ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ

Kunínský zpravodaj
srpen 2011

Ředitelka ZŠ a MŠ Kunín vyhlašuje po dohodě se zřizovatelem

MIMOŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUNÍNĚ
(navýšení kapacity o 5 dětí k 1. 9. 2011)
Zápis se uskuteční v ředitelně základní školy dne 16. 8. 2011
od 8:00 do 9:00 a od 15:00 do 16:00.
Při přijímání dětí není přihlíţeno k pořadí, ve kterém se dostavíte k zápisu,
ale ke kritériím, která vydal ředitel školy a která jsou přístupná ve vývěsce
v centru obce a na webových stránkách školy www.kunin.cz a na obecním
úřadě.
Ţádosti o přijetí jsou dostupné také na obecním úřadě nebo na uvedených
webových stránkách školy.
K zápisu je ţadatel povinen vzít:
rodný list dítěte (pro kontrolu rodného čísla)
občanský průkaz (k ověření trvalého bydliště)
další potvrzení a dokumenty uvedené v kritériích (rodiče, kteří dávali
ţádost k zápisu 2. 5. 2011 a měli potvrzená řádná očkování dítěte,
nemusí znovu očkování dítěte dokládat)

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.

PRODEJ
Prodám prostorný byt v osobním vlastnictví 3+1, s vlastním vytápěním
a nízkými náklady na bydlení, o výměře 86,5 m2, s garáţí a zahradou u domu
o výměře 546 m2. K bytu náleţí sklep o výměře 14,5 m2. Byt se nachází
v centru obce, v klidném a pěkném místě vhodném pro rodinu s dětmi. Byt je
situován ve zvýšeném přízemí cihlového domu se sedlovou střechou, se
čtyřmi byty. Informace na tel. č. 605 250 187.
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
Rada městyse Suchdol nad Odrou - § 99 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zařízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, konkurzní řízení ve smyslu § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, vyhlašuje

konkurz na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy
a mateřské školy Suchdol nad Odrou, příspěvkové organizace.
Funkce ředitele školy je obsazována na dobu určitou 2 roky. (V případě
kvalitního výkonu činnosti ředitele/ředitelky školy po dobu dvou let se
předpokládá, ţe bude nadále vykonávat činnost ředitele/ředitelky školy).
Předpokládaný nástup do funkce od 1. 11. 2011
Termín podání přihlášek do 20. 9. 2011 včetně
Přihlášky zasílejte doporučeně na adresu:
Městys Suchdol nad Odrou, Komenského 318, 742 01 Suchdol nad Odrou,
obálku označte slovy „KONKURZ – ZŠ a MŠ Suchdol nad Odrou –
NEOTVÍRAT“
Bliţší informace o poţadavcích a náleţitostech přihlášky na úřední desce
www.suchdol-nad-odrou.cz,
tel: 556 770 101, e-mail: mestys@suchdol-nad-odrou.cz

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.
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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.

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.

DOPRAVNÍ UZAVÍRKA
Informujeme občany, ţe od 1. 8. 2011 probíhá kompletní oprava silničního
mostu přes řeku Jičínku u benzínové čerpací stanice Aboil. Most je pro
dopravu zcela uzavřen. Objízdná trasa je značena dopravními značkami.
Osobní doprava je svedena na místní komunikaci kolem auly VFÚ
a zahradnictví směrem na Hukovice.

ZUBNÍ ORDINACE
Informujeme občany, ţe nová zubní ordinace MUDr. Heleny Schwarzerové
bude od měsíce září přemístěna na ulici Sokolovskou č. p. 20 v Novém
Jičíně, vedle Jídelny Na Hradbách. O přesném zahájení provozu ordinace
a ordinačních hodinách vás budeme informovat.

PROVOZNÍ DOBA MOŠTÁRNY A SUŠÁRNY
Český zahrádkářský svaz oznamuje zahájení provozu v moštárně a sušárně
od 1. září. Objednávky na tel. číslech p. Knápková 776 194 345, p. Horáková
739 836 200.
Po – Pá
9 – 11 hod. 14 – 17 hod.
Sobota
9 – 12 hod.
V případě zájmu o moštování před 1. září je moţné se domluvit telefonicky.
4.

OBECNÍ ROZHLAS

INFORMACE STAVEBNÍHO ÚŘADU

Oznamujeme občanům, ţe veškerá hlášení obecního rozhlasu nyní provádíme
na původním rozhlasovém zařízení. U nového bezdrátového rozhlasu stále
probíhají technické úpravy, které navíc souvisejí s ořezem stromů
zasahujících do elektrického vedení veřejného osvětlení. Za zhoršenou
kvalitu hlášení se omlouváme.

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:
Kontakty pracoviště Kunín:
Miroslav Graclík, vedoucí
tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326
Petr Bartošík, referent
mobil: 739 452 315
Po 7,30 – 17,00, Út 7,00 – 15,30
e-mail: stavebniurad@kunin.cz

SBÍRKA OŠACENÍ
Občanské sdruţení Diakonie Broumov vyhlašuje sbírku pouţitého
ošacení
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/, lůţkovin, prostěradel,
ručníků, utěrek, záclon, látek (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám
odřezky a zbytky látek), domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše
nepoškozené, vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou
nepoškozenou, hračky – nepoškozené a kompletní
Sbírka se uskuteční 7. 9. od 7:00 do 17:00 a 8. 9. od 7:00 do 15:30. Věci
přinášejte zabalené v igelitových pytlích nebo krabicích do vestibulu
obecního úřadu.
Věci, které vzít nemůţeme:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí znečištěný a vlhký textil.

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. 22, 23, 24, 26, 29, 31, 55, 57, 59, 61, 64,
66, 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, 186,
194, 200, 207, 212, 213, 219, 237, 238, 239, 240, 241, 247, 253, 258, 261,
264, 272, 273, 274, 277, 282, 290, 303, 313, 317, 324, 325, 327, 330, 335,
340, 341, 348, 354, 361, 364, 367, 368, 375, 376, 378, 381, 382, 389, 400,
402, 405, 410, 415, 416, 422.

KOMINICTVÍ CELNAR
Kominictví CELNAR informuje občany, ţe i nadále pokračuje v činnosti.
Revize komínů provedené v loňském roce mají platnost jeden rok. Nové
revize bude pan Celnar provádět v listopadu a prosinci letošního roku.
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INFORMAČNÍ SERVIS PRO OBČANY NOVOJIČÍNSKA

ROZVRH FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ

15. speciální bezpečnostní akce odhalila 12 opilých řidičů
V pondělí 18. července v době od páté do osmé hodiny ranní si novojičínští
policisté opět posvítili na opilé řidiče. V policejní sítí uvízlo z téměř čtyř set
kontrolovaných řidičů 12 opilých hříšníků. Na místě kontroly v obci
Veřovice lemovalo silnici 5 odstavených vozidel opilých řidičů. Policisté
u jednoho z kontrolovaných řidičů osobního vozidla zjistili přes 1 promile
alkoholu. Od začátku těchto speciálních akcí, které probíhají na silnicích
Novojičínska od listopadu minulého roku, policisté zjistili celkem 188 řidičů
pod vlivem alkoholu.
Účelem těchto speciálních dopravních opatření prováděných
novojičínskými policisty, je vyloučit z dopravy ty, co ohroţují na ţivotech
a zdraví ostatní účastníky provozu.
Datum

Místo

Zjištěný alkohol

18. 7. 2011

Veřovice

12

11. 7. 20011

Rybí

8

27. 6. 2011

NJ – Loučka

10

23. 5. 2011

V. Albrechtice

13

9. 5. 2011

Fulnek

15

26. 4. 2011

Odry

6

4. 4. 2011

Hodslavice – Domoraz

19

14. 3. 2011

Petřvald

17

28. 2. 2011

Bílovec

18

17. 1. 2011

Frenštát p. Radhoštěm

19

11. 1. 2011

Studénka

14

27. 12. 2010

Kopřivnice – Lubina

3

3. 12. 2010

Fulnek

9

22. 11. 2010

Odry

17

15. 11. 2010

NJ – Ţilina

8

Celkem

188

Datum
so 13. 8.
so 13. 8.

Čas
13:30
17:00

Soutěţ
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor

Kategorie
dorost
muţi

Domácí - Hosté
Kunín - Tichá
Kunín – Skotnice

so 20. 8.
so 20. 8.

14:30
17:00

Okresní přebor sk. B
Okresní přebor

dorost
muţi

Libhošť - Kunín
Bordovice – Kunín

so 27. 8.
so 27. 8.

14:45
17:00

Okresní přebor sk. B
Okresní přebor

dorost
muţi

Kunín - Studénka
Kunín – Jistebník n/O.

pá 2. 9.
so 3. 9.
ne 4. 9.
ne 4. 9.

16:30
16:30
10:00
16:30

Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor

ml. ţáci
dorost
ţáci
muţi

Kunín - Skotnice
Kateřinice – Kunín
Kunín – Suchdol n/O.
Sedlnice - Kunín

ne 11. 9.
ne 11. 9.
ne 11. 9.
ne 11. 9.
pá 16. 9.
so 17. 9.
so 17. 9.
ne 18. 9.

13:30
13:45
13:45
16:00
16:30
13:45
16:00
10:00

Okresní přebor
Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor

ml. ţáci
ţáci
dorost
muţi
ml. ţáci
dorost
muţi
ţáci

Bernartice n/O. - Kunín
Studénka - Kunín
Rybí - Kunín
Bartošovice - Kunín
Kunín – V. Albrechtice
Kunín – Spálov
Kunín – Hl. Ţivotice
Kunín - Štramberk

pá 23. 9.
so 24. 9.
ne 25. 9.
ne 25. 9.

16:30
16:00
10:00
16:00

Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor

ml. ţáci
dorost
ţáci
muţi

Veřovice - Kunín
Lichnov - Kunín
Kateřinice – Kunín
Zbyslavice - Kunín

út 27. 9.
st 28. 9.
st 28. 9.
st 28. 9.
st 28. 9.
so 1. 10.
so 1. 10.
ne 2. 10.

16:30
13:30
16:00
16:00
17:00
13:15
15:30
10:00

Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor
Okresní přebor
Okresní přebor sk. B
Okresní přebor
Okresní přebor

ml. ţáci
dorost
muţi
ţáci
ml. ţáci
dorost
muţi
ţáci

Kunín – Nový Jičín
Pustějov – Kunín
Stachovice - Kunín
Libhošť – Kunín
Fulnek – Kunín
Kunín – Vraţné
Kunín – V. Albrechtice
Kunín - Příbor
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JUBILANTI
Srdečně blahopřejeme občanům, kteří v měsíci srpnu oslaví svá ţivotní
jubilea. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti.
Jančálek Tomáš

Vaněk Čestmír

Šimek Vladimír

Richter Tomáš

Belerová Marie

Holčáková Anastazie

Polášek Petr

Kozúbková Bronislava

Knápek Jaroslav

Juroška Vladimír

Sedlář Pavel

Hrdinová Zdeňka

Horňáček Roman

Faltýnek Ladislav

Mrva Miroslav

Slivková Jaromíra

Doleţalová Irena

Černý Klement

Škorová Jindřiška

Doleţal Josef

Vavříková Bohuslava

Lajnveberová Marie

Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2011
04. 06. – 30. 10. 2011
25. 06. – 30. 10. 2011
18. – 21. 08. 2011
19. 8. 2011
10. – 11. 09. 2011
17. – 18. 09. 2011
18. 09. 2011
18. 09. 2011
22. 10. 2011
23. 10. 2011
30. 10. 2011
26. 12. 2011

Architektonické návrhy Johanna Lucase von
Hildebranta
Poklady z depozitářů
Zámecký kinematograf
Diskotéka na výletišti za kinem
Slavnosti růţí
Slavnosti jiřinek
Kunínská pouť, odpoledne s dechovou kapelou
ROZMARÝNKA z Vlčnova
Harrachovská hudba na zámku v Kuníně
Zlatý věk svobodného zednářství v Čechách
Zámecké halali
Houslový koncert
Štěpánský koncert
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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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Ţeny v pokušení
Obec Kunín a Správa zámku Kunín
srdečně zvou občany do zámeckého parku
na

Zámecký kinematograf
18. aţ 21. srpna
Piráti z Karibiku – Truhla mrtvého muţe
čtvrtek 18. srpna 20:30
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)

Kuky se vrací
pátek 19. srpna 20:30
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)

pátek 19. srpna 22:00
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. Pomocnou ruku
nabízí k Helenině zděšení i matka Vilma (Eliška
Balzerová), bývalá herečka, která na všechny situace
aplikuje svéráznou školu ţivota. (112 minut)

Bobule, 2Bobule
sobota 20. srpna 20:30, 22:00
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)
Králova řeč

neděle 21. srpna 20:30
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)

Začátky promítání ve 20:30
Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 10 Kč
Změna programu vyhrazena
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