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Škola zasadila "lípu republiky"
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Vážení spoluobčané,
1. listopadu 2018 se konalo ustavující zastupitelstvo, na kterém bylo zvoleno
nové vedení obce. Děkuji za projevenou důvěru a podporu, kterou jste nejenom
mně, ale především celému našemu „Sdružení nezávislých kandidátů Kunín
– náš domov“ v letošních komunálních volbách vyslovili. Bylo zapsáno 1494
voličů, svůj platný hlas odevzdalo 815, což představuje účast 55,3 % a 2,26%
nárůst účasti oproti volbám v roce 2014. Děkuji také všem kandidátům, kteří
kandidovali v letošních volbách a chtěli se zapojit do veřejného života a obecního
dění. A věřím, že jejich plány a vize neskončí se skončenými volbami a že i
přestože nebyli zvoleni, budou chtít být své obci nápomocni, ať už zapojením
se při kulturních či jiných akcích, ale také svými nápady a vizemi.
Ještě jednou chci poděkovat bývalým zastupitelům, radním, občanům obce,
neziskovému sektoru, podnikatelům, výborům, komisi, a především zaměstnancům
obecního úřadu za práci v uplynulém volebním období. Za všemi je vidět kus
poctivě odvedené a dobře odvedené práce.
Jsem bytostně přesvědčena, že nové zastupitelstvo, z jedné třetiny obměněné,
má v sobě ohromný tvůrčí potenciál. Máme mezi sebou nové, mladé zastupitele,
kteří mají jiný pohled na dění v naší obci; máme i zastupitele, kteří mají „něco
za sebou“ a hlavně mají zkušenosti. Na nás všech je hledání a nalezení společné
řeči, skloubení energie a nadšení těch „mladých nováčků“ se zkušenostmi a
pohledem těch „služebně starších“. A pevně doufám a věřím, že v sobě všichni
najdeme dostatek odvahy a zodpovědnosti při přípravě a realizaci projektů,
které přinesou užitek naší obci, našim spoluobčanům, prostě nám všem. Věřím
také, že budeme společně hájit zájmy naší krásné obce Kunín a Vás, jejích
občanů, tak, jak jsme to všichni slibovali a že nad nimi nebudeme upřednostňovat
zájmy své. Protože od toho tady jsme. Nemusíme mít na vše stejný názor,
avšak musíme se navzájem respektovat a tolerovat a hlavně musíme se chtít
domluvit a snažit se společnou a vzájemnou komunikací dospět k cíli, kterým
je fungující obec a Vy, spokojení občané. Obec, ve které se dobře žije a na
kterou jste Vy, její občané, pyšní.
Na novém zastupitelstvu teď bude stanovení priorit pro volební období 2018
– 2022. Některé z nich jsou již zaneseny ve schváleném Programu obnovy
obce Kunín na léta 2014 -2020. Je však nutné provést jejich revizi a doplnění.
V obci chybí kulturní sál, je potřeba zrekonstruovat budovu obecního úřadu a
čísla popisného 20. Je potřeba dostavět chybějící kanalizační řad a začít řešit
parkovací plochy kolem bytovek a také je potřeba pečovat o obecní majetek.
A nemohu zapomenout na naše vzdělávací instituce, na nich se šetřit opravdu
nedá. Velkou pozornost je potřeba věnovat bezpečnosti a narůstající dopravě.
Každopádně je toho hodně, co je potřeba.
Jako součást přirozeného rozvoje obce beru maximální podporu celému
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neziskovému sektoru, zvláště pak organizacím věnujícím se mládeži, obnově
kulturního dědictví, údržbě veřejných ploch a prostranství, obnově zeleně. Se
současným rozvojem hospodářství, a tím pádem vyššími daňovými výnosy,
se setkáváme na trhu práce s novým faktorem, velkým nedostatkem pracovní
síly. Nezaměstnanost v naší obci je téměř nulová, čímž se nám komplikuje
především zaměstnávání našich spoluobčanů na údržbě obce.
Vážení spoluobčané, přeji si, aby došlo ke sjednocení cílů, které všechna
uskupení, která kandidovala v letošních volbách, prezentovala ve volebních
programech a abychom společně posunuli naši obec zase o kousek dále.
Nadřazení obecních cílů nad osobními jsem brala, beru a vždy budu brát jako
samozřejmou součást mého pracovního i osobního života. Na prosincovém
zasedání zastupitelstva obce ustanovíme nové výbory, které budou do budoucna
zárukou a garantem rovnoměrného růstu a rozvoje naší obce a jejích aktivit.
Vážení spoluobčané, slibuji Vám, že budu společně s Vámi pracovat dle svého
nejlepšího vědomí a svědomí na dalším rozvoji naší obce. Ještě jednou Vám
děkuji za vloženou důvěru, kterou se budu snažit po celé funkční období
nezklamat. Je a bude mi ctí pro vás i nadále pracovat a s vámi spolupracovat.
Přeji Vám krásné podzimní dny a vše dobré.
Dagmar Novosadová, starostka

Starostka obce Kunín svolává
2. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, které se koná
v pondělí 10. prosince v 17 hodin v obecní knihovně.
Pozvánka i program budou zveřejněny na úřední desce a webu obce.

Z připravovaných akcí v roce 2018/2019:

17. 11.		
Den obce - lampionový průvod, ohňostroj
22. 11.		
Beseda o Tasmánii v knihovně
01. 12.
Mikulášské odpoledne
10. 12.
2. zasedání Zastupitelstva obce Kunín
12. 12.
Zpívání koled v parčíku před OÚ
připravujeme Předsilvestrovské setkání pro seniory
15. 02.
29. Obecní bál
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Informace z jednání Rady obce
Rada obce po projednání na 89. schůzi dne 22.10.2018:
schválila
• prodloužení nájemních smluv na pronájem bytu na č.p. 75 do 31. 12. 2019.
• prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu na č.p. 33 do 31. 12. 2019.
• prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu na č.p. 20 do 31. 12. 2019.
• uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou na pronájem nebytových prostor
– kadeřnictví v domě č.p. 56 (využití kadeřnictví, pedikúra a manikúra), nájem
je stanoven na 400 Kč/m2/rok s možností každoročního navýšení o koeficient
míry inflace.
• měsíční nájemné pro Zámeckou restauraci U Dobré hraběnky od 1. 11. 2018
do 31. 3. 2019 ve výši 1.000 Kč plus platná sazba DPH.
• ukončení pachtovní smlouvy na pacht části pozemku p.č. 809 o výměře 35 m2
dohodou ke dni 31. 10. 2018.
• vyhrazení trvalých parkovacích míst na části pozemku p.č. 33/1 o výměře
82 m2. Cena je stanovena dle OZV č. 2/2012 ve výši 100 Kč měsíčně za
vyhrazení každého trvalého parkovacího místa.
• uzavření Smlouvy o dílo – „Zimní údržba chodníků na mostech“ a zplnomocňuje
starostku podpisem smlouvy.
• uzavření Smlouvy o výpůjčce č. 181235 s Národním muzeem, příspěvkovou
organizací, se sídlem Václavské náměstí 1700/68, Praha 1 – Nové Město od
1. 11. 2018 do 20. 8. 2020.
• uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu PV P číslo 411130412/4160072.
• Smlouvu o nájmu hrobového místa s účinností od 1. 1. 2019 včetně navýšení
ceny za služby (hrob 20 Kč, hrobka 25 Kč, urnové místo 30 Kč), cena za nájem
hrobového místa zůstává stejná (4 Kč/m2/rok).
• uzavření Rámcové kupní smlouvy na výkup odpadů se společností TRAFIN
OIL, a.s., se sídlem Kopeční 1009/12, Slezská Ostrava.
• uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo Rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Kunín,
skutečná cena díla 5.376.308 Kč včetně DPH.
• uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele: S19-037-0070
„Prodloužení chodníku podél silnice č. III/04734 v Kuníně, III. etapa“, termín
dokončení 21. 11. 2018, cena díla 4.486.089,25 Kč včetně DPH.
• uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti s Českou telekomunikační Infrastrukturou,
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, Žižkov.
• Rozpočtové opatření č. 6/2018: Příjmy: 41.011,897 tis. Kč, financování
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6.857,43 tis. Kč, celkové příjmy včetně financování 47.869,327 tis. Kč.
Výdaje: 45.678,757 tis. Kč, financování 2.190,57 tis. Kč, výdaje včetně financování
47.869,327 tis. Kč.
• program ustavujícího zasedání ZO, které se bude konat 1. 11. 2018 v 16.30
hod. ve Velkém sále kunínského zámku.
vzala na vědomí
• Zprávu o činnosti komise životního prostředí.
• žádosti o přidělení bytu a ukládá je zařadit do evidence žádostí o byt.
• žádost Pavla a Barbory Janáčkových, PROROCK TÝM a ukládá ji zařadit do
seznamu kulturních akcí na rok 2019. Seznam akcí bude zapracován do OZV
o nočním klidu a předložen ZO ke schválení.
doporučila
• ZO ke schválení prodej pozemku p.č. 2237, orná půda, k.ú. Kunín o výměře
348 m2.
souhlasila
• s položením zámkové dlažby před domem č.p. 462.
Eva Rusková

Informace z jednání Zastupitelstva obce
Zastupitelstvo na ustavujícím zasedání:
1/1/1/2018 určuje zapisovatelkou Evu Ruskovou, ověřovateli zápisu
			 Markétu Kuběnovou a Jiřinu Mlčochovou.
1/1/2/2018 schvaluje členy návrhové komise Šárku Vaňkovou a Jakuba 		
		 Vaňka.
1/2/2018		 schvaluje Program ustavujícího zasedání.
1/3/2/2018 schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
1/3/3/2018 v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 		
		 pro výkon funkce starosty a místostarosty obce budou 		
		 členové zastupitelstva uvolněni.
1/3/4/2018 volí starostou Dagmar Novosadovou.
1/3/5/2018 volí místostarostkou Bohuslavu Vavříkovou.
1/4/2018		 volí členy rady obce Davida Kruppa, Jakuba Vaňka a 		
		 Šárku Vaňkovou.
1/5/1/2018 zřizuje sedmičlenný finanční výbor.
1/5/2/2018 zřizuje pětičlenný kontrolní výbor.
1/5/3/2018 volí předsedou finančního výboru Čestmíra Hrdinu.
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volí předsedkyní kontrolního výboru Markétu Kuběnovou.
volí Jakuba Vaňka, Pavla Černého, Pavla Malčíka, 			
Vladimíru Karolovou, Vladimíra Sedláčka, 				
Jiřinu Mlčochovou za členy finančního výboru.
volí Šárku Vaňkovou, Markétu Chlopčíkovou, Soňu 		
Boháčovou a Tomáše Zbranka za členy finančního 			
výboru.
rozhodlo o poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům
zastupitelstva obce ve výši:
člen zastupitelstva obce 600 Kč, člen výboru nebo komise 		
1500 Kč, předseda výboru 1800 Kč, člen rady obce 			
2000 Kč, člen rady obce a člen výboru 2500 Kč. Odměna 		
bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v 		
případě náhradníka, ode dne prvního zasedání 			
zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
stanoví, že cestovní náhrady členům ZO budou vypláceny 		
dle Směrnice č. 4/2017 – Schvalování a vysílání na pracovní
cestu a poskytování cestovních náhrad výdajů při 			
pracovních cestách tuzemských a do zahraničí.
Eva Rusková

Odpadové hospodářství

Po zářijovém sběru objemného a nebezpečného odpadu si svozová firma
odvezla více než 10 tun objemného odpadu a 320 kg starých barev, laků a
obalů z nich, které občané odevzdali na sběrový dvůr. Poprvé se také podařilo
zajistit vývoz jedlého oleje specializovanou firmou, která jej dále ekologicky
zpracovává a ještě obci za něj platí symbolické 3 Kč za 1 litr oleje. Částka za
170 litrů přepáleného oleje je sice zanedbatelná, ale o to větší je přínos v
podobě ušetřených nákladů za opravy technologie čistíren odpadních vod,
když čerpadla zničí usazený a ztuhlý tuk v kanalizaci.
Tuky v kanalizaci nadělají obrovskou „paseku“ a jsou problémem všude tam,
kde fungují čistírny odpadních vod. Z oleje a tuků, vylitých do kuchyňské výlevky,
se v kombinaci s dalším odpadem v kanalizaci utvoří tvrdý „špunt“. Své o tom
vědí v Londýně, kde v loňském roce vytáhli z městské kanalizace obří hroudu
ztvrdlého tuku o váze 130 tun! Její „odtěžení“ trvalo několik týdnů a část je
dokonce vystavena v muzeu jako odstrašující případ.
Podobné katastrofě v našem lokálním měřítku lze předcházet snadno, a to
tříděním použitého oleje. Stačí jen shromažďovat olej doma, nejlépe v plastové
lahvi a po jejím naplnění ji přinést na sběrový dvůr.
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Sběr biologického odpadu do hnědých kontejnerů společnosti ASOMPO bude
ukončen k 28.11.2018. Po tomto termínu budou kontejnery staženy.
Eva Rusková

Knihovna Kunín

V rámci projektu S knížkou do života
- Bookstart v obecní knihovně
zařizujeme dětský koutek pro maminky
s dětmi. Do dětského koutku sháníme
koberec s dětským motivem.
Pokud máte doma dětský, nevyužitý
koberec, obraťte se prosím na knihovnu.
Také, budeme rádi za každý jiný dar
do dětského koutku.

Obecní knihovna nabízí občanům zdarma k rozebrání knihy, které byly
vyřazeny. Knihy si můžete prohlédnout a vyzvednou v knihovně v otevíracích
hodinách do konce listopadu.
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Tajemství starých kronik

Obecní kronika je oficiálně vedena od roku 1953. S dlouhou přestávkou v letech
1973 až 1990 (Kunín byl součástí Nového Jičína) v jejím vedení obec pokračuje
až do současnosti, ikdyž v posledních letech je problém zajistit kronikáře. Jaký
byl ale veřejný život v obci před rokem 1953 nebo dokonce ještě před válkou,
o tom žádné záznamy na obecním úřadě nejsou.
Při pročítání starých školních kronik jsem ve dvou svazcích náhodou narazila
na velmi zajímavé informace ze života obce, které jsou datovány do let 1921
až 1933. Pisatel školní kroniky totiž za každou zprávu o daném školním roce
připojil několik, někdy stručných, jindy obsáhlejších, informací o životě v obci.
Čtení je to mnohdy napínavé, jako například o osudu čeledína velkostatku
Pavla Kováře a jeho rodiny. Obsáhlý text i s přepisy originálů dopisů adresovaných
dr. Bauerovi, majiteli kunínského/kunvaldského velkostatku zveřejňujeme na
pokračování tak, jak je ve školní kronice za zprávou ze školního roku 19221923 zaznamenal správce české státní školy menšinové Jan Mužný.
Propuštění Pavla Kováře
Co jsem v této kronice tvrdil pana Boučka, mělo se brzy opakovati i po zřízení
odborů N.J. v Kunvaldě. (Pozn.: František Bouček/Boutschek byl správce
velkostatku a před otevřením české školy záměrně přeložil několik rodin dělníků
s dětmi, aby snížil počet dětí, které měly navštěvovat českou školu). Vyhlídnutou
obětí byl Pavel Kovář, otec 6 dětí.
V neděli 10. září 1922 vyšel si Pavel Kovář do polí, aby natrhal něco křenu na
bolavou nohu. Zapomněl však doma motyku a sbíral na poli drobnou cibulku,
která po sklízni na poli zůstala. (Jinde takto sbírala chudina klasy). Cibulku
sbíral na poli, jež sousedilo s kusem, mákem posetým. Najednou proti Kováři
vystoupil z makovičného pole muž, jenž Kováře polekal. Vybízel jej k dalšímu
sbírání a upozornil ho na cestu, kde v kolejích byla roztroušená cibulka.
Po chvíli Kovář prohlásil, že již půjde domů a tu neznámý se nabídl, že ho
doprovodí a ukáže kratší cestu.
Cestou vytáhl neznámý 9mm flobertku a rychle ji uschoval do křoví. Naproti
jdoucí hajný však jeho počínání zpozoroval, pušku nalezl a chtěl neznámého
(Holuba) odvésti. Kovář teprve teď zpozoroval, co se stalo, překvapením zůstal
stát a díval se na zápas hajného s pytlákem.
Když konečně hajný pytláka přemohl, poslal Kováře do dvoru k p. správci
Boučkovi pro povoz a provaz, aby mohl pytláka svázati. Kovář spěchal k p.
správci a ten je ještě poslal pro četníky.
Kovář za odměnu dostal výpověď, že prý pytlačí. Všem bylo toto pytláctví k
smíchu i četnickému vrchnímu strážmistrovi, jenž Kováře znal již dlouho.
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Spočátku zdálo se mi nemožným, že by mohl býti Kovář propuštěn, ale 1. října
jsem věděl určitě, že je to pravda.
Již 17. října byl výborem N.J. pan správce písemně tázán, míní-li to vážně,
aby neuznal za vhodné dvorských pacholkům odpověděti. Jelikož jsem byl s
opatrností jen já na přípise podepsán, počal pak správce štváti proti mně, chodil
po lidech a hrozil na moji adresu, že dopis odevzdá p. „baronovi“, pojede k
min. školství, abych byl pro urážku (nestala se) potrestán a zbaven místa.
Toto počínání bylo k smíchu, ale mnozí počali se mne vyhýbati z opatrností,
aby nebyli z práce propuštěni. I ti, jež jsem považoval za kvádra z obavy se
mi na čas vyhýbali, neboť mysleli, že mluví p. správce pravdu. Když jsem však
vyložil, proč to p. správce dělá, měl po respektu.
Případ jsem vyznámil Ústř. výboru N.J. a dostal jsem tuto odpověď:
(Přepis vlepeného dopisu)
Pan
Jan Mužný
Správce české státní školy menšinové
v Kunvaldě u Nov. Jičína. –
Případu Kovářova je nutno opravdu využíti ve prospěch a pro posilu česká
vaší menšině. Navrhujeme Vám, abyste ihned celý případ věcně a klidně vylíčili
ve své stížnosti a odeslali jí majiteli Vašeho velkostatku. Případně pošlete
prostřednictvím naším, ale označte nám přesnou adresu, kam má býti s naším
doprovodem odeslána. Je přece nemožno, aby s takovou tendencí bylo
postupováno proti nevinným českým lidem. Případ ten oznamte také přednostovi
okresní pol. správy v Novém Jičíně panu místodrž. radovi Břet. Ščávovi a škol.
inspektoru Šitavancovi do Olomouce.
O svém postupu při této sebeobraně nám dávejte potřebné informace.
S pozdravem
Jednatel – starosta (razítko Národní Jednota pro východní Moravu v Olomouci)
N.B. Uznáte-li za vhodné, jsme ochotni od nás psáti ve věci té přímo panu
správci Boučkovi a žádati jej přímluvně, aby Kováře do služby zpět přijal. I v
této věci čekáme Vaši odpověď.
Dle pokynů v odpovědi oznámil jsem případ p. Břet. Sčávovovi, p. inspektoru
Šitavancovi a mimo to, jelikož byl právě p. dr Bauer zde, jemu. Kopii přípisu p.
dru Bauerovi rovněž vlepuji do kroniky: (pokračování příště... Eva Rusková)
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Oxid uhličitý – CO2 a jeho vlivy na nás

Vážení čtenáři,
nejdříve bych chtěl opožděně reagovat na informaci petičního výboru a jeho
přání, aby se lidé nebáli vstoupit do vozovky. Tož, to su klidný. Víte, něco jiného
je bydlet v domě, okolo něhož se objeví cizí auto jen když se splete, a něco
jiného bydlet u silnice a muset minimálně dvakrát týdně absolvovat průchod
vozovkou plnou aut. Je problém dostat se na druhou stranu silnice, neboť u
Kunetků přechod není. I počet projíždějících aut je podle mě vyšší. Tomu
nezabránily ani úpravy v centru obce, ani „nekonečný příběh“, tedy jízda v
jednom pruhu v Šenově u kostela. S kolonou aut od mlékárny, aut sunoucích
se krok, sun, krok. Každé z těchto aut produkuje škodlivé plyny NOX, oxid
uhelnatý CO, oxid uhličitý CO2 a další, takže již nedýcháme vzduch, údajně
obsahující 78 % dusíku a 21 % kyslíku, ale kouřové plyny!
A že oxid uhličitý CO2 se stejně jako oxid uhelnatý CO váže na krevní barvivo
hemoglobin, vytváří sraženinu v cévách a zástavu krevního oběhu! Mění
frekvenci srdečního tepu, způsobuje spavost, únavu, problémy se soustředěním
i bolesti hlavy. A to při koncentraci vyšší než 0,1 %. Při koncentraci 4 % dochází
k bezvědomí a smrti!
CO2 v přírodě vzniká při kvasných procesech a hnití. Je také uvolňován, když
někteří nezohlední spoluobčané spalují např. mokré listí a jiné odpady, i když
je to zakázáno a myslí si, že na ně není metr!
CO2 je rovněž obsažen v minerálních vodách, limonádách, pivu i v sektu. V
těle vzniká spalováním glycidů. Lidé s nemocným srdcem by nápoje s CO2
neměli pít – TACHYKARDIE!
Tento plyn škodí i jinak. Okyseluje životní prostředí a vodu. V řekách i oceánech
hynou vodní organismy, např. koráli a vodní živočichové. Je nebezpečný i v
domech zateplených novou technologií. Ta brání cirkulaci vzduchu. Rovněž
nové typy oken, a proto je stálá mikroventilace nezbytná!
Stále stoupající obsah CO2 v atmosféře již vypadá jako obecné ohrožení, ale
nikdo s tím nic nedělá!? Jen se v obecné rovině stále mluví o nutnosti snížit
množství tzv. skleníkových plynů vypouštěných do atmosféry. Ale to nestačí!
Když řidič zaviní dopravní nehodu, při níž ohrozí ostatní účastníky silničního
provozu, hrozí mu za obecné ohrožení trestní sazba od 2 do 10 let! Jakou
trestní sazbu by soud určil příslušníkům LZ (Ligy zodpovědných) a kdo nebo
co by je donutilo zvednout se ze svých dobře rozsezených židlí a konečně
něco s problémem dělat? Žalostně selhává osvěta i informovanost. Občas při
smogové situaci se uvádí zvýšená koncentrace polétavého prachu. Proč nejsme
informováni o koncentracích škodlivých plynů a kolik ještě ve vzduchu zbývá
kyslíku? Nebo za jak dlouho jej sežerou spalovací motory?
Jaromír Čára
11
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Zprávy ze školy a školky

Zprávy ze školy
Připravujeme v listopadu a prosinci:
5.- 6.11.
Preventivní program Já, ty, on…my pro 8. , 9. ročník
Vítání občánků – zajištění programu
11.11.		
13.11.		
Vánoční focení – fotosalon Nový Jičín
19.11.		
Den obce – návštěva filmového představení v NJ
Prezentace našich ekoaktivit na Ekokonferenci v Ostravě
21.11.		
Konzultace pro rodiče 15.00 – 17.00 hodin
27.11.		
Rozhlasové vysílání 8. r. a návštěva z Nebe a Pekla
5.12.		
12.12.		
Beskydské divadlo v NJ – divadelní představení pro 8., 9.r.
18.12.		
Posezení u vánočního stromu – setkání pedagogů, žáků a rodičů
21.12.		
Besídky ve třídách, školní turnaje, školní vysílání 7. B třída
Oslavy 100 let vzniku Česloslovenska v naší škole
Také v naší škole jsme si připomněli toto významné výročí. Věnovali jsme se
tomuto tématu v pátek 26.10.2018 po celý den. V rámci projektového dne
zpracovávala každá třída své téma a dlouze a hluboce toto téma studovala.
Na prvém stupni se žáci hlavně zajímali o státní symboly (vlajka, znaky, hymna..),
ale také zkoušeli šifrovat nebo výtvarně ztvárnit náš národní strom – lípu
srdčitou.
Na druhém stupni se žáci ponořili do stoletého období našeho sportu, módy,
hranic republiky, našich prezidentů, výrazných roků s osmičkou na koci nebo
změny v historii obce Kunín.
Témata to byla velmi zajímavá, žáci studovali z historických pramenů, školních
pomůcek, kronik, internetu. Jedna skupina dokonce navštívila výstavu v Muzeu
Nový Jičín, kde vyhledávala informace o stoleté historii regionu, nebo také
Obecní úřad v Kuníně.
Výstupem se staly výukové plakáty každé skupiny, které budou vystaveny v
budově školy. Poděkování patří nejen tvůrcům projektu (paní učitelky dějepisu),
ale všem pedagogům, kteří si danou oblast museli nastudovat a děti k práci
motivovat a po celou dobu vést a usměrňovat jejich nápady.
A protože máme ve škole rádi barvy a občas pořádáme barevné dny, rozhodli
jsme se i tento den přijít do školy v našich národních barvách. A téměř všichni
žáci i pedagogové si jednu z barev naší trikolóry přinesli. A tak jsme v tělocvičně
sestavili živou vlajku České republiky.
12
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V poslední vyučovací hodině vysadili žáci druhého stupně na pozemku školy
Strom svobody – Lípu srdčitou. Byla to práce několika lidí, kteří výsadbu
připravili. Ekotým komunikoval s panem Kubálkem o dodání stromu do školy,
požádal pana Jalůvku o dodání a umístění krásné památeční cedulky na
kameni, pan školník zařídil potřebný materiál a ke kořenům stromu jsme vložili
plastový box s památečními listinami. Uložili jsme do něj materiály a fotografie
ze současné školy, ale také poselství jednotlivých tříd naší školy. A protože
tato poselství našich žáků byla opravdu zajímavá, tak jsme si jejich kopie
vystavili ve vestibulu školy. Tak možná až jednou prudký vítr vyvrátí tento strom,
nebo se na tom místě bude něco stavět, tak se v kořenech stromu objeví
plastový box plný vzkazů žáků školy.
Ivana Machýčková
Nalezené poselství
Stejně jako my uvažoval o poselství
jistý pan Kremling, který v pátek
14.3.1975 v 11.30 hodin umístil za
dřevěné obložení dřevěnou ceduličku
s těmito údaji. No, a protože jsme
obložení na chodbě měnili za nové,
byla tato cedulka objevena. Děkujeme
tedy panu Kremlingovi, že nám zanechal
tak přesný údaj montáže dřevěného
obložení.
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Dopravní kurz
Ve čtvrtek 18.10. 2018 proběhl v Novém Jičíně – Loučce na dopravním hřišti
kurz Dopravní výchovy pro čtvrtý ročník. Žáci byli policisty seznámeni se
značkami, křižovatkami a různými dopravními situacemi. Díky skvělému vybavení
učebny se mohli otestovat na znalostech značek pomocí přesunu prstem.
Shlédli taky mnoho zajímavých a poučných videí. Počasí nám nepřálo, takže
jízdu zručnosti na kolech si nevyzkoušeli. Akce byla úspěšná a žákům se líbila.
Mgr. Šťastná Dagmar
Exkurze v moštárně
Ve středu 10. 10. 2018 jsme byli na exkurzi v místní moštárně. Jablíčka jsme
si nasbírali na školní zahradě. Paní Horáková s paní Knápkovou nám ukázaly
ruční výrobu moštování. V průběhu práce dětem povídaly o celém procesu,
co je důležité a potřeba pro vznik čerstvého moštu. Děti ochutnaly sladký mošt,
který jim velice chutnal. Počasí nám přálo a exkurze se všem velice líbila. Tímto
děkujeme a budeme se těšit na další setkání.
Vychovatelky ŠD
Podzimní mandaly v ŠD
Ve čtvrtek 11. 10. 2018 jsme s dětmi tvořili v přírodě podzimní mandaly
z barevného listí. Děti byly velmi tvořivé a mandaly doplnily i o různé přírodniny,
které našly na zahradě za školou. Odpoledne plné podzimních barev se velice
povedlo. Přejeme vám krásné podzimní dny.
Vychovatelky ŠD
Vesmírná noc
Z 8. na 9. října spali žáci deváté třídy ve škole. Byla to odměna za výhru
v soutěži - O nejuklizenější třídu školního roku 2017/2018.
Program, který nachystaly učitelky, byl na téma „Vesmír“. Žáci plnili různé úkoly
ve třídě i v tělocvičně, převlékali se za mimozemšťany a nakonec pozorovali
souhvězdí a planety (Mars a Saturn) pomocí školního hvězdářského dalekohledu.
Žáci si vesmírnou noc plnou zábavy moc užili.
Mgr. Kristýna Richterová, Mgr. Aneta Baďurová
Přehlídka středních škov v NJ - GEMMA
Co dál po absolvování základní školy?
Tak to je otázka, kterou si klade nejeden žák devátého ročníku. Aby se deváťáci
při rozhodování více inspirovali a motivovali, vypravili se 24. října do Nového
Jičína, kde se konala již tradiční přehlídka středních škol GEMMA. Na přehlídce
se prezentovaly více než 3 desítky středních škol a učilišť většinou
Moravskoslezského kraje, ale i ze Zlínska a Olomoucka. Akce měla za úkol
14
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seznámit vycházející žáky s nabídkou dalšího vzdělávání.
Prvotní průzkum mezi nabízenými možnostmi dalšího studia učinili také žáci
osmého ročníku. Vytvořili si přehled o typech středních škol a někteří si možná
už i vybrali.
Mgr. Kristýna Richterová, výchovný poradce
Deváťáci na Úřadu práce v Novém Jičíně
V rámci přípravy na budoucí povolání absolvovali 8. 10. 2018 žáci 9. ročníku
návštěvu Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Novém
Jičíně.
Prostřednictvím poutavé besedy byli seznámeni s etapami procesu volby
povolání, s kritérii a požadavky při výběru vhodných učebních a studijních
oborů vzhledem k pozdějšímu uplatnění v praxi. Žáci byli informováni o
podmínkách a průběhu přijímacího řízení na střední školy. 				
		
Pracovnice IPS je také seznámila s aktuální situací na trhu práce v regionu a
v celé ČR a s možnostmi rekvalifikace. Žáci mohli nahlížet do podrobných
popisů jednotlivých profesí obsahujících výčet pracovních činností a požadavků
k dané profesi. 			
Na závěr byli upozorněni na možnost individuální poradenské konzultace v
doprovodu rodičů, jejíž součástí je test profesní orientace, na jehož základě je
možné přesněji vybrat obory, které odpovídají zjištěné zájmové oblasti žáka.
Mgr. Kristýna Richterová
Návštěva v knihovně
Ve čtvrtek 25.10.2018 jsme se školní družinou
navštívili místní knihovnu. Po přivítání nás paní
knihovnice seznámila s knihami pro děti, ukázala
dětem, kde je hledat a vysvětlila nám systém zařazení
knih. Povídali jsme si o tom, jak o knížky pečujeme
a jak s nimi zacházíme. Děti si mohly prohlídnout
nejen zařízení knihovny, ale také různé knihy a
časopisy. Vyrobily si také malý dáreček - ježka z
papíru a přírodnin. V knihovně se nám moc líbilo a
už se těšíme na další návštěvu!
												 Vychovatelky ŠD
Přeji všem občanům Kunína klidné podzimní dny.
Ivana Machýčková, ředitelka školy
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Vyrábíme hadice a potřebujeme
Tvoje šikovné ruce!

Zámečník

Požadavky:
• SŠ nebo SOU obor strojní
• Svářečský průkaz výhodou
• Dobrý zdravotní stav

Elektrikář

Požadavky:
• SŠ nebo SOU obor elektro
• Odborná způsobilost dle
Vyhl. 50/1978 Sb., min. §6
• Dobrý zdravotní stav

Nabízíme:

•
•
•
•
•

Po zaučení navýšení mzdy
5 týdnů dovolené
Docházkový bonus ve formě poukázek Flexi Pass
Dotované ﬁremní stravování a příspěvek na penzijní připojištění
Odměnu na letní a zimní dovolenou + další příplatky

PŘISPÍVÁME
ZAMĚSTNANCŮM
NA DOJÍŽDĚNÍ

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DOHODOU
KAŽDÉ ÚTERÝ V 08.00 HODIN SE KONAJÍ OSOBNÍ
POHOVORY V PERSONÁLNÍM ODDĚLENÍ
SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Vítkovská 391/29,
742 35 Odry, Mgr. Jana Šádková, personalistka
e-mail: jana.sadkova@semperitgroup.com
B E Z P L A T N ÁL I N K A

800 023 063

www.semperlex.com/cs/
semperlex-optimit/

SEMPERFLEX
OPTIMIT, S.R.O.
S TRADICÍ VÍCE
NEŽ 150 LET
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Vyrábíme hadice a potřebujeme
Tvoje šikovné ruce!

Operátor – gumárenská výroba
Požadavky:
• Dobrý zdravotní stav
Nabízíme:
PŘISPÍVÁME
• Po zaučení navýšení mzdy
ZAMĚSTNANCŮM
• 5 týdnů dovolené
NA DOJÍŽDĚNÍ
• Docházkový bonus ve formě poukázek Flexi Pass
• Dotované remní stravování a příspěvek na penzijní připojištění
• Odměnu na letní a zimní dovolenou + další příplatky

NÁSTUP MOŽNÝ IHNED NEBO DOHODOU
KAŽDÉ ÚTERÝ V 08.00 HODIN SE KONAJÍ OSOBNÍ
POHOVORY V PERSONÁLNÍM ODDĚLENÍ
SEMPERFLEX OPTIMIT s.r.o., Vítkovská 391/29,
742 35 Odry, Mgr. Jana Šádková, personalistka
e-mail: jana.sadkova@semperitgroup.com
B E Z P L AT N Á L I N K A

800 023 063

www.semperlex.com/cs/
semperlex-optimit/

Obecní úřad Kunín																
www.kunin.cz
www.facebook.com/ObecKunin
Úřední hodiny obecního úřadu:
									 Pondělí 		 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
									 Středa			 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
Úřední hodiny stavebního úřadu:
									 Pondělí			 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
									 Úterý			 8:00 – 11:00 12:00 – 15:30
Bankovní účet obce a variabilní symboly poplatků:
Číslo účtu obce:			 1760145389/0800
Variabilní symboly:		 poplatek komunálního odpadu 1340
									 poplatek za psa 1341
									 nájem pozemku 2131
									 stočné 2321
Starostka:					 Dagmar Novosadová
									 starosta@kunin.cz, 556 749
Místostarostka:			 Bohuslava Vavříková				
									 mistostarosta@kunin.cz
Podatelna:					 Barbora Jalůvková
									 podatelna@kunin.cz
Sekretariát, pokladna: Miroslava Janýšková				
									 sekretariat@kunin.cz
Účetní:							 Zdeňka Cabadajová				
									 ucetni@kunin.cz
Evidence obyvatel:		 Eva Rusková							
									 evidence@kunin.cz
Stavební úřad: 			 Miroslav Graclík					
									 stavebniurad@kunin.cz
Knihovna: 				 Daniela Brišová						
									 knihovnakunin@seznam.cz

950, 607 846 256
608 551 806

556 749 342
556 749 326
556 731 046
556 731 043
721 459 505				

Výpůjční doba Obecní knihovny:
									 Pondělí 		 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
									 Středa			 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
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