Váţení spoluobčané,

Kunínský zpravodaj
únor 2012

tento měsíc jen krátce - úraz mi stále neumoţňuje být v kanceláři. Jak jsem
psala v lednovém zpravodaji, jsem k zastiţení na mobilu a mailu a o dění
v obci jsem kaţdodenně informována. Jen bych chtěla poprosit – nepište mi
anonymy. Pokud máte názor, který stojí za to, podepište se pod něj, abych
mohla adresně odpovědět a nemusela to řešit přes zpravodaj. I slova by
mohla být pouţita trochu jiná... Ale teď k věci.
Jak jistě víte, po povodni se nenašel nový nájemce zámecké restaurace
a provoz zůstal na bedrech obce. Veškerý provoz jsem zajišťovala za pomoci
„řadových“ zaměstnanců obce, často také po pracovní době na úkor volného
času. V restauraci je nainstalováno zabezpečovací zařízení, které je napojeno
na agenturu. V případě poplachu je nutné, aby někdo z obce provedl kontrolu,
a zjistil, co poplach způsobilo. Pokud jsem zdravá, vyjíţdím já. Teď to nejde,
zlomená noha mi pohyb a jízdu autem zkomplikovala, tak mají pohotovost
„řadoví“ zaměstnanci – také na úkor volného času. Proto neparkuje sluţební
auto před obecním úřadem (mimochodem, kdyţ tam parkovalo na podzim,
sbírali jsme stěrače po parku, opravovali pokřivené plechy a hustili
pneumatiky), ale parkuje před jejich domem. A prosím, nehledejte v tom
lenost. Sluţební auto je vyuţíváno pro sluţební účely. Výjezdy bezpečnostní
agentury jsou placené, čas jsou peníze a v případě vykradení je rychlost
důleţitá.
Děkuji za názor, jsem ráda, ţe Vám nejsou lhostejné obecní finance. Ale
tento názor můţete prezentovat slušně a veřejně, ať uţ na OÚ nebo na
zasedání zastupitelstva. Předpokládám, ţe bydlíte na Suchdolské ulici (kterou
v dopise zmiňujete). Finance na opravu chodníku podél ní letos opravdu
nejsou. To ale neznamená, ţe nejsou vůbec ţádné. V minulém zpravodaji
jsem psala, ţe na investice v letošním roce nám zbudou cca 4 miliony. Není
to mnoho, ale není to ani málo. V některých obcích mohou být rádi, kdyţ
z rozpočtu zaplatí nutné výdaje, jako je např. zimní údrţba komunikací,
veřejné osvětlení, platy zaměstnanců atd. O nějakých rozsáhlých opravách či
rekonstrukcích si mohou nechat zdát.
Od roku 2009 se řešily povodňové škody. Nikdo povodeň nechtěl a nečekal
a stála nás (obec, občany i podnikatele) spoustu peněz. Jsem moc ráda, ţe na
obecním majetku byly veškeré škody odstraněny. Peníze na opravy nám
nepřišly samy, za vším je spousta práce a vynaloţeného úsilí. A to se netýká
jen povodní. Máme opravenou školu, školku, zdravotní středisko, sportovní
areál, zámek včetně parku, chodníky podél silnice I/57 (na dolním konci
dlouho nebyly ţádné), nové ČOV, zrekonstruovanou kanalizaci, mosty,

lávky, nově postavených 24 bytových jednotek. Máme za sebou kus poctivé
a dobře odvedené práce. Také nás ještě hodně práce čeká. A sem patří
i chodník na Suchdolské. Je ve špatném stavu, ale je. V letošním roce bude
připraven projekčně a podkladově a teprve pak můţeme přistoupit
k opravám. Stejně jako chodník také autobusové zastávky, školní hřiště,
obecní úřad, komunikace,… čekají na svou opravu. K tomu je třeba vyřešit
zklidnění dopravy v obci, zpracovat nový územní plán, ... Ale moţná by stálo
za to, rozhlédnout se kolem sebe a srovnat úroveň bydlení a ţivota v Kuníně
s úrovní v jiných obcích v ČR.
Dagmar Novosadová, starostka

ZMĚNA CENY VODNÉHO
Oznamujeme občanům, ţe 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 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 zákona o správě daní a poplatků, tj.
přistoupit k zaslání platebního výměru (kde jiţ můţe být částka zvýšena aţ na
trojnásobek) a poté k exekuci.
Nájmy pozemků
do 31. 3. 2012
Informujeme občany, ţe 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, drţitelem je fyzická osoba
b) za druhého a kaţdého dalšího psa v rodinném domě
c) za psa, jehoţ drţitelem je právnická osoba
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100,- Kč
200,- Kč
100,- Kč

d) za psa chovaného v bytovém domě s více neţ 2 byty, jehoţ drţitelem je poţivatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu anebo poţivatel sirotčího důchodu
200,- Kč
e) za druhého a kaţdého dalšího psa, jehoţ drţitelem je osoba uved. d) 300,- Kč
f) za psa chovaného v domě s více neţ 2 byty
450,- Kč
g) za druhého a kaţdého dalšího psa v domě s více neţ 2 byty
1000,-Kč

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

ORDINAČNÍ HODINY MUDR. SCHWARZEROVÉ
Tel. č.: 552 308 835
Sudý týden
Po
12:00-16:30
17:00-19:30
Út
12:00-16:30
17:00-19:30
St
12:00-16:30
17:00-19:30
Čt
12:00-16:30
17:00-19:30
Pá
7:00-12:00
12:30 -13:00
Bolestivé případy Po-Čt 12-12:30
Pá 7:00-7:30
Lichý týden
Po
7:00-12:00
12:30-14:30
Út
7:00-12:00
12:30-14:30
St
7:00-12:00
12:30-14:30
Čt
7:00-12:00
12:30-14:30
Pá
7:00-12:00
12:30-13:00
Bolestivé případy Po-Pá 7:00-7:30
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OZNÁMENÍ

Oznámení o zahájení projednávání návrhu
Zadání územního plánu Kunín
a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí
Městský úřad v Novém Jičíně, úřad územního plánování jako pořizovatel
územně plánovací dokumentace pro obec Kunín příslušný dle § 6 odst. 1
písm. c) zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)
oznamuje dle § 47 odst. 2 stavebního zákona zahájení projednávání návrhu
zadání výše uvedeného územního plánu.
Návrh zadání Územního plánu Kunín bude vystaven k veřejnému
nahlédnutí od 30. 1. 2012 do 29. 2. 2012
·
na Odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče,
oddělení úřadu územního plánování Městského úřadu Nový Jičín,
Masarykovo nám. 1, Nový Jičín, v kanceláři č. 038 (tel.: 556 768 362,
fax: 556 768 271, e-mail: h.machac@novyjicin-town.cz)
·

na Obecním úřadě Kunín (tel.: 556 719 950, fax: 556 749 326, e-mail:
obec@kunin.cz)

Zároveň je návrh zadání územního plánu zveřejněn způsobem umoţňujícím
dálkový přístup na webových stránkách Městského úřadu Nový Jičín
www.novy-jicin.cz (Městský úřad – Informace k činnosti MěÚ podle odborů
– odbor územního plánování, stavebního řádu a památkové péče – Aktuálně
pořizované územně plánovací dokumentace Obec Kunín;
http://www.novyjicin.cz/cz/urad/mestsky-urad/odbor-uzemniho-planovani-sra-pp/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/)
nebo
na
webových stránkách Obecního úřadu v Kuníně www.kunin.cz (Úřední deska)

POZVÁNKA
Dále ve vazbě na výše uvedené Zadání nového územního plánu Kunín
pořádá Obec Kunín ve spolupráci s Úřadem územního plánování Městského
úřadu v Novém Jičíně besedu na téma:
„Územní plánování aneb proč by se měl kaţdý občan a vlastník
nemovitostí v Kuníně zajímat o nový územní plán ve své obci“

Beseda se uskuteční 22. 2. 2012 v 18:00 v Osvětové besedě
v Kuníně
Cílem besedy budou odpovědi na otázky typu:
Co je dobré vědět o územním plánování
Co se dozvím z územně plánovací dokumentace
Kde se mohu seznámit s územním plánem
Jak mohu ovlivnit územní plán
Kam se mám obracet s dotazy, ţádostmi a podněty
Co mám právo vědět, kdo mi poradí
Jak vypadá územní plán, budu mu rozumět?

PODĚKOVÁNÍ
Paní Dana Kudělková děkuje paní Košutové, která v lednu našla
a odevzdala ztracenou peněţenku a mobilní telefon.

Kaţdý (občané, fyzické a právnické osoby a organizace) můţe v souladu
s ustanovením § 47 odst. 2 stavebního zákona uplatnit v uvedené lhůtě své
připomínky, tj. do 29. 2. 2012.
K poţadavkům, podnětům a připomínkám uplatněným po uvedených
lhůtách se nepřihlíţí.
Poţadavky, podněty a připomínky zasílejte písemně výhradně na adresu
pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování,
stavebního řádu a památkové péče, Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín.
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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 29. 2. od 7:00 do 17:00 a 1. 3. 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.

STŘECHY A JEJICH REKONSTRUKCE
KLEMPÍŘSTVÍ
–
POKRÝVAČSTVÍ
Komíny – Střechy – Nátěry - Krovy 2012
Prodej, dodávka a montáže plechových střešních tašek na míru
vaší střechy. Rádi vám pomůžeme navrhnout barvu a správnou
povrchovou úpravu jak u plechových střech, tak i u jiných typů
střešních krytin, jako jsou betonové a pálené střešní krytiny,
dále modifikované hydroizolační pásy plochých střech a střešní
šindele tak, aby životnost materiálů byla co nejdelší. Dodávky jsou včetně všech správně
navržených doplňků, jako jsou různé ochranné prvky proti ptákům, sněhové zábrany,
střešní okna, okapové systémy a další tak,
aby střecha byla plně funkční.
Neváhejte nás proto kontaktovat a my
vám dle vaší dokumentace nebo
skutečnosti u vás na stavbě, zpracujeme výpočet materiálu a případně práce. Krátké dodací
lhůty rozvozu materiálu. Akční ceny na vybrané typy materiálu.

Při předloţení tohoto letáku sleva 10 % na střešní krytinu na
objednávky uzavřené do 14. 4. 2012

mobil: 603 744 364 telefon:558 439 732
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY

Zápis do mateřské školy v Kuníně se bude konat
v pondělí 21. 5. 2012
od 7.30 do 8.30 a od 15.30 do16.30
Kritéria a přesnější informace budou zveřejněny v březnovém zpravodaji a ve
vývěsce mateřské školy
Zprávy ze školy
Připravujeme:
1. 2.
Okresní kolo Dějepisné olympiády
Preventivní program pro 7., 8. ročník
Školní kolo recitační soutěţe
2. 2.
Den otevřených dveří ve výuce
3. 2.
Pololetní prázdniny
6. 2.
Divadlo Myška ve školní druţině
8. 2.
Poţárníci ve škole – program pro 2., 6. ročník 1. část
9. 2.
Zápis do I. třídy
18. 2.
Maškarní karneval
20.-24. 2.
Jarní prázdniny
29. 2.
Poţárníci ve škole – program pro 2., 6. ročník 2. část
Vysílání školního rozhlasu 5. ročník

Zápis do 1. třídy ZŠ
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.
Rodiče budoucích prvňáčků si k zápisu přinesou:

1. Rodný list dítěte
2. Vyplněný dotazník pro rodiče ţáka I. třídy ZŠ (obdrţí jej
rodiče v MŠ, nebo si jej mohou vyzvednout na ředitelství ZŠ
nebo na stránkách školy na stránce s dokumenty)
8.

Florbalový turnaj

Výsledky vánočních turnajů 22. 12. 2011

Úterý 31. 1. nebyl pouze den pro předávání vysvědčení, ale také se uskutečnil
velký florbalový turnaj ţáků naší školy v rámci celorepublikové soutěţe ČEZ
STREET HOCKEY.
Turnaj pomáhal paní učitelce Ţídkové organizovat Školní parlament. Celkem
se utkalo mezi sebou 8 florbalových týmů. Byli v nich zastoupení ţáci a
ţákyně 1. - 7. třídy. Za mohutného povzbuzování nakonec zvítězil tým
BOMBEŘI ze 6. a 7.ročníku ve sloţení Š. Turský, O. Horák, T. Bátrla, A.
Zavacký, R. Štec a D. Šimíček. Drţíme palce vítězům v dalších kolech
soutěţe.
První vysvědčení
Poslední
lednový
den
dopoledne dostávají všichni
ţáci své pololetní vysvědčení.
Tedy téměř všichni. Prvňáčci
nedostali nic. Museli si počkat
na odpoledne. V jejich třídě se
konala malá třídní slavnost
předávání vysvědčení před
jejich rodiči. Děti rodičům
předvedly, co se za pět měsíců
naučily a také jim poděkovaly
za trpělivost při psaní domácích
úkolů. Rodiče zase pochválili své děti za snahu a píli. Společně si tak všichni
uţili příjemné lednové odpoledne.
Školní ples
Děkujeme všem, kteří zavítali v pátek 27. 1. na školní ples a podpořili tak
naše děti. Poděkování patří také všem, kteří přispěli do naší tomboly. Dárky
poslali mnozí rodiče a také přátelé školy. Děkujeme.
EKOanketa
Milí občané Kunína,
ţádáme Vás o vyplnění EKOankety, která je součástí tohoto zpravodaje.
Podle ní chceme zjistit, jak jsme na tom v naší obci s tříděním odpadů a její
výsledky také porovnáme s anketou, která proběhla před rokem.
Jak to všechno dopadne, se zanedlouho určitě dozvíte.
Děkujeme.
EKOtým ZŠ Kunín
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Vánoční laťka
1. místo
Petr Hub (8.r.)
2. místo
Přemek Gregor (7.r.)
3. místo
Tomáš Bátrla, Adam Zavacký (6.r.)
1. místo
2. místo
3. místo

Barbora Logajová ( 8.r.)
Michaela Křívánková (7.r.)
Marie Balová (8.r.)

Vybíjená
1. místo

Tým Barči Logajové

Turnaj ve florbalu
1. místo
2. místo
3. místo

tým Michala Kopeckého
tým Tomáše Bátrly
tým Petra Huba

Turnaj ve fotbalu
1. místo
2. místo
3. místo

tým Petra Huba
tým Michala Kopeckého
tým Jiřího Hodury

Všem blahopřejeme !!!!!!!!!!!!!
Recitační soutěţ
1. 2. 2012 – školní kolo – celkem recitovalo 46 recitátorů
1. kategorie ( 1. - 2. třída)
1. místo
Adéla Černá
2. místo
Ondřej Dočkálek
3. místo
Lucie Brišová
2. kategorie ( 3. - 4. třída)
1. místo
Andrea Osičková
2. místo
Lucie Garská
3. místo
Amálie Madurová
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3. kategorie ( 5. - 6. třída)
1. místo
Barbora Vlčková
2. místo
Kateřina Malčíková
3. místo
Gabriela Rumlová
4. kategorie ( 7. - 9. třída)
1. místo
Marie Balová
2. místo
Jan Balo
3. místo
Markéta Kociánová

Pololetí za námi
Pět měsíců pilné práce je za námi. Děti si odnesly domů pololetní vysvědčení
a to je právě okamţik, který stojí za ohlédnutí a také výhled na to, co nás
v dalším pololetí čeká.
Prioritou pololetí bylo stmelování třídních kolektivů. Proběhl adaptační kurz
ţáků 5. ročníku a 6. ročníku a preventivní programy pro 7., 8. ročník.
V rámci ekologie se nám moc líbil Den stromů. Stromy, které naše děti
zasadily na výletišti a u školy se těší dobrému zdraví, snad přeţijí tyto
mrazivé dny a na jaře se těšíme, jak budeme pozorovat jejich probouzení. Ve
spolupráci s obcí chystáme na Den Země další podobné aktivity, na jejich
financování podala obec Kunín ţádost o dotaci. Náš ekotým připravil opět
anketu pro občany Kunína. Uvidíme, zda se od minulé ankety něco v obci
změnilo k lepšímu. Rozšířili jsme ve škole sběr odpadů o plastové láhve
a hliník.
V rámci projektu Region 4Tech se naši ţáci dostali do tepelné elektrárny, do
automobilky v Kopřivnici a máme v plánu návštěvu automobilky Hyundai.
Díky projektu také vyrobily krásné makety staveb a zkusili si práci
s vrtačkou, pilníky a dalším nářadím.
Naši ţáci byli bruslit, na dopravním hřišti, na obecním úřadě, na zámku,
v kovárně. Nesmírně si váţíme toho, ţe můţeme se ţáky tyto návštěvy
uskutečnit a děkujeme všem, kteří se nám věnovali.
Oslava vánoc se také vydařila. V období adventu jsme připravili pěknou
besídku, navštívil nás Mikuláš, a proběhla beseda o Africe a program
Poselství křesťanských vánoc.
Děti se zapojují do celé řady soutěţí. Postupně probíhají školní kola jak
vědomostních soutěţí, tak výtvarných i sportovních.
11.

Hlavní prioritou je však výuka. Ačkoliv jsme nebyli vybráni k testování ţáků
ministerstvem školství, sami jsme si zkusili těmito testy ţáky otestovat.
Chtěli jsme si ověřit, ţe máme správně nastavené osnovy a obstáli jsme.
Právě jsme dokončili testování ţáků 9. ročníku a v únoru budeme testovat
naše „páťáky“ v rámci projektu KALIBRO. Kvalitní výuka musí stát na
prvním místě naší práce. Všichni ţáci nemohou mít na vysvědčení samé
jedničky. Známka by měla odpovídat výkonu ţáka. I to se dovídáme
z výsledku testování. A vychází nám, ţe ţáky nepodceňujeme, ani
nepřeceňujeme. A to je dobře.
V novém pololetí nás čeká opět spousta práce, spousta aktivit. Jiţ nyní
začínají paní učitelky plánovat školní výlety, které jsou pro ţáky odměnou za
jejich práci. Společně bychom chtěli připravit dětský den, na kterém bychom
ve škole rádi uvítali všechny rodiče. Jsme rádi, kdyţ rodiče do školy přijdou
a mají společnou radost z úspěchů našich dětí. Rodiče jsou v naší škole
vítáni.
Mějte příjemné a pohodové dny. Ivana Machýčková, ředitelka školy

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Sedm dvojic se 21. ledna utkalo ve stolním tenise. Na 1. místě se umístili
Filip Cabák a Radek Kocián, na 2. místě Jiří Šimek a Jaromír Keseg, na
3. místě Tomáš Gavenda a Petr Havel, na 4. místě Oldřich Obšívač a Jiří
Navrátil, na 5. místě Jiří Zdráhal a Martin Ficek.
Poděkování patří všem sponzorům – OÚ Kunín, Restauraci U Cihelny a také
hráčům. Děkujeme všem zúčastněným, ředitelce a školnici ZŠ Kunín.
Neúspěšní hráči mohou kaţdou středu od 16 do 18 hodin trénovat své
výkony v tělocvičně ZŠ.
J. Zdráhal, M. Ficek

POZVÁNKA
Oslavte sv. Valentýna stylově v zámecké restauraci U Dobré hraběnky
v úterý 14. února
Ve stylové nekuřácké restauraci na Vás čeká:
Valentýnská výzdoba
Valentýnské polední menu
Valentýnská večeře při svíčkách
Rezervace stolu na tel. čísle 775 576 268
12.

Důchodová reforma - informace
Nová pravidla v tzv. malé důchod. reformě platné od 1. 10. 2011
-

posouvá důchodový věk, dnešní novorozenci by měli odcházet cca
v 73 letech
dnešní 16 letí budou odcházet do důchodu po 70 letech, věk pro
odchod muţů se dále bude zvyšovat o dva měsíce ročně, pro ţeny nar.
od r. 1956 o 4 měsíce ročně

I. pilíř

II. pilíř – nový

Stávající státní
systém
důchodového
zabezpečení

Volitelné důchodové spoření
v penz. společnostech
- dobrovolné rozhodnutí
k převodu 3% z I. pilíře
+2% vlastního přísp.
z hrubé mzdy
- Před dovršením 35 let
vstup kdykoliv, pro starší
předpoklad do 30. 6. 2013
Bez:
- státních přísp.
- daňových úlev
- přísp. zaměstnavat.
- jednorázových vkladů
- výběru aţ 50% po 15ti letech
- garance nezáporného zhodnocení
- vyrovnání pozůstalým

III. pilíř
Doplňkové penzijní spoření
- pokračování stávajícího PF
se státním příspěvkem.
Transformovaný fond
vznikne ze současných
Penzijních fondů a budou
zachovány aktuální podmínky:
- garance návratnosti vloţ.
prostředků
- státní přísp. aţ 230Kč měs.
- daňové výhody
- přísp. zaměstnavatele
– výsluhová penze
- jednorázová výplata
- moţnost jednoráz. vkladů
- výplata oprávněným osobám

PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ
VRATA, THUJE NA ŽIVÉ PLOTY
Garáţová vrata od 9.999 Kč. Výklopná, dvoukřídlá,
sekční.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru.
Standardní 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 svařovaná výplň. Při objednávce montáţe
sleva 30% na naše okrasné dřeviny.

THUJE NA ŢIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Široký výběr okrasných dřevin. Mnoţstevní slevy.
Koupíte u nás také stínicí tkaninu – stínovka.

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00, Otevírací doba: Po – Pá 8:00 - 16:00
Tel.: 722 550 000, 732 650 203. Rozvoz po celé ČR.
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč.

Nově se upravuje státní příspěvek, který bude nyní 90 Kč z 300 Kč příspěvku
účastníka, nově bude zvýšen příspěvek aţ na 230 Kč měsíčně z vkladu 1000
Kč účastníka. Celkem bude moţné získat od státu na příspěvcích aţ částku
2760 Kč. Fondy se mohou převádět pouze do konce února 2012, poté je
moţná jen transformace. Změny navýšení a přechody k jiným fondům proto
udělejte co nejdříve. Sjednejte si nové Penz. připojištění! U osob od 18 let
stačí jen registrace. Pro II. pilíř bude zapotřebí mít příjem alespoň 26000 Kč.
Další informace a rady, změny a sjednání nových smluv:
Zdeněk Zedník, Kunín 145, mob. 603533709, email
zdenekzednik@seznam.cz
Váš finanční poradce.
13.

14.

15.

16.

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 únoru oslaví svá
ţivotní jubilea. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky
a spokojenosti.

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

Peřina Zdeněk

Pokora Jiří

Machálková Ludmila

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.

Hradilová Lenka

Polášková Anna

Kojetinská Pelagia

Juřík Roman

Špíšková Eliška

Charuzová Anastazie

Sekanina Karel

Štěpán Josef

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

Tichavská Drahomíra

Vohralíková Bernardina

Kabát Josef

Kuţílková Marta

Chrástecká Pavla

Juříčková Hermína

Jančálková Danuše

Šimčíková Květoslava

Tkadlečková Dagmar

Juřenčáková Ludmila

Všem stávajícím klientům, kteří jsou připojeni ke starší technologii, nabízíme
výměnu zařízení za nové za 890,- Kč.
Moţnost 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.

STATISTIKA OBYVATELSTVA
K datu 31. 12. 2011 bylo v obci k trvalému pobytu přihlášeno 1895 obyvatel.
Narozeno: 18 dětí
Zemřelo: 14 občanů

Přistěhováno: 36 občanů
Odstěhováno: 47 občanů

Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2012
10. 02. 2012
18. 02. 2012
16. 03. 2012
30. 03. 2012
05. 05. 2012
15. 05. 2012
26. 05. 2012
23. 06. 2012
23. – 26. 8. 2012
14. – 16. 9. 2012
15. 09. 2012
17.

22. Obecní bál
Maškarní karneval pro děti
Maškarní karneval pro dospělé
Obecní kolo koštování slivovice, hruškovice, jabkovice
Středověká bitva v zámeckém parku
Rybářské závody
Hry bez venkovských hranic napříč Kunínem
XIV. Zámecká slavnost
Zámecký kinematograf
Slavnosti růţí a jiřinek
Oslava 250 let od narození Marie Walburgy hraběnky
z Truchsess-Walburg-Zeilu, koncert, vernisáţ výstavy

POZVÁNKA

POZVÁNKA

Obec Kunín srdečně zve občany na

Obec Kunín srdečně zve občany na

22. OBECNÍ BÁL,

MAŠKARNÍ KARNEVAL pro dospělé,

který se koná 10. února od 20 h v tělocvičně ZŠ.

který se koná 16. března od 20 h v tělocvičně ZŠ.

K tanci hraje KOPROCK, bohatá tombola, občerstvení,
předtančení.
Vstupné včetně místenky 100 Kč.

K maškarnímu rejdění hraje PAUL DOCTOR.
Občerstvení zajištěno
Vstupné 50 Kč

Předprodej a rezervace vstupenek na tel. č. 556 731 046.
Na vaši účast se srdečně těší pořadatelé.

Rezervace vstupenek u E. Ruskové na tel. č. 556 731 046.
Na vaši účast se srdečně těší pořadatelé.

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

MAŠKARNÍ KARNEVAL PRO DĚTI
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.

19.

Místní kolo
KOŠTOVÁNÍ SLIVOVICE, HRUŠKOVICE
A JABKOVICE
se uskuteční v pátek 30. 3. od 18 h v Zámecké restauraci
Vzorky z loňské sklizně (0,3 l), označené jménem, číslem domu, druhem a %
můţete přinést do 29. 3. 2012 na Obecní úřad Kunín.
Výherci postoupí do regionálního kola v Bartošovicích.
Těšíme se na Vaši účast!
Přivítáme dobrovolníky do poroty!
(nahlaste se telefonicky 556 749 342 nebo mailem obec@kunin.cz)

SBĚR ŠROTU
Rybářský spolek Kunín provede v březnu sběr ţelezného šrotu. Termín
bude upřesněn letákem. Z výtěţku bude hrazen nákup ţivých ryb na rybářské
závody. Rybářský spolek proto ţádá občany, aby ţelezný šrot nevynášeli na
nestřeţené prostory. Ze zkušenosti je známo, ţe se část v nočních hodinách
před samotným sběrem „někde“ ztratí.
Kunínský zpravodaj č. 2/2012 vydal Obecní úřad v Kuníně, 742 53 Kunín 69, dne 7. 2. 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.

