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ZMĚNA  CENY  VODNÉHO 

Oznamujeme občanům, ţe Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. 

mění cenu vodného na 30,61 Kč/m
3
 (bez DPH), 34,90 Kč/m

3
 (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/m
2
 + 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 100,- Kč                                                                                                              

b) za druhého a kaţdého dalšího psa v rodinném domě   200,- Kč   

c) za psa, jehoţ drţitelem je právnická osoba    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 m
3
. 

Poplatky je moţné platit i převodním příkazem na účet obce. 
Číslo účtu 1760145389/0800 

Variabilní symboly: 

Poplatek za komunální odpad – 1340 Nájem pozemku - 2131 

Poplatek za psa – 1341                               Stočné – 2321 



INFORMACE  ZE  HŘBITOVA 

V únoru byly demontovány informační skříňky za účelem vyhotovení nových 

(do konce března). Sledujete internetové stránky: http://kunin-

hrbitov.webnode.cz/,  kde budou vkládány informace pro nájemce hrobových 

míst, nebo kontaktujte správce hřbitova B. Novosada  na telefonním čísle 739 

048 115. 

TŘÍKRÁLOVÁ  SBÍRKA  2012 

Váţení spoluobčané, 

při letošní Tříkrálové sbírce jste darovali o 61.043 Kč víc neţ v roce 2011. 

Celkem jste darovali částku 1 206.401Kč. Vypovídá to o Vaší velké štědrosti, 

dobrotě a lásce. Výtěţek vyuţijeme efektivně pro naši činnost, tak, aby 

přinesla co největší uţitek. 

Děkujeme Vám všem štědrým dárcům, kteří jste králům – koledníkům 

otevřeli svá obydlí a vstřícně jste je přijali. Děkujeme také našim 

koledníkům, kteří se vydali na cestu k Vašim domovům a pomohli nám 

uskutečnit letošní sbírku, dále všem asistentům, kteří se starali o jejich 

zázemí a o průběh sbírky v daném místě.  

Vy všichni, kteří jste se zúčastnili Tříkrálové sbírky, jste pro Charitní dílo 

v naší vlasti nadějí. I my Vám chceme vyprošovat naději. Naději, která by 

Vás provedla celým rokem 2012 bez ztráty lásky a dobroty ve Vašich 

srdcích. 

    Jiří Rosenstein     Petr Kučerka 

  koordinátor Tříkrálové sbírky           ředitel Charity Odry   

Srovnání Tříkrálové sbírky s okolními obcemi                                                                                      

Kunín 46 389 Kč 

Šenov u N. Jičína 46 196 Kč 

Suchdol nad Odrou 44 923 Kč 

Bernartice nad Odrou 40 746 Kč 

Hladké Ţivotice 21 787 Kč 

Kujavy 17 851 Kč 

Hukovice 10 426 Kč 

 

3. 

Rozdělení Tříkrálové sbírky 2012 

65% připadá na zajišťování pomoci a péče seniorům a handicapovaným 

osobám pečovatelskou a ošetřovatelskou sluţbou Charity Odry, na zřízení 

a podporu domácí hospicové péče a na podporu provozu skladu 

kompenzačních pomůcek především pro oblast severní Moravy a Slezska 

15% na projekty Diecézní charity ostravsko-opavské 

10% na humanitární pomoc v zahraničí 

  5% na podporu projektů Charity Česká republika 

  5% je v souladu se zákonem určeno na reţie sbírky   

          

Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můţete získat: 

Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947 

e-mail: odry@caritas.cz, web: http:/www.odry.charita.cz 

 

ZPRÁVY  ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 

Připravujeme v březnu: 

5. 3.  Okresní kolo Chemické olympiády 

6. 3.  Okrskové kolo ve vybíjené 4., 5. ročník 

16. 3.  Exkurze ţáků 7. a 8. ročníku do automobilky Hyundai 

16. 3.  Matematický klokan – školní kolo 

  Maškarní ples pro dospělé 

20. 3.  Recitační soutěţ – okresní kolo  

21. 3.  Setkání pedagogů Moravskoslezského kraje – zkrácené  

  vyučování 

  Okresní kolo Olympiády z Českého jazyka 

23. 3.  Loutkové divadlo Ostrava 4., 5., 6. ročník 

26. 3.   Velikonoční focení  

28. 3.  Beskydské divadlo v NJ 7., 8., 9. ročník 

30. 3.  Školní vysílání 4. ročník 

Zápis do 1. třídy 

Ve čtvrtek 9. 2. 2012 proběhl v naší škole zápis do 1. třídy. K zápisu se 

dostavilo 30 dětí, šest z nich zvaţuje odklad školní docházky. Děti byly velmi 

šikovné, s chutí plnily zadané úkoly a zpívaly nebo recitovaly. Kdyţ si 

odnášely plnou náruč dárečků, balónek a pamětní list, tak jim pěkně zářila 

očička. Těšíme se na vás 3. září v naší škole!! 
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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, nejpozději 

21. 3. 2012 

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 PRŮKAZ (K OVĚŘENÍ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ) 

 DALŠÍ POVRZENÍ A DOKUMENTY UVEDENÉ V KRITÉRIÍCH 

PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOTAZY U ŘEDITELE ŠKOLY MGR. IVANY 

MACHÝČKOVÉ NA 556 749 714 NEBO U VEDOUCÍ UČITELKY 

BC. RENÁTY SZTEFKOVÉ NA 556 749 325 

 

  

  

  

VVEELLKKÝÝ  VVÝÝPPRROODDEEJJ  SSKKLLAADDOOVVÝÝCCHH  ZZÁÁSSOOBB  
 

CENY PLATNÉ JEN DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB A NA 
PALETOVÉ ODBĚRY 

         
      PŮVODNÍ  VÝPRODEJ 
EKOBRIKETY - SLUNEČNICE   5.500.- Kč/t   5.300.- Kč/t  
baleno volně na paletě 1000 kg 
výhřevnost ca. 20 MJ/kg 
ideální noční palivo – dlouhodobá výdrž žhavé hmoty 
 
EKOBRIKETY – PINI-KAY (z dubu)  5.200.- Kč/t  5.000.-Kč/t 
baleno v sáčcích – balík = 10 kg (paleta 1000 kg) 
výhřevnost ca. 17-19 MJ/kg 
 
EKOBRIKETY – BOROVICE    4.800.- Kč/t  4.600.-Kč/t 
baleno v sáčcích – balík = 10 kg (paleta 1000 kg) 
výhřevnost ca. 17-19 MJ/kg 
 
40 cm DUB – špalíky 3-5cm    1.500.- Kč/pal           1.400.- Kč/pal 
baleno volně na paletě 
na paletě 1,512 m3 
 
50 cm DUB – špalíky 3-5cm    1.800.- Kč/pal           1.700.- Kč/pal 
baleno volně na paletě 
na paletě 1,872 m3 
 
Kontakt:  Miturová Taisa, Bartošovice 152, CZ-74254 Bartošovice 

 
+420 737 216 976 – T-Mobile 

  +420 777 649 627 – Vodafone 
  +420 556 758 769 – Telefónica O2 

6. 

EKO-BIO BRIKETY 

BARTOŠOVICE 

http://www.zskunin.cz/
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VÝZVA – PROSBA 

ke stému výročí narození evangelického faráře G. A. Říčana 

 
Prosíme pamětníky - bratry a sestry evangelíky, konfirmanty, svatebčany atd. 

– aby se ozvali na adresu Libuše Billová, Fulnecká 109, 742 47 Hladké 

Ţivotice nebo na e-mail libuse.billova@seznam.cz. Chystáme 

v evangelickém kostele výstavu „Působení faráře Říčana v Suchdolském 

evangelickém sboru“. Její začátek bude 1. 6. 2012 pravděpodobně v 17:55, v 

tento den bude zároveň pořádána akce „Noc kostelů“, na niţ vás tímto 

všechny srdečně zveme. Výstava potrvá do října 2012. 

Prosím, posílejte vzpomínky, příhody z období 1949 aţ 1973 a můţete-li, 

uveďte k nim i datum nebo aspoň rok (není podmínkou). 

Prosíme také o zapůjčení, případně poskytnutí nebo naskenování (záleţí na 

vzájemné dohodě) fotografií z této doby. 

Máme v plánu z těchto vašich fotek, vzpomínek a příhod vytvořit něco jako 

kroniku. Chtěli bychom ji vydat během roku 2012, proto prosím o co 

nejvčasnější příspěvky, aby byl čas na její zpracování. 

Přijďte zavzpomínat, na všechny se těší správcová kostela Libuše Billová. Je 

moţno mě kontaktovat i telefonem na čísle 603 738 340. V kostele bývám 

kaţdý čtvrtek od 10:00 do 17:00. 
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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, 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. 
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SALON YVONNE NOVÝ JIČÍN NABÍZÍ OD 1. 1. 2012 TYTO 

SLUŽBY  
 

 PEDIKURA pro ženy i muže 

 Ošetření zarostlých nehtů, kuřích ok 

 MANIKÚRA PRO ŽENY I MUŽE, - klasická, P-shine – japonská 

manikúra (přírodní výživa a lesk pro nehty) 

 Parafínový zábal na ruce a masáž, lakování a zdobení nehtů na rukou a 

nohou 

 Ošetření po procedurách přírodní oblíbenou kosmetikou ATOK 

 Mobilní pedikura dle domluvy v domácím prostřed 

 Prodej dárkových poukázek 

 Prodej kosmetiky péče o ruce a nohy Atok, Amia, Freeman, Ziaja 

 Vstup do salonu bezbariérový, vhodné pro imobilní zákazníky 

 Individuální přístup ke každému zákazníkovi včetně poradenství 

 

NOVINKA – thajská masáž nohy  - patří k nejvyhledávanějším masážím 

v Thajsku, posiluje imunitní a lymfatický systém, uvolňuje toxiny a 

celkově podporuje pocit zdraví a svěžesti. Uvolňuje psychické napětí, 

snižuje stres a pomáhá omezit rizika tvorby civilizačních nemocí. 

Thajská masáž nohou se doporučuje například při únavě, stresu, 

pocitu těžkých nohou, ztuhlosti v oblasti krku a šíje, bolestech hlavy, 

migrénách, bolestech kloubů, uvolnění blokád zad a páteře, skolióze, 

dysfunkci vnitřních orgánů. 

 

Na Vaši návštěvu se těší Blanka Prušková, (telefon 737459725) 

SALON YVONNE, Revoluční 6 (budova Pečovatelského domu), Nový 

Jičín 

 

Práce z domu 
Hledáme 2 spolupracovníky na pozici obchodní konzultant. Nabízíme: Práci 

řízenou z domova s vyuţitím PC, internetu, telefonu, kompletní zaškolení, 

moţno na HČ i VČ. Info na: www.moderniprace.cz, tel.: 728 521 640 

Nabídka práce 

Společnost Mediaservis s.r.o. hledá doručovatele tisku pro obec Kunín, práce 

v ranních hodinách pondělí aţ sobota, zástup za nemoc. Bliţší informace: 

p. Honešová  724 007 048 (volejte od 8:00 do 16:00 hodin). 

 

Z PŘIPRAVOVANÝCH  AKCÍ V ROCE 2012  

05. 03. 2012  8. zasedání Zastupitelstva obce na Osvětové besedě v 17 h 

16. 03. 2012  Maškarní karneval pro dospělé 

24. 03. 2012  Vítání jara 

30. 03. 2012  Obecní kolo koštování slivovice, hruškovice, jabkovice 

08. 04. 2012  Velikonoční koncert na zámku 

05. 05. 2012  Středověká bitva v zámeckém parku 

15. 05. 2012  Rybářské závody 

26. 05. 2012  Hry bez venkovských hranic napříč Kunínem 

01. 06. 2012  Noc kostelů 

23. 06. 2012  XIV. Zámecká slavnost 

23. – 26. 8. 2012 Zámecký kinematograf 

14. – 16. 9. 2012 Slavnosti růţí a jiřinek 

15. 09. 2012  Oslava 250 let od narození Marie Walburgy hraběnky 

   z Truchsess-Walburg-Zeilu, koncert, vernisáţ výstavy 

16. 09. 2012  Kunínská pouť 

Zámecká restaurace U Dobré hraběnky nabízí své 
prostory pro pořádání rodinných oslav, hostin, rautů 

a večírků 

Denně vaří 3 až 4 obědová menu v ceně od 75 Kč 
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. 
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POZVÁNKA 

Obec Kunín srdečně zve občany na 

MAŠKARNÍ KARNEVAL pro dospělé, 

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

K maškarnímu rejdění hraje PAUL DOCTOR. 

Občerstvení zajištěno  

 Vstupné 50 Kč 

Doporučujeme rezervace míst u Evy Ruskové, evidence@kunin.cz nebo na 

tel. č. 556 731 046. Stoly se začínají zaplňovat. 

Na vaši účast se srdečně těší pořadatelé. 

 

 

JUBILANTI 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří v měsíci březnu oslaví svá 

ţivotní jubilea. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky 

a spokojenosti. 

Machulová Jana Švehla Jaroslav  Papán Cyril 

Cinková Marie Horák Ivo  Malčíková Ivanka 

Pokusiňski Petr Vašíček Bohumil Skýpalová Irena 

Boháčová Petra Kuběna Karel  Mohylová Ludmila 

Jašková Soňa Richter Josef  Mauerová Albína  

Faluši Bronislava Chmelová Libuše Šimková Marie 

Horák Leo Hodoň Josef  Chalúpková Štefánia 

Danihelová Karla Oţanová Jaroslava Zbránková Emilie 

Pisařovic Marek Dokoupilová Marie     
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POZVÁNKA 

Obec Kunín a Správa zámku Kunín srdečně zve občany na hudební  

Vítání jara, 

které se uskuteční 24. března v 17 hodin. 

Ve Velkém sále vystoupí pěvecké dívčí uskupení z Gymnázia v Novém 

Jičíně pod vedením Nelly Suchomelové, flétnové duo Barbora Uhlířová 

a Eliška Oborná, kytarový krouţek ţáků ZŠ Kunín. 

POZVÁNKA 

Místní kolo 

KKOOŠŠTTOOVVÁÁNNÍÍ  SSLLIIVVOOVVIICCEE,,  HHRRUUŠŠKKOOVVIICCEE  

AA  JJAABBKKOOVVIICCEE  

se uskuteční v pátek 30. 3. od 18 h v Zámecké restauraci, 

s hudebním doprovodem.  

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) 

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) 

Kunínský zpravodaj č. 2/2012 vydal Obecní úřad v Kuníně, 742 53 Kunín 69, dne 1. 3. 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. 
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