránkách na internetu např. Facebook, nemám uvádět ţádné
informace o sobě.“
„Dověděla jsem se, jak se mám chovat, kdyţ mě někdo ohroţuje.“
„ Kdyţ půjdu někam na schůzku, tak to musím říct rodičům. Kam jdu
a s kým. Neměla bych chodit sama, máme jít aspoň dva. Taky je dobře, kdyţ
bude schůzka na veřejném místě a bude tam hodně lidí.“
Mgr. Věra Heiníková a ţáci 5. Třídy
16.

HLASUJEME !!!

Naši šesťáci a sedmáci nakreslili krásné obrázky a chtějí vyhrát
pro celou školu nanuk TWISTER a relaxační zónu do třídy.
Pomozte nám, hlasovat se dá z kaţdé IP adresy co 30 minut do
12. června 2011.
Vyberte si obrázek od našich šesťáků (jsou dva) a od našich
sedmáků (jeden). Nezapomeňte se na stránkách zaregistrovat.
http://www.algida-twister.cz/twister-na-skolach2011/galerie/?page=34&photosSort=datum&search=&kraj=&kate
gorie=all&tema=all
http://www.algida-twister.cz/twister-na-skolach2011/galerie/?page=11&photosSort=datum&search=&kraj=&kate
gorie=all&tema=all
Vyberte nejhezčí z obrázků a dejte mu hlas na výše uvedených
odkazech.
Děkujeme!!!!!!
17.
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Základní umělecká škola Studénka nabízí výuku hry na klavír. Vyučování
bude probíhat v odpoledních hodinách od září 2011 v budově Základní školy
Kunín.
Zápis dětí je kaţdé úterý od 15.00 do 16.00 hodin v budově
Základní školy Kunín. Zápis bude probíhat do konce měsíce
června.
Bliţší informace a dotazy na tel.č.: 739 921 082

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

19.

20.

Prodám garáţ v Kuníně 24 m2 s elektrickou přípojkou
(zásuvka, světlo) tel.: 732 630 641

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.

21.

22.

24.

OTEVŘENÍ HŘIŠTĚ
Srdečně zveme nejen všechny příznivce fotbalu
na slavnostní zahájení – otevření sportovního areálu, fotbalového hřiště po
rekonstrukci po katastrofálních povodních 2009, které se uskuteční
2. 7. 2011 v Kuníně – fotbalový areál za zámkem.
Program:
14:00 utkání přípravek ţáků Sokol Kunín : TJ Lokomotiva Suchdol
15:15 utkání starých gard Sokol Kunín : TJ Lokomotiva Suchdol
17:30 utkání muţstev muţů Sokol Kunín : TJ Lokomotiva Suchdol
18:30 LETNÍ VEČER SE SKUPINOU SUNAR – 1. část
21:30 KONCERT ROCKOVÉ SKUPINY “FUNNY“
23:00 LETNÍ VEČER SE SKUPINOU SUNAR – 2. část
V průběhu odpoledne máme připraveny soutěţe a různé atrakce pro děti.
Bohaté občerstvení je zajištěno!
A proč Suchdol? Chceme mu tím poděkovat za to, ţe nám umoţnil po celé
dva roky, kdyţ bylo naše hřiště nefunkční, bezplatně uţívat jejich hřiště.
Vedení TJ SOKOL Kunín

JUBILANTI
Srdečně blahopřejeme občanům, kteří v měsíci červnu oslaví svá
ţivotní jubilea a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti.
Blabla David

Ruml František

Havlíček Zbyslav

Blogar Petr

Rotiš Pavel

Maňáková Františka

Havelková Veronika

Pavlíková Hana

Rýdlová Jindřiška

Pisařovic Vít

Březina Rudolf

Šimek Rostislav

Gřesová Alena

Svobodník Karel

Jašurková Zdenka

Turková Miroslava

Kuráňová Jarmila

Valchář Radim

Michnová Pavla

Prušek Vladimír

Černotová Ludmila

Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace – Zámek Kunín, Zemský archiv
v Opavě, Státní okresní archiv Nový Jičín a Moravský zemský archiv v Brně

Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2011

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
Otevírací doba květen – září: denně kromě pondělní 9.00 – 17.00 hod.
(poslendí prohlídka v 16.00 hod.)
Otevírací doba říjen: soboty, neděle, svátky 9.00 – 16.00 hod.
(poslední prohlídka v 15.00 hod.)
V pracovní dny pro předem objednané skupiny a po předchozí dohodě
se správou zámku.
www.muzeum.novy-jicin.cz, www.zamek.kunin.cz

25.

11. 6. 201
25. 6. 2011
29. 6. 2011
2. 7. 2011
6. 8. 2011
18. – 21. 8. 2011
10. – 11. 9. 2011
17. – 18. 9. 2011
18. 9. 2011
18. 9. 2011

Hry bez venkovských hranic Regionu Poodří
v Sedlnici
Zámecké slavnosti
Setkání starostky s ţáky 9. třídy
Slavnostní otevření sportovně – kulturního areálu
Čínské baroko na zámku v Kuníně (koncert)
Zámecký kinematograf
Slavnosti růţí
Slavnosti jiřinek
Kunínská pouť
Harrachovská hudba na zámku v Kuníně (koncert)
26.

LEGENDY
ČESKOSLOVENSKÉHO ROCKU

Obec Kunín – Muzeum Novojičínska, p.o. – Správa zámku Kunín
dovolují si Vás pozvat na

13. ZÁMECKOU SLAVNOST
Kunín – 25. června 2011
Areál zámku a zámeckého parku

SE VRACÍ 2

Zámek: 9.00 – 17.00 – Prohlídky zámku * Trubači zámku Kunín
Hřbitov: 13.00 – 18.00 – Prohlídka hřbitova a hrobek bývalých majitelů zámku
Zámecký park: od 10.00 – Jarmark – bohaté občerstvení * Střelnice vzduchovky
a pistole * Soutěţe pro děti

Program na pódiu a tanečním parketu

11. 6. 2011 od 19 hod.
V NOVÉM JIČÍNĚ NA SKALKÁCH
Předprodej – restaurace Na Skalkách , Stará pošta, Borgis Nový Jičín

Ceny vstupenek v předprodeji: od dubna: 249,- Kč

na místě: 333,- Kč

27.

10,00
11,00
13,00
13,10
14,00
15,00
15,15
15,45
16,00
17,00
18,00
19,00
20,00
21,30
22,00

Soutěţe pro děti
Dětský národopisný soubor Skoronice s cimbálovou muzikou Varmuţovci
Zahájení
„STRONGMENI“ – power show – silácká show pro malé i velké
Kapela Šajtar
Taneční klub „V PROSTORU“ – taneční show
Dětský národopisný soubor Skoronice s cimbálovou muzikou Varmuţovci
Taneční klub „V PROSTORU“- taneční show
Sestry Havelkovy s orchestrem
Flašinetky Keltik a soutěţe pro dospělé
Kapela STANLEY DIXIE BAND
Pauza pro přestavbu kapely
Taneční zábava se skupinou METEOR
Ohňová show – Keltik Ostrava
Taneční zábava s kapelou Meteor

Čas uvedený v programu je orientační
Vstupné do areálu: dospělí 50,- Kč, senioři 40,- Kč, děti 20,- Kč, děti do 6 let zdarma
Vstupné platí na celý den. Bohaté občerstvení zajištěno.
Kunínský zpravodaj č. 6/2011 vydal Obecní úřad v Kuníně, 742 53 Kunín 69, dne 6. 6. 2011
(tel. 556/749342, fax 556/749326, IČO 00600733)
Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10210.
Vychází 1x měsíčně v nákladu 720 výtisků.
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