Kunínský zpravodaj
leden 2012

Vážení spoluobčané,
opět stojíme na začátku nového roku a já bych Vám ráda napsala pár slov
o tom, co plánujeme a co se chystáme udělat.
Bohužel, díky velkým investicím, které jsme v předchozích letech realizovali
(bylo proinvestováno více než čtvrt miliardy korun) se nenacházíme zrovna
v nejlepší finanční situaci. Máme poměrně vysoký úvěr, ročně budeme
splácet kolem 3 milionů korun, přesto i tak nám zbudou cca 4 miliony, které
zastupitelstvo rozdělí na investiční akce. Dotační možnosti jsou sice značně
omezené, budeme se však i nadále, tak jak tomu bylo v uplynulých letech,
snažit získat finance právě z dotací.
V letošním roce bychom měli provést demolici č. p. 6 (na tuto akci se
podařilo získat dotaci z evropských fondů), máme podanou žádost o dotaci na
uklízecí stroj (prozatím nebyla vyhodnocena). Chceme podat žádost o dotaci
na pořízení venkovních posilovacích strojů pro všechny věkové skupiny od
školní mládeže až po seniory a žádost o dotaci na rekonstrukci sociálního
zařízení a zasedací místnosti na OÚ, které jsou již v špatném stavu. Tak jako
každý rok bude provedena oprava části místních komunikací a běžná údržba
majetku obce.
Co se týče kulturních akcí, bude v roce 2012 z čeho vybírat. Tradiční akce
(plesy, maškarní pro děti i dospělé, koštování slivovice, hry bez hranic,
zámecká slavnost, kinematograf, pouť, halali,…) budou doplněny o akce
další. Letošní rok je pro Kunín obzvláště významný. Nejvýznamnější
majitelka zámku Marie Walburga hraběnka z Truchsess Waldburg Zeilu by
oslavila 250. výročí narození a před 200 lety postavila kunínský kostel.
V průběhu roku bude probíhat na zámku řada kulturních a společenských
akcí, věnovaných památce této mimořádné ženy. O všem budete včas
informováni prostřednictvím zpravodaje.
Ráda bych Vám ještě toto cestou poděkovala za stále se zlepšující třídění
odpadu. Jak je popsáno dále ve zpravodaji, získáváme za tříděný odpad do
rozpočtu obce finance od svozových společností. A letos poprvé díky těmto
penězům jsou náklady obce na odvoz odpadu v propočtu na občana nižší. Ne
moc, ale je to taková první vlaštovka a věřím, že výsledky letos budou ještě
lepší…
Já osobně jsem zakončila loňský rok ne moc dobře – při turistice jsem
uklouzla a zlomila si nohu. Na obecním úřadě v lednu určitě nebudu
k zastižení, pokud by někdo z Vás měl důležité záležitosti k řešení přímo se
mnou, jsem na mobilu nebo mailu.

Na závěr chci popřát nám všem – pevné zdraví, štěstí, pohodu doma
i v zaměstnání. Straší nás, že ten letošní rok bude špatný, tak ať ho všichni
prožijeme s co nejmenšími nebo žádnými následky!
Dagmar Novosadová, starostka
USNESENÍ
ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Kunín ze dne 20. 12. 2011

7/14

Zastupitelstvo obce Kunín po projednání:
7/15
Bere na vědomí:
7/1
Informaci o plnění úkolů uložených na 6. zasedání ZO
7/2
Zprávu o činnosti RO a finančního výboru od 6. zasedání ZO
7/3
Zprávy z jednání kontrolních výborů Regionu Poodří a Mikroregionu
Odersko
7/4
Rozpočty Regionu Poodří a Mikroregionu Odersko
7/5
Informaci o výpočtu poplatku za komunální odpad na rok 2012
7/6
Návrhy na změny územního plánu
7/7
1. Rozšíření varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi na lokality „Fibich, Panská cihelna, Suchdolská, Polní
a bytovky“
2. ukládá
Zapracovat akci do rozpočtu na rok 2012
Zodpovídá: Cabadajová Zdeňka
Určuje:
7/8
7/9
7/10

Ověřovatele zápisu Růženu Vaňkovou a Bc. Pavla Malčíka
Zapisovatele Miroslava Vlčka
Návrhovou komisi Bohuslavu Vavříkovou a Ing. Pavla Černého

Schvaluje:
7/11
7/12

7/13

Pořad jednání 7. zasedání zastupitelstva obce.
1. Schvaluje
Prodej pozemku parcelního čísla 1889 o výměře 89 m2 paní Veronice
Barošové, Kunín 283, za cenu 50 Kč/m2 a nákladů spojených
s převodem pozemku
2. Zplnomocňuje
Starostku obce podpisem smlouvy
1. Schvaluje
3.

7/16

7/17
7/18
7/19
7/20
7/21

Smlouvu o úhradě spolupodílu, zhodnocení a následný bezúplatný
převod investičního majetku od Mikroregionu Odersko – komunikace
na hřišti TJ
2. Zplnomocňuje
Starostku obce podpisem smlouvy
1. Schvaluje
Stanovy dobrovolného svazku obcí regionu Poodří
2. Zplnomocňuje
starostku obce podpisem stanov
V. rozpočtové opatření – rozpočet po provedení úprav činí:
Příjmy:
81.004,53 tis. Kč, financování 12.682,32 tis. Kč
Výdaje:
86.958,18 tis. Kč, financování 6.728,67 tis. Kč
1. Dlouhodobý investiční úvěr ve výši 6.200.000 Kč na akci „Kunínstavební úpravy kanalizace a ČOV po povodni“ s dobou splatnosti do
března 2019, ručení budoucími rozpočtovými příjmy
2. Zplnomocňuje
Starostku obce podpisem smlouvy
Rozpočet obce Kunín na rok 2012
Příjmy:
19.073 tis. Kč
Výdaje:
16.344,33 tis. Kč, financování 2.728,67 tis. Kč
Rozpočtový výhled na roky 2013 – 2017
Program obnovy Obce Kunín na léta 2012 – 2014
Doplnění členů Povodňové komise o Zdeňku Cabadajovou, Miroslavu
Janýškovou a Mgr. Evu Ruskovou
Cenu stočného na 20 Kč vč. DPH na rok 2012

Zmocňuje:
7/21 Radu obce provedením případného VI. Rozpočtového opatření 2011
Doporučuje:
7/22 Vyslovení nesouhlasu s materiálem MŠMT „Koncepční záměr reformy
systému financování regionálního školství“
Ukládá:
7/23 Projednat s p. Kubálkem možnost uložení bioodpadu od občanů
Zodpovídá: Sedláček Vladimír
7/24 Odepsat žadatelům ve smyslu tohoto usnesení
Zodpovídá: Vlček Miroslav
Dagmar Novosadová
starostka

4.

Miroslav Vlček
místostarosta

ZMĚNA CENY VODNÉHO
Oznamujeme občanům, že Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a. s. mění cenu vodného na 30,61 Kč/m3 (bez DPH), 34,90 Kč/m3 (včetně
14% DPH). Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2012, popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

POPLATKY V ROCE 2012
Poplatek za komunální odpad
500,- Kč/osobu
do 30. 4. 2012
Provádíte-li úhradu poplatku za komunální odpad prostřednictvím
převodního příkazu, nezapomeňte si přijít vyzvednout na obecní úřad
známku na popelnici, která musí být nalepena nejpozději 30. 4. 2012.
Pokud nemůžete 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 zákona o správě daní a poplatků, tj.
přistoupit k zaslání platebního výměru (kde již může být částka zvýšena až na
trojnásobek) a poté k exekuci.
Nájmy pozemků
do 31. 3. 2012
Informujeme občany, že od 1. 1. 2011 došlo k navýšení ceny za nájem
pozemku, a to na 1 Kč/m2 + platná sazba DPH (týká se občanů, kteří mají
od obce pronajaté pozemky).
Poplatek za psa

do 31. 3. 2012

a) za psa chovaného v rodinném domě, držitelem je fyzická osoba
100,- Kč
b) za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
200,- Kč
c) za psa, jehož držitelem je právnická osoba
100,- Kč
d) za psa chovaného v bytovém domě s více než 2 byty, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu
200,- Kč
e) za druhého a každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uved. d) 300,- Kč
f) za psa chovaného v domě s více než 2 byty
450,- Kč
g) za druhého a každého dalšího psa v domě s více než 2 byty
1000,-Kč

Poplatky je moţné platit i převodním příkazem na účet obce.
Číslo účtu 1760145389/0800
Variabilní symboly:
Poplatek za komunální odpad – 1337
Nájem pozemku - 2131
Poplatek za psa – 1341
Stočné – 2321

SVOZ ODPADU V ROCE 2012
Popelnice – 1x za 14 dní – lichá středa
Nádoby 1100 l se vyvážejí každou středu.
Leden

4., 18.

Květen

9., 23.

Září

12., 26.

Únor

1., 15., 29.

Červen

6., 20.

Říjen

10., 24.

Březen

14., 28.

Červenec 4., 18.

Duben

11., 25.

Srpen

Listopad 7., 21.

1., 15., 29.

Prosinec

5., 19.

SBĚRNÝ DVŮR V ROCE 2012
Sběrný dvůr bude v roce 2012 otevřen od 8 do 11 hodin. Ve dnech velkého
jarního a podzimního sběru bude otevřen od 8 do 12 hodin.
7. leden

5. květen

22. září (Velký sběr)

4. únor

9. červen

13. říjen

10. březen

14. červenec

10. listopad

28. duben (Velký sběr)

18. srpen

8. prosinec

VÝŠE POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD

Stočné
Došlo k navýšení ceny za stočné na výši 20,00 Kč včetně DPH. Stočné je
třeba uhradit do 14-ti dnů po obdržení faktury od SmVaKu za vodné.
Vezměte s sebou fakturu za vodné. Stočné se hradí podle spotřeby vody v m3.

Výše poplatku za komunální odpad v roce 2012 zůstává stejná jako
v loňském roce, tedy 500 Kč za každého občana. K této částce musí obec na
každého občana ještě doplácet z rozpočtu obce. V roce 2011 obec na svoz
odpadu celkem doplácela 148 356 Kč. Výše doplatku z rozpočtu obce je
ovlivněna množstvím vytříděného odpadu. Za tříděný odpad obec dostává
finanční bonusy od svozových společností. Čím více odpadu občané vytřídí,
tím více peněz od svozových společností dostaneme nazpět. Finanční bonus

5.

6.

za vytříděný odpad v roce 2011 je nejvyšší za uplynulých osm let. Konečně
se začíná vyplácet úsilí věnované nabádání občanů, aby odpad třídili.
Nemalou zásluhu na tom má i základní škola, která vzděláváním v oblasti
ekologie motivuje děti a jejich rodiče k třídění odpadu. Nicméně, doplatek
obce za občany je stále vysoký, protože do nákladů za svoz odpadu se
promítají neustále se zvyšující ceny pohonných hmot a od letošního roku to
bude i vyšší sazba DPH. Čím více budeme třídit, tím více peněz získáme.
Proto třiďme odpad!!!
Rok

Doplatek obce v Kč na 1 občana

2011

Výše bonusu za vytříděný odpad v Kč
(peníze, které jsme získali a které
sniţují náklady obce na odvoz odpadu)
204 346

2010
2009

115 543
122 847,50

107
58,32

2008
2007

102 982
68 541,50

38,65
88,50

2006
2005
2004

36 580
42 138,20
79 860,20

102
56
67

78

VÝŠE CENY STOČNÉHO
Cena stočného v obci se zvýšila na 20,00 Kč (s DPH) za m3 vody. Do ceny
se promítlo zvýšení sazby DPH. Přesto poplatek za stočné je jeden
z nejniţších ve srovnání s okolními obcemi. Cena stočného SMVaK
například činí 31,51 Kč s DPH.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2012
V uplynulém týdnu se občané mohli setkat s koledníky
Tříkrálové sbírky. Je nám potěšením všem oznámit, že
v letošním ročníku sbírky občané Kunína
darovali 46.389 Kč. Děkujeme všem, kteří
přispěli. Bližší informace o Tříkrálové sbírce
zveřejníme v některém z dalších zpravodajů.

OCENĚNÍ ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŢE
Český červený kříž v prosinci udělil nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr.
J. Janského občanovi Kunína panu Janu Krausovi za 40 bezpříspěvkových
odběrů krve. GRATULUJEME!!!

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Za účasti 21 borců se na Štěpána v tělocvičně ZŠ konal turnaj ve stolním
tenise. Na prvních čtyřech místech se umístili tito hráči: 1. Filip Cabák,
2. Tomáš Gaveda, 3. Oldřich Obšívač, 4. Marek Pisařovic.
Děkujeme sponzorům – obecnímu úřadu, Romanu Přadkovi, Marku
Pisařovicovi, Pepíkovi Porubovi. Děkujeme také ředitelce a školnici ZŠ
Kunín. Přejeme sportovně „tučný“ rok 2012!
21. ledna se v tělocvičně ZŠ uskuteční turnaj ve čtyřhře. Začátek je
v 9 hodin (prezentace), sportovní nadšení, přezůvky a svačiny s sebou!
J. Zdráhal, M. Ficek

ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

ZMĚNA SÍDLA VZP
Územní pracoviště Všeobecné zdravotní pojišťovny v Novém Jičíně
oznamuje občanům, že od 22. 12. 2011 sídlí na nové adrese – ulice 5. května
11, Nový Jičín, budova Komerční banky, 1. patro, boční vchod z ulice 5.
května.

PODĚKOVÁNÍ
Senior klub děkuje zaměstnancům úřadu za pomoc a přípravu
Předsilvestrovského setkání, které se konalo 28. 12. 2011. Zároveň také
děkuje všem sponzorům, kteří přispěli pěknými cenami do tomboly.
7.

Zprávy ze školy
Připravujeme:
24. l.
Budeme mít prvňáčka – setkání rodičů budoucích prvňáčků
v 15.30h – schůzka se koná v budově ZŠ, v učebně č. 5
27.1.
Školní ples v tělocvičně školy
31.1.
Rozdání vysvědčení za I. pololetí školního roku 2011/2012
1.2.
Školní kolo recitační soutěže
1.2.
Okresní kolo Dějepisné olympiády
2.2.
Den otevřených dveří
3.2.
Pololetní prázdniny
8.

9.2.
Zápis do 1. třídy
18.2.
Maškarní karneval
20. – 24.2. Jarní prázdniny

Zápis do 1. třídy ZŠ

Výlet do Nového Jičína a exkurze ve Státním okresním archivu

Rodiče budoucích prvňáčků si k zápisu přinesou:

Dne 2. 12. 2011 jsme jeli se čtvrtou třídou do Nového Jičína. Nejdřív jsme šli
s paní učitelkou na Masarykovo náměstí, kde jsme viděli Morový sloup,
kašnu s tančícími Kunvalďany, Starou poštu. Zjistili jsme, kde stojí
právovarečný dům, kde se v minulosti vařilo pivo. Je to budova zdejší České
pojišťovny.
Potom jsme šli do Informačního centra, tam jsme dostali letáky nejen
k Novému Jičínu, ale také ke Kopřivnici. Potom už naše cesta vedla do
Archivu, kde na nás čekali průvodci – Mgr. Šustek a Mgr. Vlčková. Nejdříve
jsme se dověděli, co všechno v archivu můžeme najít. Viděli jsme i krátké
dokumenty České televize o archiváliích v Novém Jičíně a o zámku
v Kuníně.
Potom už začala prohlídka archivu. Prohlédli jsme si místnost pro ukládání
dokumentů, starých kronik, časopisů, třídních knih apod. Zaujal mne stroj na
čistění starých knih. Mohli jsme si prohlédnout i posuvné skříně, ve kterých
jsou staré spisy uchovávány při nízké teplotě. V badatelně se nám věnovala
Mgr. Vlčková z Kunína. Připravila nám mnoho materiálů, které o Kuníně
mají. Také jsme viděli knihu se starodávným sčítáním lidí i jejich majetku,
byla z 18. století a měla 936 stran. Prohlédli jsme si také třídní výkazy
kunínských žáků kolem roku 1950,
pečeti, kroniky i staré mapy.
Nejvíce se mi líbila vysvědčení
našich dědů a babiček, ale
vysvědčení těch svých našli jenom
Zuzka a Radim. Do archivu
můžeme začít chodit bádat, až nám
bude 18 let. Exkurze se mi moc
líbila, byla poučná. Při zpáteční
cestě jsme si prohlédli další
památky, na náměstí i Fontánu
času. Byly tam vánoční trhy, tak jsme si koupili nějaké dárečky a vrátili se
do Kunína. Výlet se nám moc líbil a děkujeme pracovníkům archivu, že nám
umožnili vše si prohlédnout.
Mgr. Věra Heiníková a žáci 4. třídy
9.

1. Rodný list dítěte
2. Vyplněný dotazník pro rodiče žáka I. třídy ZŠ (obdrží jej
rodiče v MŠ, nebo si jej mohou vyzvednout na ředitelství
ZŠ nebo na stránkách školy na stránce s dokumenty)

se koná ve čtvrtek 9. 2. 2012 od 14.00 - 17.00 hodin v budově základní
školy. K zápisu se dostaví děti narozené do 1. 9. 2006.

Pozvánka na Den otevřených dveří v ZŠ Kunín
Chcete vědět, jak probíhá výuka v naší škole? Chcete si školu prohlédnout?
Zveme všechny rodiče ve čtvrtek 2. 2. 2012 v době od 8.00 – 14.00 hodin
do ZŠ v Kuníně.
Během vyučování se můžete podívat do vyučovacích hodin - I. stupeň od
8.00 – 11.30 hodin, II. stupeň od 8.00 – 12.20 hodin a prohlédnout si školu.
Odpoledne se můžete podívat na práci našich kroužků i školní družiny
a ostatních prostor školy. Služba u vstupu Vám pomůže najít vše, co budete
potřebovat. Na Vaši návštěvu se těší pedagogický sbor ZŠ Kunín.

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

10.

Získejte dotaci pro Vaše podnikání!
Vážená paní, vážený pane,
obracíme se na Vás s nabídkou možnosti získání dotace EU právě pro Vaše
podnikání. Jedná se o zajímavou a dostupnou podporu v rámci dotační
politiky EU, která je cíleně zaměřena na podnikatele v menších obcích a jsme
přesvědčeni, že i právě Vaší firmě bychom mohli touto formou společně
pomoci v možnosti získaní dotačního titulu z Evropské unie.
Dotace není úvěrem, půjčkou…V případě jejího získání nic nesplácíte!
Je to přímá podpora pro Vaše podnikání a je nevratná!
Pro Vaši informaci nyní uvádíme základní podmínky pro žadatele, tedy i pro
Vás!
Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj (mikropodnik)
fyzické i právnické osoby (může být i začínající podnikatel), nemusíte
mít žádného zaměstnance, můžete být klasickou OSVČ
dotace 60 %
max. investice 10 mil. Kč.
dotace je zaměřená na vznik a rozvoj podnikatelských subjektů v
malých obcích - dotovány jsou stavební a technologické investice např. rekonstrukce stávajícího objektu na dílnu, provozovnu,
výstavba nové dílny, provozovny, skladu, nákup nových strojů,
vybavení…
Příklad projektu: truhlářství, tesařství, kovářství, sklářská výroba, zednické
práce, zámečnictví, čalounictví, rukodělné práce, pletení košíků, výroba
keramiky oprava strojů a zařízení, autoservis, pneuservis, lakýrnictví,
klempířství, potravinářství, nápoje, krmiva, zpracování nerostných, surovin,
velkoobchod, praní, čištění, kadeřnické a kosmetické služby, pohřebnictví,
činnosti pro osobní a fyzickou pohodu atd.
Pro získání bliţších informací, případně sjednání bezplatné konzultace
nás neváhejte kontaktovat, a to prostřednictvím e-mailu, telefonicky,
případně sms nebo skype.
+420 736 654 456
skype: dotace.eu

info@dotace-uvery.eu
11.

www.dotace-uvery.eu
12.

Připojení k internetu v Kuníně a Šenově
Měsíčně 200,-Kč (rychlost 4/4 Mbps),
300,- Kč (8/8 Mbps),
400,- Kč (10/10 Mbps).

JUBILANTI
Srdečně blahopřejeme občanům, kteří v měsíci lednu oslaví svá životní
jubilea. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti.

Cena za zařízení včetně montáže 1.390,- Kč. Cena za aktivaci 200,- Kč.

Vašková Stanislava

Urbanová Jana

Omaníková Marie

Parametry připojení,
download / upload – v poměru 1:1 (oproti
konkurenci obě rychlosti stejné), připojení bez omezení objemu
přenášených dat, monitorovaná linka (parametry linky jsou trvale
monitorovány), statická veřejná IP adresa.

Tkadleček Jan

Pytlík Josef

Čárová Marie

Kunetková Andrea

Černoch Oldřich

Všem stávajícím klientům, kteří jsou již připojeni k nové technologii v pásmu
5GHz, byly rychlosti již navýšeny.

Machula Zdeněk

Bayerová Anna

Navrátilová Zdislava

Kubínová Libuše

Navrátilová Marie

Horáková Anežka

Solánská Radmila

Červenka Vladimír

Sváková Hana

Švehlová Jarmila

Pavlištík Antonín

Vaňková Eva

Všem stávajícím klientům, kteří jsou připojeni ke starší technologii, nabízíme
výměnu zařízení za nové za 890,- Kč.
Možnost zřízení pevné telefonní linky s voláním přes internet.
Kontakt: Ing. Emanuel Fiřt, Kunín 62,
tel. 774095520, emanuel.firt@seznam.cz.
Více informací na www.kunin-net.cz.

Štefková Gebauerová Bohdana

Nováková Jiřina

Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2012
14. 01. 2012
27. 01. 2012
10. 02. 2012
18. 02. 2012
16. 03. 2012
30. 03. 2012
08. 05. 2012
26. 05. 2012
23. 06. 2012
23. – 26. 8. 2012
14. – 16. 9. 2012
15. 09. 2012
16. 09. 2012
13.

Myslivecký ples
16. Školní ples
22. Obecní bál
Maškarní karneval pro děti
Maškarní karneval pro dospělé
Obecní kolo koštování slivovice, hruškovice, jabkovice
Středověká bitva v zámeckém parku
Hry bez venkovských hranic napříč Kunínem
XIV. Zámecká slavnost
Zámecký kinematograf
Slavnosti růží a jiřinek
Oslava 250 let od narození Marie Walburgy hraběnky
z Truchsess-Walburg-Zeilu, koncert, vernisáž výstavy
Kunínská pouť – 200 let od vysvěcení kostela
14.

POZVÁNKA

POZVÁNKA
Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Kuníně Vás srdečně zve na

MS Šenov – Kunín Vás zve na

MYSLIVECKÝ PLES,

MAŠKARNÍ KARNEVAL

který se koná v sobotu 14. ledna 2012 od 20 hod. v tělocvičně ZŠ v Kunín.
K tanci hraje kapela Dušana Pospěcha
Vstupné 100,- Kč (vč. místenky)
Předprodej u p. Františka Malčíka 604/227250
Myslivecké speciality a bohatá tombola
Na Vaši účast se těší členové MS Šenov – Kunín

POZVÁNKA
Sdružení rodičů při Základní škole v Kuníně
Vás srdečně zve na

který se koná v sobotu 18. února 2012 od 14.30 h
v tělocvičně ZŠ
Program:
16.00 vyhodnocení masek
od 16.30 h prodej losů, tombola
do 17.00 h program her a soutěží
do 20.00 h dětská diskotéka
Vstupné: děti v masce zdarma
děti bez masky 20,- Kč
dospělí
40,- Kč
Občerstvení zajištěno.
Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé.

POZVÁNKA

ŠKOLNÍ PLES
Který se koná v pátek 27. ledna 2012 od 20 h
v tělocvičně ZŠ.
K tanci a poslechu hraje hudba D. Pospěcha.
Bohatá tombola a občerstvení, předtančení.
Cena slosovatelné vstupenky s místenkou 100 Kč
Na Vaši účast se těší pořadatelé a předem děkují
za příspěvek do tomboly.
Předprodej vstupenek na Obecním úřadě,
možno objednat telefonicky na č. 556 731 046.

15.

Obec Kunín srdečně zve občany na

22. OBECNÍ BÁL,
který se koná 10. února od 20 h v tělocvičně ZŠ.
K tanci hraje KOPROCK, bohatá tombola, občerstvení,
předtančení.
Vstupné včetně místenky 100 Kč.
Předprodej a rezervace vstupenek na tel. č. 556 731 046.
Na vaši účast se srdečně těší pořadatelé.

Kunínský zpravodaj č. 1/2012 vydal Obecní úřad v Kuníně, 742 53 Kunín 69, dne 12. 1. 2012
(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.

