KONČÍ TERMÍNY K ÚHRADĚ POPLATKŮ ZA ROK 2012

Kunínský zpravodaj

Poplatek za komunální odpad

500 Kč/osobu

Poplatek za psy a nájmy pozemků

do 30. 4. 2012
do 31. 3. 2012

Poplatky je moţné platit i převodním příkazem na účet obce.

duben 2012

Číslo účtu:
1760145389/0800
Variabilní symboly. poplatek za komunální odpad – 1340
poplatek za psa – 1341
nájem pozemku – 2131
stočné – 2321

UZAVŘENÍ OBECNÍHO ÚŘADU
Upozorňujeme občany, ţe z dŧvodu školení všech zaměstnanců, bude
obecní úřad v pondělí 16. dubna od 14 hodin UZAVŘEN. Neplatí pro
stavební úřad.

SBĚR ODPADŮ V ROCE 2011

Dětský maškarní karneval

V roce 2011 jsme v naší obci vytřídili:
Papírové a lepenkové obaly:
Plastové obaly:
Nebezpečné látky:
Pneumatiky:
Sklo:
Jiný biologicky nerozloţitelný odpad:
Směsný komunální odpad - popelnice:
Objemný odpad (ze sběrného dvora):
Bio odpad (hnědé kontejnery):

19,6 t
24,2 t
1,9 t
1,7 t
17,5 t
5,8 t
329,5 t
62,2 t
44,6 t

Ve sběru druhotných surovin, které občané sami odevzdali do sběren a následně obci
předali potvrzení za tento sběr, bylo odevzdáno: Kov 15,1 t, Papír:
3,6 t
Mnoţství odpadu odevzdaného do sběren mŧţeme u svozových společností vykázat
a dostat tak za něj finanční bonusy. Všem občanŧm, kteří nám tímto pomáhají, patří
poděkování. I nadále nám mŧţete tato potvrzení o odpadu odevzdaném do sběren
předkládat.
Finanční bonusy dostáváme i za sběr elektroodpadu (lednice, sporáky, pračky,
myčky a chlazení), který je moţné odkládat na sběrném dvoře, kde máme k dispozici
E-domek. Ten je určen pro uskladnění hlavně starých televizorŧ, monitorŧ, PC,
kopírek, drobných domácích elektrospotřebičŧ, rádií, magnetofonŧ apod.
Maškarní pro dospělé
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V dubnu budou na některá místa dodány kontejnery na bílé sklo. Máme
přislíbeny nádoby i na barevné sklo, které budou po dodání rozmístěny na
určená místa. Ţádáme občany, aby především u třídění skla byli pečliví
a řádně jej třídili. Za vytříděné bílé sklo dostáváme vyšší bonusy. V obci
máme v současné době 23 sběrných míst na tříděný odpad.

OČKOVÁNÍ PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
se uskuteční v úterý 24. dubna 2012:
od 16,00 – 17,00 hod. u Army shopu
od 17,15 – 17,45 hod. u restaurace „Myslivna“

POVINNOSTI NÁJEMCE HROBOVÉHO MÍSTA

Individuální svoz BIO odpadu
V loňském roce vyuţili někteří občané moţnost individuálního svozu BIO
odpadu ze svých zahrad, a to prostřednictvím společnosti OZO Ostrava.
K dispozici jsou nádoby o objemu 120 nebo 240 litrŧ, které společnost
bezplatně zapŧjčila. Svoz byl prováděn 1x za 14 dnŧ.
Pro stanovení ceny není rozhodující zpŧsob, místo nakládání s odpady, počet
ujetých km sběrnými vozidly ani hmotnost odpadu v nádobě. Tyto údaje jsou
zahrnuty v ceně prŧměrnými hodnotami. V loňském roce byla cena za vývoz
120 l nádoby 83 Kč/měsíc, u 240 l nádoby 98 Kč/měsíc. Ceny na letošní rok
ještě nebyly oznámeny.
V roce 2012 bude svoz zahájen 4. 4. 2012 kaţdou sudou středu a potrvá aţ do
30. 11. 2012. Pokud budete mít zájem o tyto sběrné nádoby, poskytneme vám
na obecním úřadě informace a tuto sluţbu vám zprostředkujeme.
Svoz biologicky rozloţitelného odpadu (hnědé kontejnery)
Hnědé kontejnery pro biologicky rozloţitelný odpad budou v obci
rozmístěny od 12. dubna na obvyklých místech. Svoz BIO odpadu bude
zahájen 16. dubna. Připomínáme, aby občané do těchto nádob ukládali
pouze odpad jim určený: plevel, trávní hmota, listí, košťály a celé rostliny,
hobliny, piliny, jemné nebo drcené ovoce, odpad ze zeleně z domácnosti,
listy a natě ze zeleniny, nepoţivatelná zelenina a ovoce. Ne celé větve keřů!
Rovněţ ţádáme občany, aby vedle těchto nádob neodkládali odpad
v igelitových pytlích.

Dle článku 6 Řádu veřejného pohřebiště obce Kunín je nájemce hrobového
místa povinen při uţívání hrobového místa provádět údrţbu pronajatého
hrobového místa a hrobového zařízení (úprava porostu, úklid
znehodnocených květinových darŧ, vyhořelých svíček atd.) Nájemce je
rovněţ správci pohřebiště povinen oznamovat veškeré změny a změny
údajů (ukládání uren, opravy náhrobních kamenŧ ....).

ZVEŘEJNĚNÍ NÁVRHU KONCEPCE
Ve smyslu § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivŧ na ţivotní
prostředí je na Obecním úřadě v Kuníně moţné nahlédnout do návrhu
koncepce „Aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na
léta 2009-2016, po aktualizaci na léta 2009-2020“ a do koncepce
„Aktualizovaná Regionální inovační strategie Moravskoslezského kraje
na léta 2010-2016, po aktualizaci na léta 2010-2020“ v tyto dny:
pondělí a středa 8:00 – 11:00 a 12:00 – 17:00
úterý a čtvrtek 8:00 – 11:00 a 12:00 – 15:30
Do návrhu koncepce včetně vyhodnocení jejich vlivŧ na ţivotní prostředí lze
také
nahlédnout
v Informačním
systému
SEA
(http://eia.cenia.cz/sea/koncepce/prehled.php), kód koncepce MZP121K
a MZP122K.

JARNÍ SBĚR ODPADU

POSTŘEHY OBČANŮ – JAK SE BAVÍ NĚKTERÁ MLÁDEŢ

V sobotu 28. dubna v době od 8 do 12 hod. budou na sběrném dvoře OÚ
přistaveny velkoobjemové kontejnery, do kterých je moţno ukládat: nábytek,
koberce, matrace, pračky, ţdímačky, vysavače, apod.
Do zvláštních kontejnerŧ se bude ukládat nebezpečný odpad (televize,
ledničky, mrazničky, zářivky, autobaterie, chemikálie, barvy, laky).

Zaznamenali jsme příhodu občanky Kunína, která se jí stala při cestě domŧ
z práce. Kdyţ se vracela po setmění domŧ ve směru od benzínové stanice po
Malé Straně kolem Jičínky, všimla si několika mladých lidí u cesty podél
hráze. Kdyţ kolem nich projíţděla na skútru, vhodili jí do cesty ţelezný
odpadkový koš! Naštěstí se stačila předmětu vyhnout. Mladí, zjevně posíleni
alkoholem, byli najednou všichni pryč. Nechceme ani domyslet, co se mohlo
stát. Je opravdu taková zábava normální?! Zřejmě v opilecké pýše padají
všechny zábrany a IQ těchto mladíkŧ je na úrovni houpacího koně.

Kontejnery nejsou určeny pro ukládání suti a popela, dále nejsou určeny pro
sběr odpadŧ, vznikajících při činnosti podnikatelŧ a podnikŧ!
3.

Další neméně primitivní událost se stala někdy v polovině března. Na
obecním Facebooku se objevila fotografie rozházených popelnic s odpadky.
Jedna z nich dokonce skončila v korytě Jičínky! Z diskuse u tohoto snímku
vyplývá, ţe tento případ není ojedinělý. Navíc tentokrát museli neznámí borci
překonat plot soukromého pozemku a popelnice ukrást ze zahrady! Nejen ţe
výtečníci vstoupili na soukromý pozemek neoprávněně, ale došlo také
k poškození plotu.
Reagovat na takové situace není jednoduché a obec moc moţností, jak
zakročit, nemá. Nezbývá neţ, aby občané podobné případy hlásili Policii ČR
a všímali si svého okolí.

VOLEJBALOVÉ ÚSPĚCHY
Rádi bychom informovali o tom, ţe
jsme se stali nováčky v Novojičínské
volejbalové lize. Jmenujeme se Tygři
Kunín, protoţe naším největším
sponzorem je autobusová doprava
Tigressa s. r. o.
V této soutěţi reprezentujeme Kunín
poprvé, a právě jsme se ze 16ti
druţstev
probojovali
mezi
8 nejlepších. Do boje o první místo
postupujeme ze šesté příčky. Coţ je
pro nováčky krásné umístění!!!
Finálová utkání se uskuteční v měsíci
březnu a dubnu v Novém Jičíně,
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v tělocvičně na nové Komenského škole. Úspěšné hráčky a hráči z Kunína:
Andrejka Kunetková, Katka Kudělková, Venda Drábková, Tomáš Jančálek,
Jirka Palacký, Roman Pírek, Filip Cabák
Pořadí Tým

Bodů

Vyhraných Prohraných Vyhraných Prohraných
zápasů
zápasů
setů
setů

1.

Homolci

37

14

1

29

8

2.

Čundrlíkovic Korčuláci

35

12

3

26

9

3.

Maestro

34

11

4

25

10

4.

Orel Štramberk

33

12

3

26

11

5.

Old Boys

31

12

3

26

13

6.

Tygři Kunín

27

8

7

21

16

7.

SEIMEX

27

8

7

19

14

8.

Sokol Starý Jičín

26

9

6

22

17

9.

Trúby Bé

25

9

6

20

16

10.

4 ever

24

8

7

19

17

11.

Puntík-Ski stav

17

4

11

14

23

12.

Drsoni

15

4

11

13

24

13.

Vlčnov

11

4

11

10

25

14.

Pikola Heřmánky

10

3

12

7

24

15.

Veverky

4

1

14

4

29

16.

Je mi to jedno

4

1

14

3

28

ZPRÁVY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY
BŘEZNOVOU ROZHLASOVOU RELACI PRO VÁS PŘIPRAVILI ČTVRŤÁCI
SE SVOU TŘÍDNÍ UČITELKOU VĚROU HEINÍKOVOU
Motto: „Jéje, v naší škole se stále něco děje.“
Recitační soutěţ ţáků Základní školy v Kuníně
Do okrskového kola v recitační soutěţi postoupili a do Nového Jičína jeli:
Kategorie 8., 9. třída
Markéta Kociánová
Marie Balová

Kategorie 6., 7. třída
Honza Balo
Nikola Holubcová

Kategorie 5. třída
Bára Vlčková

Soutěţ v psaní dopisů
Soutěţ v psaní dopisŧ vyhlásila Česká pošta „Dopis sportovci, kterého obdivujeme za jeho
výkon“. Nejlepší dopisy napsali a do soutěţe postoupili Ondřej Horák a Ivana Bělunková,
ţáci 6. třídy.
Zeměpisná olympiáda
Zde se nejlepším řešitelem stala a do okresního kola postoupila Silvie Vykydalová.
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Olympiáda v českém jazyce
Do okresního kola olympiády v českém jazyce se probojovaly a do Nového Jičína jely
ţákyně 9. třídy Valérie Hodurová a Markéta Kociánová.

a Honza Hájkovi zúčastnilo oblastního kola ve florbalu. Za soupeře měli ţáky hokejové třídy
a postupují do předkola, které se uskuteční 13. dubna na naší škole. Utkáme se s týmem ze
ZŠ Dlouhá Nový Jičín.

Okresní kolo chemické olympiády
V pondělí 5. března 2012 se Markéta Kociánová a Valérie Hodurová z 9. třídy zúčastnily
chemické olympiády. Bohuţel se nedostaly mezi šest úspěšných řešitelŧ. Z celého okresu se
zúčastnilo pouze šestnáct ţákŧ. Děkujeme děvčatŧm za účast v této těţké olympiádě.

Brýle a poštovní známky pro Afriku
Nemáte doma nepotřebné dioptrické brýle nebo pouţité poštovní známky z obálek nebo
pohlednic? Naše škola od roku 2007 zaslala jiţ 193 kusŧ dioptrických brýlí. Teď v dubnu
odešleme 41 kusŧ dioptrických brýlí, takţe jsme jiţ odeslali 234 kusŧ brýlí z naší školy.
Brýle opět zdarma označili v Optice ve Fulneku. V zásilce je i velké mnoţství poštovních
známek. Vše jsme odeslali profesoru Riedlovi, který celostátní sbírku organizuje. Známky
jsou směňovány na poštovní burze v Otrokovicích a za obdrţené peníze se kupují školní
pomŧcky, psací potřeby a sešity pro děti z Afriky, ale také z Indie. Děkujeme všem, kteří
nám nosí nepotřebné brýle a poštovní známky. Brýle opět sbírá v kunínské knihovně paní
Prušková a v naší škole paní učitelka Heiníková.

Okrskové kolo ve vybíjené „Preventan cup“
6. března 2012 ţáci ze 4. a 5. třídy bojovali o umístění v okrskovém kole ve vybíjené
základních škol, které se uskutečnilo v Novém Jičíně na Základní škole Jubilejní. Druţstvo
ve sloţení Agáta Osičková, Zuzka Malčíková, Adrian Kulišťák, Láďa Mikula, Michal
Gazdoš, Nikola Bártlová, Marek Cabadaj, Robin Kouřil, Ondřej Novák, Jakub Zŧbek, Jakub
Gazda získalo 2. místo. Gratulujeme.
Okresní kolo ve fyzikální olympiádě
I zde jsme měli své ţelízko v ohni. Nejlepším řešitelem školního kola se stal Michal Knápek
z 8. ročníku.
Biologická olympiáda
Do okresního kola biologické olympiády se z naší školy probojovala Valérie Hodurová
a Honza Vlček.
Matematický klokan ve škole
V pátek 16. 3. soutěţili ţáci naší školy v Matematickém klokanu 2012. Ţáci mohli získat
maximálně 120 bodŧ.
Za správnou odpověď mohli získat 3, 4 nebo 5 bodŧ. Za špatnou odpověď se jeden bod
odčítal a za nezodpovězené otázky body neztráceli. Do soutěţe vstupovali s 24 body. V první
kategorii Cvrček soutěţili ţáci 1., 2. a 3. třídy. Na prvních místech se umístili Sokolová
Lenka 55 bodŧ, Madurová Amálie 50 bodŧ (obě z třetí třídy), Pavlík Jakub 49 bodŧ z druhé
třídy a stejný počet bodŧ měla i Simona Pokusiňská z třetí třídy.
V kategorii Klokánek soutěţili čtvrťáci a páťáci. První tři místa obsadili páťáci Gazda Jakub
a Martin Palla 83 bodŧ, Marie Kubrická 72 bodŧ a Patrik Černý 71 bodŧ. Z naší třídy měla
Zuzka Malčíková 60 bodŧ, Svaťka Bělunková 57 bodŧ Agáta Osičková a Adam Kuráň
54 bodŧ.
Šesťáci a sedmáci měli svoji kategorii. Sedmáci Michaela Křivánková měla 78 bodŧ, Pavlína
Potomáková 71 bodŧ a Jan Balo 69 bodŧ.
Kategorie Kadet pro osmáky a deváťáky skončila takto: deváťáci Hodurová Valerie 62 bodŧ,
Ruml František 55 bodŧ a Lucka Janýšková a Michal Knápek z osmé třídy měli 50 bodŧ.
Přehled vítězů ve školním kole soutěţe "Finanční gramotnost"
1. Pavel Kuráň (8)
2. Michal Knápek (8)
3. Valerie Hodurová (9)
První tři řešitelé postupují do okresního kola, které se uskuteční v dubnu 2012.
Florbal
14. března se druţstvo ve sloţení Ondřej Horák, Adam Zavacký, David Šimíček, Tomáš
Bartla, Martin Palla, Štěpán Turský, Petr Hub, David Janáček, Michal Kopecký, Rosťa
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Vítání jara na zámku Kunín
V sobotu 24. března se ve Velkém sále zámku Kunín uskutečnilo hudební vystoupení
u příleţitosti vítání jara. Z naší školy vystoupil kytarový krouţek – Adrian Kulišťák, Pavel
Kuráň, Michal Knápek, Michal Sedlář. Vystoupila také děvčata s flétnou – Amálka
Madurová, Andrejka Osičková a Maruška Kopecká. Svou recitaci předvedly Monika
Sokolová, Nikola Holubcová a Barča Vlčková. Představení bylo moc pěkné, návštěvníkŧm
se líbilo.
Stali jsme se básníky
ŠKOLA
KAROLÍNA PAVLÍKOVÁ, LUCIE GARSKÁ, ADAM FIŘT
Ahoj, já jsem Holly,
ráda chodím do naší školy.
Kaţdý den se učíme
a někdy i cvičíme.
Já mám samé jedničky,
zpíváme i písničky.
Učíme se anglicky,
ale taky německy.
Malý zvonek zvoní,
„mňam“ toto tu voní.
Copak bude k obědu?
Plné bříško si domŧ odvedu.
ŠKOLA
RADKA KOCIÁNOVÁ, FILIP VAŠEK, MICHAL GAZDOŠ
Hola, hola, škola volá.
Kaţdý den se něco učíme
a dobrou svačinku si sníme.
Školník je náš kamarád,
kaţdou práci dělá rád.
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APRÍLOVÁ ŠKOLA
ADRIAN KULIŠŤÁK
Navštívíme dneska spolu
naši trpělivou školu,
ţáci se zde trpělivě učí,
po zvonění učebnice do aktovky strčí.
Pak si svačinky vytáhnou
a taky se pořádně nadlábnou.

ŠKOLA
LADISLAV MIKULA
Hola, hola,
škola volá,
do školy já chodím rád,
nejlépe tam umím psát.
Druhá sloka ta je kratší,
nejlépe mám školu naši.

ŠKOLA
NELA RAFFAIOVÁ
Kaţdé ráno budík zvoní
a já spěchám na snídani.
Musím honem vstávat,
věci do aktovky dávat.
Pak jdu do školy,
jenom, kdyţ mě nic nebolí.

Mám moc dobrou lavici,
dávám si na ni učebnici.
Učitelka hodná je,
ráda si s námi hry zahraje.
KONČÍME SVOU RELACI
A ZDRAVÍ VÁS ČTVRŤÁCI.

ŠKOLA
PAVLÍNA ČERNÁ, ZUZANA MALČÍKOVÁ, AGÁTA OSIČKOVÁ, SÁRA JUŘICOVÁ
Ráno vstanu z postele,
jdu do školy vesele.
Lucka píše, Adam čte,
Kája se jen raduje.
Něco nového se naučíme,
pak si svačinku v klidu sníme.
Po svačině pŧjdem ven,
na trampolíně si zaskáčem.
Pak je konec učení
a nastal čas na hraní.
ŠKOLA
RADIM SOKOL
Hola, hola,
škola volá.

Zprávy ze školy - duben 2012
Připravujeme pro naše ţáky v měsíci dubnu:
4. 4.
Exkurze 7. ročníku do VÚHŢ Dobrá u Frýdku Místku
5. - 6. 4. Velikonoční prázdniny
10. 4. Okresní kolo Biologické olympiády
10. 4. Přistavení kontejneru na starý papír ke škole (do 13. 4.)
13. 4. Florbalové utkání Street hockey se ZŠ Dlouhá NJ
17. 4. Školní kolo dopravní soutěţe, jízda zručnosti
19. 4. Den Země – projektový den napříč školou
19. 4. Konzultace pro rodiče od 15.00 – 17.00 hodin
20. 4. Loutkové divadlo Ostrava 1., 2., 3. ročník
30. 4. Čarodějné vysílání ţákŧ 3. ročníku
30. 4. Čarodějná škola, aneb škola naruby
3. 5.
Květinkový den

INZERÁT
Nevyplatí se Vám vařit doma?
Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?
Přijďte se najíst k nám.

Ráno vstávám do školy,
těším se na tělocvik.
Pak si píšu úkoly,
to je pro mě pěkný zvyk.
Máme hodnou paní učitelku,
chodí s námi i po venku.
Do školy se těším rád,
škola je mŧj kamarád.
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Školní jídelna ZŠ Kunín Vám nabízí moţnost odběru jídla do jídlonosiče nebo přímé
konzumace v jídelně. Vhodné zejména pro dŧchodce, zaměstnance, maminky na mateřské
dovolené.
Oběd zahrnuje - polévku, hlavní jídlo, nápoj, kompot, salát, ovoce nebo moučník. Strava je
pestrá, vyváţená, odpovídá přísným poţadavkŧm hygieny.
Výdej obědŧ pro cizí strávníky 11-11,30 hod.
Cena obědu
60,-Kč
Aktuální jídelníček naleznete na stránkách školy www.zskunin.cz. Podrobné informace
o podmínkách stravování rádi zodpovíme na tel. čísle 556 749 020.
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ZŠ a MŠ Kunín Vás zve na

Květinkový den
V letošním školním roce se bude konat jiţ osmé setkání.

Prodej sazenic bude zahájen ve čtvrtek 3. 5. 2012
ve 12 hod. a potrvá do 16.00 hodin ve škole.
Prodej zbylých sazenic proběhne v následujícím týdnu od 9.00 hod.
do 14.00hod. V případě nepříznivého počasí bude prodej přesunut.
Prodávat se bude:
Přísada celeru, salátu, kedluben, zelí, květáku, brokolice, majoránky,
kapusty. Sazenice rajčat, paprik, nocenek, jiřinek, kejklířek, aksamitek,
petúnií, muškátů, hledíkovek, aster a dalších sazenic.
Přísadu i sazenice je možno si předem objednat (tel 556 749 714).
SBĚROVÝ MĚSÍC V ZŠ KUNÍN

Výtvarné soutěţe
V měsíci únoru proběhla výtvarná soutěţ na 2. stupni pod názvem „Pod modrou oblohou“
na téma vesmír. Některé obrázky si mŧţete prohlédnout na nástěnce v 1. patře.
V měsíci březnu nás čekají také výtvarné soutěţe. Kdo z vás by se chtěl zúčastnit, mŧţe
namalovat nějaký pěkný obrázek. Byla vyhlášena soutěţ Westernového klubu Suchdol nad
Odrou – Western a koně očima dětí. 1. stupeň namaluje obrázek na téma Ţivot na ranči,
2. stupeň má téma Kovboj a ranč. Výkresy odevzdejte svým učitelŧm nejpozději
25. 4. 2012.
Další soutěţ se jmenuje Svět slova a zpracovává téma Od učení k pohádce. Má dvě části. Ve
výtvarné mŧţete nakreslit obrázek ve formátu A3 nebo A4 libovolnou technikou. V literární
části zpracují ţáci 1. stupně vypravování na jednu stranu a ţáci druhého stupně maximálně na
4 strany. Uzávěrka této soutěţe je 16. 4. 2012.

Exkurze do automobilky
V pátek 16. března vyrazili naši ţáci 7. a 8. ročníku za další aktivitou projektu Region4Tech.
Navštívili automobilku Hyundai v Nošovicích. Většina ţákŧ přijela z exkurze nadšená.
Posuďte sami, jaké jsou jejich postřehy:
Exkurze byla zajímavá. Automobilka je špičkově vybavena.
Lisovna byla po vstupní hale s vystavenými auty další zastávkou naší cesty. Velké
svitky kovu se zde řeţou a zpracovávají. Ve svařovně se celá karoserie svaří.

Didactika magna

U příleţitosti oslav Dne Země vyhlašuje naše škola jako kaţdoročně
v měsíci dubnu „SBĚROVÝ MĚSÍC“.
Co budeme sbírat?
STARÝ PAPÍR a VRŠKY
Z PLASTOVÝCH
LAHVÍ,
BATERIE,
DROBNÉ
ELEKTROPŘÍSTROJE
Jak bude sběr probíhat?
Starý papír v týdnu od 10. 4. – 13. 4. u školy bude
(u vchodu do tělocvičny) přistaven kontejner. Vhazujte papír přímo do něj.
Vršky z plastových lahví mohou ţáci přinášet do školy kdykoli a sypat je do koše
u sborovny.
Baterie a drobné elektropřístroje (kulmy, fény, mobily, rádia…) vhazujeme do
kontejnerŧ v přízemí.
PET lahve shromaţďujeme u kotelny a pravidelně odváţíme.
Děkujeme všem, kteří nám donesou do školy tento odpad, pomohou nám tak zvítězit
v ekologických soutěţích.
Na exkurzi do automobilky Hyundai se mi nejvíce líbila svařovna. Byli tam pěkní
roboti, kteří pomáhali svářet části aut k sobě.
Velmi mě překvapilo, ţe kaţdou minutu dokončí jedno auto.
Myslela jsem si, ţe jedno auto se vyrábí aspoň tak měsíc. Klidně bych tam i pracovala,
bylo to pěkné.
Od 1. 9. 2012 nabízíme opět výuku ve výtvarném a hudebním oboru pod
vedením pedagogŧ ZUŠ Studénka. Informace lze získat ve škole. Nabídka platí také pro
předškolní děti. Vyuţijete této příleţitosti a toho, ţe děti nemusí nikam dojíţdět a získají
vzdělání ZUŠ. V rámci hudebního oboru se ve škole vyučuje kytara a klavír.
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„Kdyţ ţáky čtení nebaví“, „Proč a jak číst v přírodovědných předmětech“, „Jak při čtení najít
to podstatné“, „Rozvoj čtenářské gramotnosti pomocí beletrie“ – to jsou názvy některých
pracovních dílen, které se otevřely pedagogŧm Moravskoslezského kraje v rámci dalšího
vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti.
Ve středu 21. 3. 2012 proběhlo v Základní škole a Mateřské škole v Kuníně celokrajské
setkání pedagogŧ. V devíti pracovních dílnách se 150 pedagogŧ dovídalo, jak se ţáky
pracovat s textem, jak si osvojit čtenářskou gramotnost. Tato problematika je pro pedagogy
velmi dŧleţitá především proto, ţe ţáci málo čtou a mají problém porozumět textu a pracovat
s ním.
Celé odpoledne bylo zahájeno
společným setkáním v hale
školy. Pedagogy přivítala Mgr.
Eva Mokrošová za KVIC,
ředitelka školy Mgr. Ivana
Machýčková a starostka obce
Kunín Dagmar Novosadová.
Ţáci 8. ročníku vystoupili
s krátkým programem o Janu
Ámosu Komenském. Tohoto
pedagoga jsme si připomněli
nejen u příleţitosti oslav 420 let
od jeho narození, ale také
proto, ţe mnohé jeho myšlenky
jsou stále aktuální. Po zahájení
se učitelé rozešli do devíti
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pracovních dílen, ve kterých pracovali se zaujetím aţ do pozdního odpoledne. Předností
všech nabízených programŧ je aplikace aktivizujících metod a forem práce při rozvoji
čtenářské gramotnosti ve výuce ţákŧ základní školy, a to nejen českého jazyka.
V přestávkách si učitelé ještě stačili vyměnit zkušenosti, nápady, načerpat inspiraci ve
výzdobě školy nebo se pozdravit s kolegy, které dlouho neviděli. Evaluační dotazníky byly
veskrze kladné. Účastníci chválili lektory, náplň pracovních dílen, atmosféru i vybavení
školy.
Čtenářstvím se zabývá projekt PODPORA PORADCŦ pro implementaci kurikurální
reformy (registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.05/03.0029), který realizuje Krajské zařízení
pro další vzdělávání pedagogických pracovníkŧ a informační centrum (KVIC) Nový Jičín,
příspěvková organizace. V rámci tohoto projektu se proškolil tým pedagogŧ v oblasti
čtenářské gramotnosti, kooperativního učení a lektorských dovedností. Tito pedagogové se
nyní stali lektory seminářŧ v oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti. Podobná setkání se
budou konat ještě 11. dubna v ZŠ TGM Opava a 5. května v ZŠ Mendelova v Karviné.

V pondělí 23. 4. se koná ve všech třídách mateřské školy v budově MŠ
i v budově ZŠ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mŧţete nás navštívit dopoledne od 8.00 do 11 hodin,
odpoledne od 15 do 16 hodin.
Zveme všechny zájemce, i z řad našich rodičŧ
Personál MŠ

A jaké byly zpětné vazby pedagogů z cizích škol?
Krásná škola, výborná organizace
Děkuji za moţnost nahlédnout do vaší školy
Velmi pozitivní, ZŠ je příjemná, velmi pohostinná, mám mnoho nápadŧ pro
výzdobu
Krásná škola, hodně inspirací
Škola - pěkná, útulná, skvěle vybavená
Škola esteticky i technicky na úrovni
Vlídné prostředí, hezky upravená a milá škola
Škola je velmi kvalitně vybavena, vypadá velmi krásně, organizace byla velmi
kvalitní
Bezchybná škola: krásná, barevná, doporučovala bych návštěvu této školy našemu
zřizovateli

ŘEDITELKA ZŠ A MŠ KUNÍN VYHLAŠUJE PO DOHODĚ SE
ZŘIZOVATELEM

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUNÍNĚ
ZÁPIS SE USKUTEČNÍ V ŘEDITELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Dne 21. 5. 2012
8:00 – 9:00 a 15:30 – 16:30 hodin
Při přijímání dětí není přihlíţeno k pořadí, ve kterém se
dostavíte k zápisu, ale ke kritériím, která vydá ředitel školy
a které budou přístupná na webových stránkách školy
www.zskunin.cz po zasedání zastupitelstva obce.
Ţádosti o přijetí jsou dostupné v MŠ nebo na uvedených
webových stránkách
K ZÁPISU JE POVINEN ŢADATEL VZÍT:
VYPLNĚNOU ŢÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE (S LÉKAŘSKÝM
POTVRZENÍM, ŢE JE DÍTĚ ŘÁDNĚ OČKOVÁNO)
RODNÝ LIST DÍTĚTE (PRO KONTROLU RODNÉHO ČÍSLA)
OBČANSKÝ PRŦKAZ (K OVĚŘENÍ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ)
DALŠÍ POVRZENÍ A DOKUMENTY UVEDENÉ V KRITÉRIÍCH
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PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOTAZY U ŘEDITELE ŠKOLY MGR. IVANY
MACHÝČKOVÉ NA 556 749 714 NEBO U VEDOUCÍ UČITELKY
BC. RENÁTY SZTEFKOVÉ NA 556 749 325

Libotín 979, 742 66 Štramberk
1. turnus : 2. 7. - 14. 7. 2012
2. turnus : 16. 7. - 28. 7. 2012
3. turnus : 30. 7. - 11. 8. 2012
4. turnus : 13. 8. - 25. 8. 2012

Tábor je určen dětem od 7 do 15 let.
V ceně poukazu je zahrnuto:
Strava 5xdenně, ubytování, vstupné na koupaliště, do muzea, na Štramberskou Trúbu, ceny
za soutěţe, odměny personálu a výchovným pracovníkŧm.
Ubytování: ve čtyřlŧţkových a pětilŧţkových chatkách
Cena poukazu 1. 2. 3. turnus 3.790,-Kč
a 4. turnus 3.690,-Kč
Přihláška: ke staţení na www stránkách, nebo zašleme po telefonické
domluvě poštou na adresu zájemce
Rekreační středisko "U Kateřiny", Libotín 979, 742 66 Štramberk
Polanská Kateřina, tel. 556 852 262, 604 274 669 www.ukateriny.cz, novos@novos.cz
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Chcete výhodně investovat do své firmy?
Jste podnik do 10 zaměstnanců?
Vytvoříte nová pracovní místa?
Vyuţijte moţnost získat dotaci

Podnikáte v těchto oblastech?
zpracovatelský prŧmysl
stavebnictví
velkoobchod a maloobchod
opravy a údrţba motorových vozidel
opravy PC a výrobkŧ pro osobní potřebu

Plánujete investici?
nová výstavba, rekonstrukce, modernizace, přestavba budovy
nákup strojŧ, technologií a dalších zařízení
nákup vybavení provozovny

Neváhejte nás kontaktovat
www.compassmc.cz
info@compassmc.cz
tel.:+420 777 707 383
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LEGEM ET IUSTITIA – SÍŤ PORADEN ČR
SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
e-mail: soc.pravniporadny.lei@seznam.cz
tel: 721 972 618, 737 381 312
Jsme občanské sdruţení, LEGEM ET IUSTITIA – SÍŤ PORADEN ČR.
Poskytuje sociálně-právní poradenství všem občanŧm, kteří jsou finančně znevýhodněni,
potřebují ho a mají o něj zájem.
Mnoho našich spoluobčanŧ, kteří se dostali do tíţivé ţivotní situace a nejsou schopni ji řešit
ani neví, na koho se mohou obrátit.
PROTO JSME TADY - LEGEM ET IUSTITIA
Naše poradenské sluţby zahrnují oblast sociální (vše o dávkách SSP, hmotná nouze,
příspěvek na bydlení), oblasti občanského práva (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní
smlouvy, platební rozkazy apod.), rodinného práva (svěření dětí do péče, rozvody, výţivné
apod.), pracovního práva (spory se zaměstnavatelem apod.) a finanční gramotnosti, mimo
jiné i v oblasti oddluţení (osobní bankrot).
Poskytujeme také nadstandardní sluţby.
To zahrnuje sepisování návrhů, podání a ţalob na soudy a instituce.
Vedeme vlastně klienta od vstupní konzultace aţ po dořešení jeho problému.
Garantujeme přístupnost co největšímu počtu všem potřebným občanŧm, kteří se ocitli v
tíţivých ţivotních situacích, aby svou situaci řešili včas a nedostávali se do následných
neřešitelných situací a problémŧ.
Další jedinečností je to, ţe v dohledné době bude komunikace s klienty probíhat i přes
SKYPE, kdy vlastně všechny potřebné informace od klienta získáme přímým rozhovorem
s ním. Skypová adresa bude klientŧm brzy k dispozici na nových webových stránkách.
To vše znamená, ţe klienti, pokud to pro ně bude snazší a jejich problém je nutno rychle
řešit, nebudou muset poradny osobně navštívit, ale pohodlně, ve vzájemné spolupráci bude
vyřešen, aniţ by opustili svŧj byt.
Naše adresa: LEGEM ET IUSTITIA – SÍŤ PORADEN ČR,
Jungmanova 25, 779 00 Olomouc,
Polní ul., 695 01 Hodonín
Jiří Beneš - statutární zástupce o. s. LEGEM ET IUSTITIA – SÍŤ PORADEN ČR
Veronika Benešová, ředitelka poraden
e-mail: soc.pravniporadny.lei@seznam.cz
tel: 721 972 618, 737 381 312
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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, prŧmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných
panelŧ, 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.

JUBILANTI
Srdečně blahopřejeme občanŧm, kteří v měsíci dubnu oslaví svá ţivotní jubilea. Do
dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenosti.
Kuběnová Kateřina

Pítrová Pavlína

Sváčková Vlasta

Denkerová Klosková Zdenka

Kašparovská Vlasta

Kostřábová Lucie

Pastyříková Irena

Dvořák Václav

Svojanovský Michal

Ševečková Irena

Pavlínková Marie

Černoch Petr

Lochmanová Eva

Juřicová Marta

Indrák Dušan

Vostoupal Hubert

Kuráň Vladimír

Šablatura Josef

Kunetková Jana

Mrocková Ludmila

Pavlík David

Juříček Jaroslav

Adamčíková Apolónia

Krakovský Martin

Matysková Aneţka

Wimmerová Julie

POZVÁNKA
Správa zámku Kunín srdečně zve občany na

Velikonoční koncert na zámku
v neděli 8. dubna v 18 hodin v Hudebním sále zámku
Skladby Ludwiga van Beethovena zahrají Jan Škrdlík (violoncello) a Renata
Ardaševová (piano).
Doporučujeme rezervaci míst na tel. č. 556 749 420.

POZVÁNKA
Obec Kunín a Správa zámku Kunín srdečně zve občany

na historickou bitvu v zámeckém parku
na motivy eposů Písně Nibelungů,

Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2012
08. 04. 2012
05. 05. 2012
13. 05. 2012
15. 05. 2012
26. 05. 2012
01. 06. 2012
23. 06. 2012
23. – 26. 8. 2012
14. – 16. 9. 2012

Velikonoční koncert na zámku
Středověká bitva v zámeckém parku
Den Matek
Rybářské závody
Hry bez venkovských hranic napříč Kunínem
Noc kostelŧ
XIV. Zámecká slavnost
Zámecký kinematograf
Slavnosti rŧţí a jiřinek

VÝSLEDKY KOŠTOVÁNÍ
V pátek 30. 3. jsme v zámecké restauraci v doprovodu hudby a karaoke
okoštovali domácí pálenky. Nálada byla skvělá, porota se snaţila, jen zájem
ze strany občanŧ mohl být větší.
Slivovice (8 vzorkŧ)
Jabkovice (7 vzorkŧ) Hruškovice (4 vzorky)
1. místo R. Bělunek, D. Dočkálek J. Konvička
2. místo D. Urban
J. Hájek

A. Bělunek
V. Sedláček, ml.

3. místo R. Trefil
F. Kojetinský
M. Turková
Výhercŧm blahopřejeme. 1. místa postupují do regionálního kola v Bartošovicích,
které se koná 12. května. Všichni jste srdečně zváni.

která se koná v sobotu 5. 5. 2012 od 14 do 22 hodin.
Těšit se mŧţete na:
Pásmo Píseň o Nibelunzích 1. díl, Bitva křesťanŧ s pohany, Turnaj
o královnu Budicu, Koncert dobové kapely, Pásmo Píseň o Nibelunzích
2. díl, Svatební hostina, Zavraţdění Sigfrida, Bitva o poklad Nibelungŧ
a další ...

PŘIPRAVUJEME
Srdečně zveme všechny maminky na pohodové odpoledne u příleţitosti

Dne Matek, který společně oslavíme v neděli 13. května.
Těšit se mŧţete na příjemné posezení u kávy a čaje, na besedu o barvách
a pŧsobení barev na psychiku s módní návrhářkou Dagmar Henekovou
a na mini módní přehlídku jejích modelŧ.
Více informací naleznete v příštím zpravodaji.
Kunínský zpravodaj č. 4/2012 vydal Obecní úřad v Kuníně, 742 53 Kunín 69, dne 4. 4. 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 výtiskŧ.

Tisková zpráva
Nadační fond Hyundai opět podpoří
organizace na Novojičínsku

občanské

Praha, 14. března 2012 – Do 13. dubna 2012 mohou občanské organizace na Novojičínsku
ţádat o finanční podporu u Nadačního fondu Hyundai na projekty, které přispívají k ochraně
ţivotního prostředí, rozvoji komunitního ţivota a účasti občanŧ na dění v obci. Jen v roce
2011 podpořil Nadační fond Hyundai v regionech Nový Jičín a Frýdek Místek 14 takových

jdeme přírodě vstříc

………..

Setkání občanů s firmou EKOCELL CZ s.r.o.
Dne 18. 04. 2012 v 17:00 se koná v sále Osvětové besedy informační schůzka
občanů obce Kunín s firmou Ekocell CZ, jež je novým majitelem areálu bývalé
cihelny wienerberger.

projektŧ za téměř 2 miliony korun.
Díky podpoře Nadačního fondu Hyundai loni například více neţ šedesát dobrovolníkŧ ze
Senior klubu, TJ Sokol Skotnice a jiných spolkŧ zaloţili v obci Skotnice venkovní centrum
pro seniory, kde si starší občané mohou zacvičit na rehabilitačních strojích a vyuţít nově
postavený altánek k vzájemnému setkávání při kulturních a společenských akcích obce.
Občanské sdruţení Comenius Fulnek díky podpoře uspořádalo uţ sedm vzdělávacích
i zábavních akcí. Například letní Pohádkový les, den plný her a masek, navštívily děti
s rodiči i děti z dětských domovŧ. Turnaje v deskových hrách či adventní koncerty pak
potěšily i starší občany.

Na informační schůzce budou občané seznámeni s výrobním programem firmy,
možností zaměstnání a spolupráce.
Program (doba trvání cca 20 až 30 min.):
- představení produktů firmy Ekocell CZ
- ekologické zateplení domů
- úspory energie v praxi
- energetické štítky budov (povinné pro všechny nemovitosti od roku 2013)
- výhledová možnost zaměstnání
Tímto vás všechny srdečně zveme na toto setkání.

Nadační fond Hyundai také přispívá k ochraně ţivotního prostředí. Například
Severomoravské regionální sdruţení Českého svazu ochráncŧ přírody (ČSOP) z Valašského
Meziříčí vyuţilo podporu fondu na údrţbu studánek na Štrambersku. Ochránci přírody
vyčistili a zastřešili 6 studánek a připravují turistickou studánkovou mapu. Pomáhají jim
v tom i studenti maturitních ročníkŧ přírodovědných škol, pro které sdruţení pořádá týdenní
praxe.
Právě nyní mohou organizace ţádat o podporu dalších projektŧ. „Šanci mají i velmi malé
spolky, které zapojí místní občany do svých nápadŧ, a společně zlepší ţivot ve své obci,“
uvedla Markéta Kráčalíková z Nadace Open Society Fund Praha, která grantové výzvy
Nadačního fondu Hyundai administruje.
Uzávěrka na ţádosti o podporu Nadačního fondu Hyundai je 13. dubna 2012. Více
informací: www.nfh.cz.

Kontakt pro média:
Markéta Kráčalíková, Nadace Open Society Fund Praha
E-mail: marketa.kracalikova@osf.cz / Tel: 605 905 943
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