ČOV – DŮLEŢITÉ !!!

Kunínský zpravodaj
listopad 2011

Opětovně se musím vrátit k tomu a připomenout, co vše nám přiteče do
nové čistírny odpadních vod. Je neuvěřitelné, co všechno někteří z našich
občanů jsou schopni spláchnout do svých záchodových mís – hadry, vloţky,
plenky, prezervativy, vlhčené papírové kapesníky a utěrky, zbytky jídla,…
nedávno dokonce na čistírnu doplavala i ţárovka! Prosím, dávejte do svých
toalet opravdu jen to, co tam patří! Všechno ostatní nám způsobuje poruchy
čerpadel! Naposled nás hadr omotaný kolem čerpadla vyšel na 23.000 Kč!
Je to majetek nás všech a peníze, které se zbytečně vynakládají na opravy
díky lajdáckosti občanů, chybějí někde jinde! Není lepší neţ platit za spálená
čerpadla opravit třeba chodník ke škole? Pokud se situace nezlepší, budeme
muset navýšit cenu stočného!
Dagmar Novosadová, starostka

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Opakovaně vyzýváme občany, kteří dosud poplatek za popelnice
nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve. Pokud nemůţete z finančních
důvodů uhradit poplatek najednou, můţete jej splácet postupně. Přijďte se
dohodnout s pokladní na splátkách, začínáme s vymáháním dle daňového
řádu, tj. zasíláme platební výměry (kde jiţ můţe být částka zvýšena aţ
na trojnásobek) a poté s exekucemi!

PYTLE NA TETRAPACK
Na obecním úřadě jsou k dispozici oranţové pytle na tetrapack. Pokud
tento odpad třídíte, můţete 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.

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
Zámecké halali

Ţádáme občany, aby kolem sloupů elektrického vedení, které se nachází na
jejich pozemcích, provedli ořez větví stromů a zeleně, které zasahují do
elektrického vedení. V obci stále dochází k výpadkům veřejného osvětlení
v důsledku elektrických zkratů, zejména za větrného počasí. Děkujeme!
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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
Petr Bartošík, referent
Po 7,30 – 17,00, Út 7,00 – 15,30
e-mail: stavebniurad@kunin.cz

Kontakty pracoviště Kunín:
tel.: 556 731 043, fax.: 556 749 326
mobil: 739 452 315

POVODŇOVÝ PLÁN
Znovu a to jiţ po několikáté 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 Povodňový plán
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. 23, 26, 29, 55, 58, 59, 61, 64, 66, 78, 80,
83, 86, 90, 101, 121, 123, 134, 135, 139, 153, 164, 174, 175, 182, 191, 212,
219, 238, 240, 241, 247, 273, 274, 282, 288, 303, 324, 325, 330, 333, 335,
348, 354, 361, 364, 367, 375, 376, 379, 381, 389, 415, 416, 422, 439.
Děkujeme za jejich dodání.

CVIČENÍ ŢEN
Kaţdé pondělí od 18:00 do 20:00 probíhá v tělocvičně základní školy
cvičení pro ţeny. Cvičení je vhodné pro ţeny všech věkových kategorií. Od
18 do 19 hodin cvičíme s gymnastickými míči, overbally, kalanetiku,
pilates. Od 19 do 20 hodin probíhá cvičení ve sviţnějším tempu s prvky
aerobiku, zumby, břišních tanců. Máte-li zájem, přijďte mezi nás.
4.
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OBČANSKÉ PRŮKAZY

ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

MěÚ Nový Jičín upozorňuje občany, ţe od 1. 1. 2012 budou vydávány nové
typy občanských průkazů, a to občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
(typ kartička) a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním
elektronickým čipem (tzv.e-OP-typ kartička).
Z důvodu končící výroby stávajícího typu občanského průkazu se strojově
čitelnými údaji (zelená karta) je moţno podat ţádost o vydání občanského
průkazu tohoto typu u obce s rozšířenou působností podle místa trvalého
pobytu nejpozději do 14. 12. 2011. Ţádost podaná u nepříslušného úřadu
obce s rozšířenou působností nebo kteréhokoliv matričního úřadu bude
zpracována a stávající typ občanského průkazu bude vydán, pouze pokud
bude ţádost podána nejpozději do 30. listopadu 2011.
V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 můţe občan poţádat
o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou
platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek.
Upozorňujeme klienty, ţe příprava systému k vydávání nových typů
občanských průkazů a jeho zapracování do stávajícího systému cestovních
dokladů (e-Pasy) zasáhne v závěru roku 2011 i zpracovávání ţádostí o tyto
cestovní doklady. Bude nutná celorepubliková technologická odstávka
systému cestovních dokladů, a to v termínu od 23. prosince 2011 od 16.00
hodin s tím, ţe provoz agendy e-Pasů a nové agendy OP bude obnoven
v pondělí 2. ledna 2012 od 6.00 hodin. V době této odstávky nebude
moţno podat ţádost o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a čipem (ePas), ani nebude moţno tento typ pasu vyzvednout.
Nejzazší termín pro ukončení nabírání ţádostí o vydání e-Pasů je
stanoven na 19. prosince 2011, aby mohly být na základě těchto ţádostí
vydány cestovní pasy dle stávající technologie.
Odstávka systému se netýká vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ .

Přehled plánovaných aktivit:
11. 11.
Focení s vánoční tématikou
14. 11.
První lekce plavání 1., 2., 3. ročník
16. 11.
Preventivní proţitkový program pro 7., 8. ročník
18. 11.
Den obce – Bruslení v NJ (dopravu hradí Sdruţení rodičů)
Ekologické aktivity
22. 11.
Exkurze do TATRY Kopřivnice 7., 8. ročník
22. 11.
Konzultace pro rodiče 15.30 – 17.30 hodin
30. 11.
Preventivní proţitkový program pro 7., 8. ročník
05. 12.
Návštěva z Nebe a z Pekla ve škole – přispívá Sdruţení rodičů
Školní vysílání 8. ročník
15. 12.
Posezení pod vánočním stromem – den otevřených dveří,
vánoční dílny
22. 12.
Vánoční besídky ve třídách a turnaje: „Vánoční
laťka“ a „Vánoční pinkání“
23. 12. – 2. 1. Přerušení provozu MŠ a ZŠ, Vánoční prázdniny

5.

Adaptační pobyt ţáků 5. a 6. třídy
Začátkem posledního zářijového týdne
vyjeli ţáci 5. a 6. třídy ZŠ Kunín na
dvoudenní adaptační pobyt. Cílem jejich
cesty byl Penzion Na Skalkách u Nového
Jičína.
V průběhu proţitkového programu děti
spolupracovaly nejen se svými třídními
učitelkami, ale i s pozvanými lektory, kteří
dorazili z Centra Nové naděje z FrýdkuMístku.
Pod jejich zkušeným vedením si tak měly moţnost vyzkoušet některé hry
a techniky zaměřené zejména na uvolnění napětí ve skupině, na vyjadřování
svých pocitů a sebepoznávání. Při venkovních aktivitách si například zahrály
na slepce nebo stavěly moc pěkné lesní pevnosti. O všech proţitých
činnostech ţivě diskutovaly a oceňovaly svou práci i práci ostatních.
O přestávkách vyuţívaly děti pohostinnosti penzionu a pohodlí svých
pokojíků. Vevnitř se ale nezdrţovaly dlouho a při první příleţitosti vyběhly
ven dovádět na místní hřiště, které se jim velmi líbilo.
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Protoţe nám počasí opravdu přálo, vydali jsme se na několik poznávacích
vycházek do nejbliţšího okolí. Jejich součástí byla i fitness stezka, během níţ
si někteří s nadšením vyzkoušeli na vlastní kůţi svou fyzickou zdatnost.
Pro zpestření programu si přichystali šesťáci zábavné úkoly pro své mladší
kamarády.
Celá akce utekla jak voda, ţákům se velmi líbila a rádi by si ji někdy
zopakovali.
(Mgr. Kristýna Richterová)
Ochrana člověka za mimořádných situací
aneb co mám dělat kdyţ …. ?
Poslední zářijový den se ve škole neučilo tak jako jindy. Probírali jsme jiné,
také velmi důleţité věci. Ţáci 8. a 9. ročníku absolvovali šestihodinový kurz
první pomoci s odborníkem. Ostatní ţáci probírali s jednotlivými učiteli
stanovená témata. Naučili se, co je to „mimořádná událost“, jaké varovné
signály se pouţívají při vyhlašování mimořádných událostí, seznámili se
s příklady ţivelných pohrom, havárií chemických látek nebo havárií
jaderných zařízení. Dozvěděli se co je to evakuace a co má obsahovat
evakuační zavazadlo, jak zabezpečit dům či byt při evakuaci. Také se
seznámili se základy první pomoci a některé postupy při ošetření raněného si
také vyzkoušeli. To, co se v jednotlivých hodinách naučili, potom
zaznamenávali do pracovních listů. Tyto znalosti jsou velmi důleţité pro
ţivot, protoţe: „KDO JE PŘIPRAVEN, NENÍ PŘEKVAPEN“
(Mgr. Eva Štěpánová)
Naše škola je zapojena jako jediná z okresu Nový Jičín v projektu
Region4Tech
Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.07/03.0039
Projekt reaguje na dlouhodobé problémy a potřeby trhu práce
v Moravskoslezském kraji - na nedostatek technicky vzdělané pracovní síly
a na nízké propojení teoretické výuky na ZŠ s podnikovou praxí, s čímţ
souvisí nedostatečné kompetence učitelů a vých. poradců ZŠ motivovat ţáky
ZŠ k volbě studia technických oborů.
Atraktivita a prestiţ zejména elektrotechnických a stavebních oborů je pro
ţáky ZŠ, jejich rodiče a učitele nízká a je jednou z příčin neschopnosti naplnit
poptávku regionálních firem po pracovní síle.
Ţáci ZŠ jsou nedostatečně motivováni ke studiu technických oborů, zejména
elektrotechnických a stavebních, coţ má za následek dlouhodobě
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neuspokojenou poptávku po takto orientované pracovní síle na trhu práce
v MS kraji. Statistická šetření provedená Ústavem pro informace ve
vzdělávání, MŠMT i šetření ţadatele dokazují, ţe se zájem ţáků ZŠ o střední
odborné vzdělávání přesunuje z technických oborů do společenských věd
a sluţeb, coţ je v rozporu s poptávkou na regionálním trhu práce. Na trhu
práce je tak stále více pociťován nedostatek kvalifikovaných pracovníků
v elektrotechnických a stavebních profesích.
Cílem je motivovat ţáky ZŠ k volbě studia elektrotechnických a stavebních
oborů poptávaných na trhu práce v Moravskoslezském kraji v souladu s jejich
individuálními předpoklady a přesvědčit ţáky, učitele a výchovné poradce ze
ZŠ o prestiţi a dobré perspektivě těchto oborů. Souvisejícím cílem je
nezbytné rozvíjení spolupráce škol s podnikovou sférou v Moravskoslezském
kraji.
Aktivity projektu:V rámci tří klíčových aktivit, které budou v souladu
s harmonogramem a plánovaným rozpočtem projektu, proběhnou:
exkurze v průmyslových podnicích a technických SŠ
besedy s odborníky ve výuce, databáze odborníků-externistů
technická olympiáda
soutěţní přehlídka výrobků ţáků, účast 3 vítězných tříd na vybraném
odborném veletrhu/výstavě
5 třídenních workshopů pro celkem 250 ţáků a 20 učitelů
interaktivní webový portál
Exkurze do tepelné elektrárny Dětmarovice
Tato exkurze se konala 24. 10. v rámci výše zmiňovaného projektu
a navazovala na besedu o energii, která proběhla ve škole v pondělí 3. 10.
Exkurze se zúčastnili ţáci 7. a 8.
ročníku. A co po exkurzi napsali?
Cesta do elektrárny trvala asi hodinu.
V hlavní budově na nás čekali dva
průvodci. Ukázali nám velký model
celé elektrárny. Tam nám průvodce
vysvětloval co je pozitivní a jaká
negativa
má
tato
elektrárna.
Například, ţe vypouští do ovzduší 30
tun popílku, ale protoţe má vysoký komín 250 metrů, tak popílek rozpráší na
obrovskou vzdálenost.
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Tato elektrárna se řadí mezi 14 nejvíce znečisťujících továren v ČR.
V elektrárně jsou bloky a jeden z nich dává výkon, který by stačil na 1000
rychlovarných konvic. V elektrárně je strašlivě moc prachu. Exkurze se nám
moc líbila. (Pavel Kuráň, 8. ročník)
Zaujalo mě, ţe pro výrobu elektřiny se musí dělat tolik sloţitých úkolů.
Průvodce nám vysvětlil, jak se elektřina vyrábí. Bylo to zajímavé. Odnesl
jsem si suvenýr, strusku. Struska vzniká při spalování uhlí. Popílek a struska
se prodává do stavebnictví. (Michal Knápek, 8. ročník)
ZŠ Kunín- Ekoškola ve školním roce 2011/2012
Jak jistě víte, naše škola obdrţela letos v červnu na slavnostním předávání
v Praze titul EKOŠKOLA. Stalo se tak nejen zásluhou EKOtýmu, ale všech
ţáků školy, kteří více neţ 2 roky plnili ve vyučování i ve svém volném čase
úkoly v oblastech Odpady, Voda, Energie a Prostředí školy. Velmi nás také
podporoval Obecní úřad v Kuníně.
Přestoţe je to pro nás všechny velké vyznamenání, nemůţeme „usnout na
vavřínech“, neboť titul chceme v příštím školním roce obhájit znovu.
Budeme nadále ve škole příkladně třídit odpad, sledovat a porovnávat
spotřebu vody a energie, vylepšovat prostředí školy a jejího okolí, pořádat
různé akce zaměřené na ekologii apod.
Do svých ekologických aktivit bychom chtěli více zapojit Vás, občany
Kunína. Sledujte proto dění v naší škole, účastněte se akcí, jeţ pořádá,
a podporujte nápady dětí, které to s ekologií myslí váţně.
Všichni bychom totiţ měli mít společný cíl – naučit se pomáhat přírodě, váţit
si jejích hodnot a aktivně ovlivňovat dění kolem sebe. Co Vy na to?
Za EKOtým Mgr. Iveta Csibová
EKOvýlet
V loňském školním roce jsme zvítězili ve sběru vršků a získali cestu
autobusem v délce 200km zdarma od společnosti Dakota. Nejlepší sběrači
a ekologové školy vyrazili ve čtvrtek 29. 9. 2011 na ,,výlet za odměnu“.
Nejprve jsme se vydali do lázní Teplice nad Bečvou, abychom prozkoumali
Zbrašovské aragonitové jeskyně. Jak jsme se dozvěděli, Zbrašovské proto, ţe
se tak zdejší oblast dříve jmenovala. Aragononitové podle materiálu (druh
vápence), z kterého jsou tvořeny. Jsou to naše nejteplejší jeskyně, celoročně
je zde teplota 14°C. Způsobuje to vyvěrající teplý plyn oxid uhličitý
z velkých hloubek. Proto tu nezimují ani netopýři, je jim příliš teplo. Jeskyně
jsou hezky upraveny nákladem několika milionů, výklad byl zajímavý a tak
jistě stojí za návštěvu, Uţ moţná proto, ţe v jeskyni zvané Křtitelnice,
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můţete získat bujnou kštici, pokud vám na hlavu spadne ze stropu několik
kapek vody. 
V areálu lázní jsme se občerstvili nejenom svačinkami od maminek, ale
i teplými oplatky (vítězila perníková příchuť), místní léčivou minerálkou,
která vyvěrala v altánku a byla zdarma. Nakoupili drobné dárky, proběhli se
a takto zrelaxovaní jsme pokračovali.
Druhým cílem našeho ekovýletu byl hrad Helfštýn. Paní průvodkyně uţ na
nás čekala a její výklad byl plný strašidelných historek. Navštívili jsme
mincovnu, (zde vystavena i naše nejstarší mince Praţský groš), galerii s díly
uměleckých kovářů a pokochali se krásným výhledem z hradní věţe.
Děkujeme za krásný výlet všem sběračům vršků, uvědomělým ekologům (tím
myslím nejenom naše ţáky a učitele, ale i rodiče, prarodiče, sourozence,
kamarády,…), sdruţení rodičů za peníze na vstupenky a společnosti Dakota.
,,Třiďte odpad, má to smysl“ a vaše snaha bude odměněna nejenom výletem,
ale hlavně čistým a pěkným ţivotním prostředím.
Mgr. Pavlína Gráfová a ostatní účastníci výletu
Den stromů
Ve čtvrtek 20. 10. jsme oslavili také v naší škole Den stromů. Toto téma
proniklo do všech vyučovacích hodin a do všech tříd. Děti tvořily úlohy na
téma strom, měřily stromy, učily se o stromech anglicky a stromy výtvarně
zpracovávaly.
Abychom měli na tento den památku, zasadili jsme celkem 7 stromů – 3
v areálu školy a 4 stromy na výletišti. Jednotlivé třídy si na vysazené stromy
pověsily cedulky se jménem své třídy.
Při výsadbě děti projevily starost, zda stromy přeţijí, zda je nikdo nezničí.
Ubezpečila jsem je, ţe si snad lidé v Kuníně váţí práce ostatních a stromy
určitě přeţijí a vyrostou.
Přeji všem krásné podzimní dny plné sluníčka.
Ivana Machýčková, ředitelka školy.
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TŘÍDĚNÝ ODPAD

Zelený kontejner na sklo
ANO

Ţlutý kontejner na plasty

Do zeleného kontejneru můţeme vhazovat
jakékoliv
sklo,
například
lahve
od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice
od kečupů, marmelád či zavařenin. Patří sem také
tabulové sklo z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není
nutné rozbíjet, bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner,
vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo
barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán.
Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla. Vratné
zálohované sklo patří zpět do obchodu.

ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky,
plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly
od pracích, čistících a kosmetických přípravků,
kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboţí, obaly od CD disků
a další výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky
potravin nebo čistících přípravků, obaly
od ţíravin, barev a jiných nebezpečných látek,
podlahové krytiny či novodurové trubky.

Kontejner (pytle) označené oranţovou nálepkou na nápojový karton

Modrý kontejner na papír

ANO

ANO
Hodit sem můţeme například časopisy, noviny,
sešity, krabice, papírové obaly, cokoliv
z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými
okýnky sem můţete také vhazovat, zpracovatelé
si s tím umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku! Nevadí
ani papír s kancelářskými sponkami. Ty se
během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný,
promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze uţ nadále recyklovat. Pozor,
pouţité
dětské
pleny
opravdu
nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice.

11.

Kontejner (nebo oranţové pytle) na nápojové
kartony nemusí být nutně celý oranţový, důleţité
je opět označení sbírané komodity oranţovou
nálepkou na kontejneru. Pokud najdete oranţovou
nálepku, pak sem patří krabice od dţusů, vína,
mléka a mléčných výrobků, které je potřeba před
vhozením do kontejneru řádně sešlápnout.
NE
Nepatří sem „měkké" sáčky, například od kávy
a různých potravin v prášku. Neodhazujte sem ani
nápojové kartony silně znečištěné zbytky potravin.

12.

PODZIM A ZAČÁTEK TOPNÉ SEZÓNY
Spalování ekologických paliv (zemní plyn, dřevo apod.) je základním
předpokladem udrţení čistoty ţivotního prostředí, především ovzduší. Při
spalování jiných látek, neţ ekologických paliv v malých spalovacích zdrojích
se jmenovitým tepelným výkonem zařízení do 0,2 MW (domovní krby
a kotle atd.), nebo na otevřeném ohništi, dochází ke znečišťování ovzduší
a k poškozování zdraví lidí.

materiály a plynná paliva, která jsou určená výrobcem a nejsou
kontaminována chemickými látkami (viz § 12 odst. 1 písm. a) a e)
a § 3 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší).
Za nedodrţení těchto povinností, tedy ve všech třech výše uvedených
případech, hrozí pachateli dle zákona o ochraně ovzduší pokuta ve výši od
500 do 150 000 Kč!

Upozorňujeme:
1)

Proto upozorňujeme:
A. Spalováním plastických hmot (polyvinylchloridy – PVC např. kelímky,
lahve, domácí zboţí a hračky) se uvolňuje oxid uhelnatý, chlorovodíkový
plyn, dioxiny a chlorované furany. Ty mohou zapříčinit vznik rakoviny a vad
při narození. Dioxiny se hromadí a setrvávají v potravních řetězcích lidí.
B. Při spalování polystyrénů, např. šálků, jídelních tácků, kartonů na
vajíčka, plastických příborů, výpar z jejich hoření můţe poškodit oči
i sliznice.
C. Při spalování polyuretanů (ţaluzie, pěny, látky, kterými se povrchově
upravuje dřevo a lepidla) se uvolňuje ţlutý kouř, který obsahuje kolísající
mnoţství kyanovodíku a fosgenu.
D. Při spalování gumy, dřeva ošetřeného impregnačními prostředky,
lamino desek, drátů z izolací, baterií, olejů, azbestu a elektronických
součástek, se uvolňují další jedovaté plyny.
Proto Vás ţádáme, abyste se vyvarovali zneškodňování odpadu
spalováním v kamnech, kotlích a v otevřených ohništích! Při spalování
všech výše jmenovaných materiálů dochází také k nepříjemnému zápachu,
který obtěţuje sousedy v obydlené oblasti.
Obec Kunín informuje a upozorňuje na povinnosti, které pro fyzické osoby
a provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší ze zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, vyplývají. Fyzické osoby
a provozovatelé malých zdrojů znečišťování ovzduší jsou, mimo jiné,
povinni:
uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu
s podmínkami pro provoz těchto zdrojů
dodrţovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru
obtěţování zápachem a neobtěţovat kouřem a zápachem osoby ve
svém okolí a obydlené oblasti
v otevřených ohništích, zahradních krbech, nebo v grilovacích
zařízeních, spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné
13.

2)

3)
4)
5)

nespalujte v malých spalovacích stacionárních zdrojích se jmenovitým
tepelným výkonem zařízení do 0,2 MW (domovních krbech a kotlech
atd.) jiné látky, neţ paliva, pro jejichţ spalování je tento zdroj jeho
výrobcem určen!
nespalujte v otevřených ohništích, zahradních krbech, či v otevřených
grilovacích zařízeních, jiné látky, neţ dřevo, dřevěné uhlí, suché
rostlinné materiály a plynná paliva, pro jejichţ spalování jsou tato
zařízení jejich výrobcem určena!
neobtěţujte kouřem osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti
spalováním nevhodných látek ve spalovacích zdrojích a zařízeních
a dodrţujte přípustnou tmavost kouře!
neobtěţujte zápachem osoby ve svém okolí a v obydlené oblasti
spalováním nevhodných látek ve spalovacích zdrojích a zařízeních
a dodrţujte přípustnou míru obtěţování zápachem!
Totéţ platí i při spalování listí na zahradách. Vyvarujte se zbytečných
stíţností na obtěţování kouřem a zápachem nejen sousedů, ale
i ostatních občanů!

Ekotým ZŠ a MŠ Kunín
oznamuje, ţe od 1. 11. 2011 probíhá ve škole sběr
PET lahví.
Zmačkané láhve mohou děti do školy přinášet
kdykoliv, našli jsme odběratele, který nám bude za
tento odpad platit.
Z obdrţených peněz bude dětem zaplacen výlet.
14.

Ekotým ZŠ a MŠ Kunín vyhlašuje
Soutěţ o
Nejúţasnější dílo vyrobené z tříděného odpadu
(PET lahve, vršky, karton, papír, tetrapak aj.)
Soutěţit mohou jednotlivci, dvojice, skupinky, třídy.
Své výtvory odevzdejte do 30. 11. 2011 paní učitelce Csibové v ZŠ Kunín.
Vyhrávají nejzajímavější nápady, odměněni budou všichni, kteří se soutěţe
zúčastní.

Zámecká restaurace U Dobré hraběnky nabízí své
prostory pro pořádání rodinných oslav, hostin, rautů
a vánočních večírků
Restaurace je nekuřácká, k dispozici jsou salónky pro 10, 16 a 40 osob.
Slavnostní tabuli lze připravit formou společného menu nebo rautu. Pro
zpestření je možné absolvovat prohlídku zámeckých interiérů s průvodcem
nebo si zahrát kuželky v zámecké kuželně.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

16.

GARÁŽOVÁ VRATA,

PLOTY, PLETIVA,

Garáţová vrata od 9.999 Kč.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.
Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava.

Provádíme i montáţe.
PLOTY - PLETIVO
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované
ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných
panelů, pletivové branky a brány nebo se svařovanou výplní. Při objednávce
montáţe sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví.

Koupíte u nás také: stínicí tkanina – stínovka.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

17.

18.

19.

20.

JUBILANTI
Srdečně blahopřejeme občanům, kteří v měsíci listopadu oslaví svá
ţivotní jubilea. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti.
Godišová Šárka

Petrovský Ivo

Kubrický Vojtěch

Šimeček Miroslav

Šumský Ján

Fiřt Emanuel

Burianová Jaroslava

Pešek Vladimír

Gazda David

Malčík Břetislav

Mikulská Marcela

Mičková Eva

Hanáková Jaroslava

Salava Zdeněk

Malčík Pavel

Gránerová Drahomíra

Thurnvald Jan

Pavlištíková Ludmila

Černá Michaela

Ázsóth Jozef

Navrátilová Oldřiška

Pěčková Olga

Kuběnová Miroslava

Schenk Karel
ROZVRH FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ
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Datum

Čas

Soutěţ

Kategorie

Domácí - Hosté

so 12. 11.

11:00

Okresní přebor sk. B

dorost

Tichá - Kunín

so 12. 11.

13:30

Okresní přebor

muţi

Skotnice – Kunín

22.

POZVÁNKA

Srdečně zveme rodiče a ostatní příbuzné nově narozených dětí na

Vítání občánků ve Velkém sále zámku Kunín*
17. listopadu ve 14 a 15 hodin
*Na vítání občánků rodiče obdrţeli pozvánku.

17. listopad - Den obce
U příleţitosti oslavy Dne obce se 17. listopadu uskuteční

Lampiónový průvod k zámku
Sraz je v 17 hodin na parkovišti před obecním úřadem,
kde budou vyhodnoceny nejhezčí lampióny. U zámku podáváme
občerstvení na zahřátí.
Od 18 hodin proběhne v zámeckém parku

ohňostroj.
Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ
17. 11. 2011
17. 11. 2011
10. 12. 2011
26. 12. 2011
14. 01. 2012
27. 01. 2012
10. 02. 2012
18. 02. 2012
16. 03. 2012

Vítání občánků
Den obce, lampiónový průvod, ohňostroj
Vystoupení Dětského národopisného souboru ze
Skoronic
Štěpánský koncert
Myslivecký ples
16. Školní ples
22. Obecní bál
Maškarní karneval pro děti
Maškarní karneval pro dospělé
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