KUNÍNSKÝ

ZPRAVODAJ
1/2019

Předsilvestrovské setkání seniorů

OBEC KUNÍN A SDRUŽENÍ
RODIČŮ PŘI ZŠ KUNÍN
VÁS SRDEČNĚ ZVOU NA

29.OBECNÍ BÁL

V pátek 15. února 2019 ve 20:00 hodin
v tělocvičně ZŠ Kunín

LOSOVÁNÍ VSTUPENEK VE 20:30
BOHATÁ TOMBOLA
HUDBA TNT
DIVOKÉ KOČKY
OBČERSTVENÍ
ZÁBAVA

TANEC

VSTUPNÉ: 120 Kč. Prodej vstupenek na OÚ nebo
na místě. Rezervace nepřijímáme.

Účastníci akce souhlasí s uveřejněním fotografií v médiích.
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Vážení spoluobčané,
skončil starý rok a my všichni stojíme na prahu toho nového. Každý z nás má
svá přání a předsevzetí a stejně je tomu i u obce. A jaké jsou na rok 2019 naše
obecní plány?
V letošním roce plánujeme jednu z největších a pro nás, občany, nejpotřebnějších
investičních akcí – rekonstrukci kina na kulturní sál. V polovině ledna kvůli
ní svoláváme mimořádné zasedání zastupitelstva a věřím v to, že realizace
akce dostane zelenou.
Samozřejmě budeme i nadále pokračovat v rozdělané práci, především chceme
zdárně dokončit plánované opravy zámku, na něž jsme získali dotaci, a
rozpracované projektové dokumentace na dostavbu splaškové kanalizace,
výstavbu propojovací komunikace před školou, rekonstrukci bytového domu
č.p. 20 nebo revitalizaci rybníku a následně i tyto projekty uskutečnit. Nesmíme
zapomenout ani na bezpečnost - i ta patří mezi naše priority.
Je toho spousta, co bychom chtěli. Vše se odvíjí od finančních možností. I když
musím konstatovat a pochlubit se, že Kunín je ve velmi dobré finanční kondici.
Snad mu to ještě chvilku vydrží.
Vážení spoluobčané, žijeme v krásné a moderní obci. Z celého srdce si přeji,
abychom si navzájem více vážili jeden druhého, respektovali se, abychom si
více cenili zdraví a dobrého soužití. Nadále se scházejme na kulturních,
společenských či sportovních akcích, podporujme naše děti a mládež, udržujme
přátelské sousedské vztahy. Přeji Vám, ať je Váš rok 2019 plný skvostných
okamžiků a ručičky hodinek nechť se pohybují tak rychle, jak v danou chvíli
sami chcete. Buďte zdraví, šťastní a spokojení. A pamatujte, že s úsměvem
jde všechno líp.
Dagmar Novosadová, starostka

Starostka obce Kunín svolává
3. zasedání Zastupitelstva obce Kunín,
které se bude konat v pátek 18. ledna 2019 od 16 hodin
v salonku zámecké restaurace.
Pozvánka a program budou zveřejněny na úřední desce OÚ.
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Informace z Jednání rady obce

Rada obce po projednání dne 26.11.2018:
schválila
• prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů na č. p. 33 do 31. 12. 2019.
RO uložila vyhotovit dodatky k nájemním smlouvám.
• prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu na č.p. 20 do 31. 12. 2019.
RO uložila vyhotovit dodatek k nájemní smlouvě.
• ukončení nájem bytu na č.p. 20 k 31. 12. 2018. RO uložila informovat nájemce
o ukončení nájmu, vyzvat ho k úhradě dlužné částky a vyklizení bytu k 31. 12.
2018.
• snížení nájmu panu Ladislavu Neradovi, Restaurace Kurty, Kunín 198 na
1.000 Kč od 1. 12. 2018 do 31. 3. 2019. RO uložila vyhotovit Dodatek ke
smlouvě.
• poskytnutí odměny ředitelce Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres
Nový Jičín, příspěvkové organizace Mgr. Ivaně Machýčkové.
• ceník pronájmu obecního majetku a prostor Osvětová beseda / Kino / Kiosek
/ Pódium a prostranství.
• uzavření Dodatku č. 2 k SOD – Prodloužení chodníku podél silnice III/04734
v Kuníně, III. etapa a zplnomocnila starostku k podpisu.
• zajištění zimní údržby místních komunikací VFU Brno, ŠZP Nový Jičín, E.
Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína. Cena za 1 hod. odhrnování sněhu
bez posypu je 850 Kč + platná sazba DPH.
• ukončení smlouvy na právní služby s JUDr. Hamplem.
• provedení nutného ošetření dřevin v zámeckém parku, které jsou v havarijním
stavu a ukládá zajistit další cenovou nabídku.
• pořad jednání 2. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, které se koná 10. 12.
2018.
vzala na vědomí
• žádosti o pronájem bytu. RO uložila zaktualizovat seznam žadatelů o byt a
předložit jej RO na příští zasedání.
• žádost o odkoupení pozemku p.č. 1481 v k. ú. Kunín. RO uložila žádost
předložit ZO k projednání.
• výsledek kontroly projektu Územní plán Kunín.
potvrdila
• rozhodnutí výběrové komise a schválila uzavření Smlouvy o dílo s firmou
David Nowický, Hlavnice 183, IČ 73147851, cena prací je stanovena na
1.107.217 Kč bez DPH. RO zplnomocnila starostku podpisem smlouvy.
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uložila
• poptat firmy na zakázku Kotelna – obecní úřad v co nejkratším termínu.
odvolala
• členy Povodňové komise volebního období 2014 - 2018. RO jmenovala členy
Povodňové komise volebního období 2018 - 2022: Dagmar Novosadová –
předsedkyně, Bohuslava Vavříková – místopředsedkyně, Vladimír Sedláček
– člen, Pavel Malčík – člen, Jiřina Mlčochová – členka, Miroslava Janýšková
– členka, Eva Rusková – členka.
Rada obce po projednání na 3. schůzi dne 5.12.2018 a 4. schůzi dne
17.12.2018:
schválila
• výběr dodavatele na rekonstrukci plynové kotelny na obecním úřadě –
pana Romana Přadku, Císařská 68, Nový Jičín – Loučka, IČ 64968651,
cena díla 356.365 Kč bez DPH.
• prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů na č.p. 20, 33, 75, 184,
346, 461 - 468 do 31. 12. 2019.
• přidělení 2 bytů na č.p. 33 žadatelům dle pořadí v seznamu žadatelů.
• rozpočtové opatření č. 8/2018. Příjmy 53.992.497 Kč, financování
6.857.430 Kč, příjmy včetně financování 60.849.927 Kč. Výdaje 58.659.357
Kč, financování 2.190.570 Kč, výdaje včetně financování 60.849.927 Kč.
• provedení auditu hospodaření Základní školy a Mateřské školy Kunín,
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace ing. Turoněm.
• plán inventur a jmenuje komise ustanovené v plánu inventur.
• vyřazení majetku inventární číslo 61-DDHM, 62-DDHM, 63-DDHM, 125DDHM, 126-DDHM, 134-DDHM, 509-DDHM, 514-DDHM, 808-DDHM z
důvodu jeho opotřebovanosti nebo nefunkčnosti (tokeny, počítače, telefon,
varná konvice).
• poskytování příspěvku na závodní stravování formou stravenek v hodnotě
85 Kč, přičemž zaměstnavatel uhradí z ceny stravenky 55 %, což je 46 Kč,
zaměstnanci 45 %, což je 39 Kč.
• uzavření Smlouvy o dílo s firmou DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní
292/13, Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 19012276, celková cena prací
15.367 Kč včetně DPH.
• zřízení Komise životního prostředí. Složení komise: Radek Jalůvka –
předseda, Vladimír Sedláček, Mgr. Alena Rusková, Vladimír Tuček a
Bronislav Novosad – členové.
• uspořádání setkání s podnikateli dne 18. 1. 2019.
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• uzavření Smlouvy o dílo s firmou Timoris projekt a.s., se sídlem Náves
Svobody 8/14, Olomouc, IČ 27826040 na kompletní administraci projektu
regenerace kina do programu „Podpora revitalizace území – Podpora
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití“. Cena za přípravu,
zpracování, kompletaci a podání žádosti je 10.000 Kč plus DPH, za
zadávací řízení na zhotovitele stavby v režimu ZZVZ 45.000 Kč plus DPH,
za dodání dokumentů pro vydání RoPD 10.000 Kč plus DPH a za závěrečné
vyhodnocení akce 15.000 Kč plus DPH. Bonus za úspěch žádosti je 1,5 % z
přiznané dotační podpory plus DPH na základě vydaného Rozhodnutí o
poskytnutí dotace.
vzala na vědomí
• žádost o přidělení bytu. RO uložila zařadit žádost o přidělení bytu do
evidence žádostí.
• žádost na odkoupení domu č.p. 52. RO uložila zveřejnit záměr prodeje
domu č.p. 52 ve zpravodaji.
• informaci k narovnání prodeje pozemků z roku 1997 a revokaci usnesení
14/4/1/1 a 14/4/1/3 z 14. zasedání ZO konaného dne 14. 12. 2016.
• dopis k vyhrazení trvalých parkovacích míst na části pozemku p.č. 33/1 o
výměře 82 dle OZV č. 2/2012.
jmenovala
• komise ustanovené v plánu inventur.
1. Hlavní inventarizační komise – dokladová inventura: Vladimíra Karolová
– předseda, Čestmír Hrdina a David Krupp – členové.
2. Dílčí inventarizační komise – fyzická inventura dlouhodobého majetku –
zámek a zámecká restaurace: Eva Rusková – předseda, Barbora Jalůvková
– člen.
3. Dílčí inventarizační komise – fyzická inventura dlouhodobého majetku –
budovy a stavby, obecní úřad, knihovna, osvětová beseda: Jiřina Mlčochová
– předseda, Markéta Kuběnová – člen.
4. Dílčí inventarizační komise – fyzická inventura dlouhodobého majetku –
dílny, hřbitov, občané, škvárové hřiště, základní a mateřská škola:
Bohuslava Vavříková – předseda, Vladimír Sedláček – člen.
Eva Rusková

Informace z jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce na 2. zasedání dne 10.12.2018 po projednání:
2/1/1/2018 bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu Radka Jalůvky a 		
		
Mgr. Šárky Vaňkové, návrhové komise Mgr. Markéty 			
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Chlopčíkové a Bc. Pavla Malčíka a zapisovatelky Mgr. Evy 		
Ruskové.
schvaluje Program 2. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.
bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu o ověření zápisu.
bere na vědomí informaci o provedené kontrole úkolů 				
uložených na předchozích zasedáních ZO.
schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní na 			
prodej pozemku p. č. 2110/9 o výměře 80 m2, druh pozemku 		
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova
s č.p. 463, rodinný dům a spolu s ním pozemku p. č. 2110/8 		
o výměře 506 m2, druh pozemku zahrada. ZO zplnomocňuje 		
starostku podpisem smlouvy.
schvaluje prodej pozemku p.č. 2237, orná půda, k.ú. Kunín o
výměře 348 m2, cena za 1 m2 pozemku 30 Kč. Kupující uhradí
veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Cena za 			
vyhotovení kupní smlouvy je stanovena na 500 Kč.
bere na vědomí rozpočtové opatření č. 6/2018.
schvaluje 7. rozpočtové opatření: Příjmy po 7. rozpočtovém 		
opatření činí 53.992,497 tis. Kč, financování 6.857,43 tis. Kč,
celkové příjmy včetně financování 60.849,927 tis. Kč. Výdaje
po 7. rozpočtovém opatření činí 58.659,357tis. Kč, financování
2.190,57 tis. Kč, celkové výdaje včetně financování 60.849,927
tis. Kč.
schvaluje rozpočet obce na rok 2019. Příjmy: 32.063,00 tis. Kč,
Výdaje: 30.113,00 tis. Kč. Financování: 1.950,00 tis. Kč.
pověřuje Radu obce, aby prováděla rozpočtová opatření mezi
dvěma zasedáními zastupitelstva obce, a to v rozsahu 				
stanoveném v důvodové zprávě. Toto opatření se stanovuje z
důvodu, že zasedání zastupitelstva obce se koná zpravidla 		
jednou za tři měsíce a v některých případech je potřeba upravit
rozpočet a proplatit výdaje, které nejsou aktuálně zapojeny 		
do rozpočtu obce.
bere na vědomí střednědobý výhled rozpočtu 2020 - 2021
Základní a mateřské školy Kunín, okres Nový Jičín, p. o.
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Kunín č. 2/2018, o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 		
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 			
odpadů.			
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2/9/2018		 schvaluje cenu stočného za 1 m3 pro rok 2019 ve výši 31 Kč 		
					 včetně DPH.
Eva Rusková

Vývoz komunálního odpadu v roce 2019

Vývoz směsného odpadu je prováděn 1x14 dní lichou středu.

leden

2., 16., 30. květen

8., 22.

září

11., 25.

únor

13., 27.

červen

5., 19.

říjen

9., 23.

březen

13., 27.

červenec 3., 17., 31. listopad

duben

10., 24.

srpen

14., 28.

6., 20.

prosinec 4., 18.

Provozní doba sběrného dvora v roce 2019

Sběrný dvůr bude v roce 2019 otevřen od 8 do 11 hodin i ve dnech velkého
sběru. Sběrový dvůr je možné otevřít na požádání dle dohody s p. Sedláčkem,
tel. 608 482 509 pondělí až pátek od 8 do 15 hodin.
Využívejte tohoto legálního způsobu, jak se zbavit odpadu a nevytvářejte černé
skládky v katastru Kunína a jeho sousedství!!!

12. leden
9. únor

18. květen

21. září

1. červen (velký sběr)

26. říjen (velký sběr)

16. březen

13. červenec

16. listopad

13. duben

17. srpen

14. prosinec

Cena vodného a platby za vodné

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s. oznamují, že cena za
1 m3 pitné vody činí od 1.1.2019 45,06 Kč (včetně 15% DPH).
SmVaK zároveň omezují příjem peněz v hotovosti za platby vodného v
zákaznických centrech. Od 1.1.2019 je možné využít následující způsoby
platby:
●● převodem na účet, vkladem hotovosti do banky, inkasem, platební kartou,
poštovní složenkou.
Eva Rusková
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Poplatky v roce 2019

Veškeré úhrady poplatků a dalších plateb můžete v
pokladně obecního úřadu uhradit také bezhotovostně.
Přijímáme platby kartou.
Poplatek za komunální odpad 530 Kč/osoba
do 30. 4. 2019
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. 2019. Novou známkou na rok 2019
přelepte dosavadní známku nebo staré známky strhněte. Usnadníte tak kontrolu
vylepených známek na aktuální rok.
Pokud nemůžete z finančních důvodů uhradit poplatek najednou, můžete jej
splácet postupně. Přijďte se již v lednu dohodnout s pokladní na splátkách,
nečekejte na dobu, kdy jsme nuceni postupovat dle zákona č. 280/2009 Sb.
(daňový řád), tj. přistoupit k zaslání platebního výměru (kde již může být částka
zvýšena až na trojnásobek) a poté k exekuci.
Nájmy pozemků 					
do 31. 3. 2019
2
Cena za nájem pozemku činí 1 Kč/m + platná sazba DPH (týká se občanů,
kteří mají od obce pronajaté pozemky).
Poplatek za psa					
do 31. 3. 2019
a) za psa chovaného v rodinném domě, držitelem je fyzická osoba 100 Kč
b) za druhého a každého dalšího psa v rodinném domě
200 Kč
c) za psa, jehož držitelem je právnická osoba 		
100 Kč
d) za psa chovaného v byt. domě s více než 2 byty, jehož držitelem je poživatel
invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho
jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu
200 Kč
e) za druhého a dalšího psa, jehož držitelem je osoba uved. d)
300 Kč
f) za psa chovaného v domě s více než 2 byty 		
		
450 Kč
g) za druhého a každého dalšího psa v domě s více než 2 byty
1000 Kč
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Držitel psa je povinen
ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne
jejího vzniku. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové
povinnosti.
9
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Stočné – POZOR ZMĚNA
Cena za stočné na rok 2019 byla stanovena na 31 Kč/1 m3 (včetně DPH).
Stočné je třeba uhradit do 14-ti dnů po obdržení faktury od SmVaKu za vodné.
Vezměte s sebou fakturu za vodné. Stočné se hradí podle spotřeby vody v m3.
Pokud platíte stočné převodem z účtu, prosíme, nezaokrouhlujte.
Poplatky je možné platit i převodním příkazem na účet obce.
Číslo účtu obce: 1760145389/0800
Variabilní symboly:
Poplatek za komunální odpad – 1340 		
Nájem pozemku - 2131
Poplatek za psa – 1341 				
Stočné – 2321

Dům se zahradou na prodej

K prodeji nejvyšší nabídce - neobyvatelný dům v obci Kunín, na ulici Suchdolská,
č. p. 52 stojící na pozemku p. č. 383 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
204 m2 a zahrada p. č. 384 o výměře 378 m2. Bližší informace na tel. č. 607
846 256 nebo 608 551 806.

Ohlédnutí za uplynulým sportovním rokem stáje

Sportovní stáj Kubrický funguje v obci 30 let. Má 30 členů, které vedou manželé
Jan a Andrea Kubričtí. Ve stáji je cca 20 koní a každý rok se účastníme mnoha
domácích i zahraničních závodů a výstav.
Rok 2018 považujeme za úspěšný. Během roku se členové naší stáje účastnili
bezmála 40 závodních mítinků různých kategorií. Třikrát jsme absolvovali
soutěž, která je zařazena do extraligy Českého skokového poháru, jednou
jsme se také účastnili mezinárodních závodů. Přivítali jsme letos novou členku
mladší 15 let, které se na závodech podařilo mimo jiné i zvítězit. Vrcholem
letošní sezóny bylo finále Českého skokového poháru 2018 ve Zduchovicích,
kde v kategorii děti 15-18 let se nám podařilo vybojovat 5. místo a v kategorii
mladých jezdců do 25 let jsme vybojovali 3. místo.
V tomto zimním období mají naši čtyřnozí miláčci zasloužený odpočinek
a postupně se připravují na nadcházející sezónu, aby byla ještě lepší!
Kateřina Kubrická
členka sportovní stáje Jan Kubrický - Kunín
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Zhodnocení činnosti Mysliveckého spolku Šenov - Kunín
za rok 2018

Rok zahajujeme plesovou sezonou, kdy jsme 19.1.2018 pořádali již 9.
ročník Mysliveckého plesu. Další větší akcí byl 19.5.2018 "Dětský den v
Pelikánově dolině", kde přišlo 130 dětí.
V průběhu roku jsme revitalizovali rybník v Pelikánově dolině a zahájili
rekonstrukci myslivecké chaty v Pelikánce.
V letních měsících se pravidelně účastníme kulturních akcí, pořádaných
obcemi (Zámecká slavnost, Šenovský škrpál), kde zajišťujeme občerstvení.
K naší hlavní činnosti však patří hlavně péče o zvěř a její pravidelné přikrmování,
které probíhá celoročně. Ve spolku máme 7 lovecky upotřebitelných psů.
Co se týče ulovené zvěře, tak čísla jsou tato: 40 ks srnčí zvěře; 1 ks prase
divoké; 1 ks daněk skvrnitý; 18 ks lišek. Hon na drobnou zvěř proběhl
15.12.2018.
za Myslivecký spolek Šenov - Kunín
Lumír Kalíšek

Sdružení rodičů při ZŠ

Poslední akcí v roce 2018, která završila naši činnost byla již tradiční „Cesta
z města“. Nesešlo se nás mnoho, snad některé odradilo počasí. Ti, kteří se
odhodlali, alespoň vyzkoušeli naši novou autobusovou dopravu.
Na náměstí v Novém Jičíně jsme se společně vyfotili u vánočního stromečku,
posilnili jsme se a hurá na cestu nazpět – pěšky domů.
Jménem našeho sdružení bych chtěla poděkovat nejen členům, ale hlavně
těm, kteří se zasloužili o výpomoc při celoročním kolotoči akcí, pod kterými je
naše sdružení podepsáno.
Všem přeji v novém roce hodně sil. Šťastná devítka na konci – snad značí
úspěch. My se opět budeme snažit o zpestření tohoto devítkového roku. A
mým přáním je, abychom se všichni, tak jako my z té naší Cesty z města, rádi
vraceli tady k nám domů, do Kunína :).
Markéta Kuběnová

Předsilvestrovské setkání pro seniory

Páteční odpoledne před koncem roku, 28.12.2018, patřilo seniorské zábavě.
Konalo se totiž předsilvestroské setkání určené seniorům. Zábavné odpoledne
bylo připraveno v aule VFU. Téměř 50 seniorů nelenilo a přišlo se bavit, vykládat
si, tančit a soutěžit se svými sousedy a známými. Hudebník hrál výborně a v
průběhu odpoledne došlo i na překvapení, vystoupila Hanka Zagorová!
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Po společném přípitku a večeři došlo na několik vtipných her a soutěží a také
na focení s rekvizitami. Zábava končila až něco po 21. hodině, kdo potřeboval,
odjel domů "obecním taxíkem".

Eva Rusková

Návštěvnost turistické oblasti Poodří – Moravské Kravařsko
roste

V letošním roce 2018 zaznamenala turistická oblast Poodří – Moravské
Kravařsko, dle tiskové zprávy Moravskoslezského kraje z 10. 8. 2018,
nejvýznamnější úspěch z pohledu nárůstu počtu návštěvníků za dobu svého
působení.
Především druhé čtvrtletí letošního roku pak bylo z pohledu cestovního ruchu
velmi úspěšné, a to nejen pro Moravskoslezský kraj, ale především pro naši
turistickou oblast.
Nejvyšší relativní meziroční nárůst návštěvnosti v Moravskoslezském kraji
vykázala právě naše turistická oblast Poodří - Moravské Kravařsko, a to o 46
%.
V období od dubna do konce června letošního roku strávili návštěvníci na území
Moravskoslezského kraje téměř 700 tis. nocí, což činí zhruba 5 % z celkového
počtu přenocování v České republice za sledované období. Zároveň je nutné
zdůraznit, že tímto byla návštěvnost v předchozím roce překonána o více než
12
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50 tis. Nejvíce nocí sice strávili návštěvnici na Ostravsku, avšak nejvyšší
meziroční nárůst počtu přenocování za toto období byl dosažen v naší turistické
oblasti Poodří - Moravské Kravařsko, tj. o 44 %.
V tomto ohledu náleží poděkování za podporu rozvoje cestovního ruchu na
území naší turistické oblasti všem zakladatelům Destinačního managementu
Poodří – Moravské Kravařsko, tj. Mikroregionu Odersko, Regionu Poodří,
městům Bílovec, Fulnek a Studénka, a dále spolupracujícím subjektům,
jmenovitě MAS Poodří, krajské destinační společnosti Moravian-Silesian
Tourism, včetně ostatních partnerů z řad veřejné, soukromé i neziskové sféry,
spolupracujících s námi v oblasti cestovního ruchu. V neposlední řadě patří
poděkování rovněž i našim významným partnerům, zapojeným do asociačního
produktu cestovního ruchu Pohádkové Poodří, a výrobcům regionálních
produktů.
Na závěr poznamenejme, že všechny aktivity byly realizovány díky finanční
podpoře zakladatelů Destinačního managementu Poodří – Moravské Kravařsko
a dotačním titulům Moravskoslezského kraje, a Fondu mikroprojektů Euroregionu
Silesia.
Věřme, že dosažené úspěchy nás podnítí a zavážou k další plodné a dlouhodobé
spolupráci k podpoře rozvoje cestovního ruchu v naší oblasti.
Bc. Pavlína Ambrosch, ředitelka DM TO Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s
www.PohadkovePoodri.cz, www.MoravskekKravarsko.cz, FB Pohádkové
Poodří, FB BajkowaOdra, FB Poodří –Moravské Kravařsko

Omládněte!

Prožíváme první dny Nového roku a bilancujeme, co je třeba vykonat. Také si
dáváme různá předsevzetí. Ovšem žádné z nich nestojí za nic, nenásleduje-li
je čin! Je nutné konat hned, zítra může být pozdě!
Naším největším pokladem je naše zdraví a schopnost udržet si co nejdéle
mládí a dlouhý smysluplný život. Udržet si je, vyžaduje velké úsilí, zbavit se
pohodlí a vytrvat, ale stojí za to! Jak říká jedno čínské přísloví: "Železná ruda
se může právem cítit týrána v žáru pece, ale když se zářící ocel podívá zpět,
vidí, že to za to stálo."
Dr. N. W. Walker (1866-1984), který za svoji 75 letou lékařskou praxi mnoho
lidí vyléčil syrovými šťávami ze zeleniny a ovoce a saláty z nich tvrdil, že nikdy
nejsme dost staří na to, abychom nemohli omládnout! V podstatě jsme tím, co
jíme, a jsme tak mladí nebo staří, jak se cítíme. Být zdravý, mít energii, vitalitu,
neustálý úsměv v očích i na rtech, být přátelský, srdečný a zdvořilý ke každému
bez ohledu na víru, barvu kůže či sociální postavení, být neustále aktivní, aby
ani jediný okamžik v našem životě pro nás nebyl břemenem - to je duševní
stránka, na které musíme pracovat, abychom omládli nebo zůstali mladí!
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Tělesně je to jednodušší, ale je nutná odhodlanost a pevná vůle.
Je třeba nejdříve tělo očistou zbavit odpadů a jedovatých látek, zregenerovat
je a znovu vybudovat pomocí zdravé stravy. Tou není výživová pyramida
dietetiků, vycházející ze švédského modelu 70-tých let 20. století! Klade příliš
velký a nezasloužený důraz především na sacharidy a obiloviny a opomíjí fakt,
že jsme živí lidé a naše buňky, aby zůstaly mladé, vyžadují živou stravu,
nezměněnou různými technologiemi ani teplotou! Tyto parametry splňují pouze
syrová zelenina a ovoce, šťávy a saláty z nich, ořechy, naklíčené obilí a některá
klíčená semena, mořské řasy a med. Přípustné je sušené (nekonzervované)
ovoce a zelenina, koření a malé množství soli a syrových tuků - oleje, máslo,
případně kysané mléčné výrobky, vejce a kysaná zelenina. Nepatří sem cukr
řepný ani javorový či kukuřičný sirup, vyráběné za vysoké teploty.
Klasická medicína se příliš upnula na chemiscké jedy, honosně označované
jako léky, které jen odstraňují symptomy (příznaky) nemocí, ale neléčí příčiny
jejich vzniku! Shrnu v kostce vývoj medicíny:
2000 let před Kristem: sněz tento kořen, užij tuto bylinu!
1000 let po Kristu: pojídat kořen a užívat byliny je neznabožské! Modli se!
okolo roku 1850: modlitba je pověra, vypij tento lektvar!
okolo roku 1940: pití lektvaru je nesmysl, spolkni tento prášek!
okolo roku 1985: prášek je neúčinný, vezmi si antibiotika!
okolo roku 2000: antibiotika mají vedlejší účinky, sněz tento kořen, užij tuto
bylinu!
Osobně nejsem zastáncem léčivých bylin, sbíraných nejlépe po úplňku, tam
u té skály a nejlépe za vytí toulavého psa! Protože také odstraňují pouze
příznaky nemocí a neléčí příčinu! Upřednostňuji z nich jen ty, které jsou spíše
druhy zeleniny jako kopřivy, pampelišky, svízel, lopuch, protože mají příznivou
alkalickou reakci a obsahují potřebné výživné látky, vitamíny i minerály.
Aby se naše tělo po očistě zregenerovalo, potřebuje potraviny s příznivou,
alkalickou reakcí jako ovoce, zelenina, atd. Řepný cukr, obiloviny (včetně těch
snídaňových), mléčné výrobky, maso, uzeniny, pečivo a chleba, sójové výrobky,
různé šmakouny, alkohol i nápoje sycené někdy místo cukrem, slazené
karcinogenními sladidly, např. aspartamem, vyvolávají škodlivou, kyselou reakci
a podporují vznik nemocí! Když si je dáme občas, tak se toho zase tolik neděje,
ale neměly by tvořit většinu našeho jídelníčku.
Jaromír Čára

Tajemství starých kronik - závěr

Případ dělníka české národnosti uzavírá dr. Bauer svým dopisem. Do kroniky
je vložen jeho opis.
14
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V Brně, dne 14. října 1922
P.T.
Národní Jednotě pro východní Moravu v Olomouci.
Odpovídaje na Vaše psaní ze dne tm., sděluje s Vámi, že jsem odpověděl
místnímu odboru v Kunvalně dle přiloženého opisu.
Vaše tvrzení, že správce Bouček propouští neb přesazuje české zaměstnance,
lze dle přiložené statistické tabulky lehce vyvrátit a v seznamu I. račte míti celý
pohyb přijetí, propuštění neb přesazení zaměstnanců doložen a vypovídá z
tohoto dokladu, že přijato bylo právě tolik Čechu, jako byli propuštěni, tudíž,
je českých zaměstnanců na velkostatku neubylo.
Rovněž mylným jest Vaše tvrzení, že by dělníci z cihelen nebyli bývali propuštěni.
Z přílohy II. račte neznati, že byli propuštěni 24 dělníci ba bude nutno propustit
jich ještě více.
Dále není správno, že používáme v zimě dělníků z cihelen při pracích
hospodářských, neboť v pravdě není ani dosti práce pro naše stálé zaměstnance.
Stane se ovšem, že za panujícího nyní nestálého počasí a jak toho hospodaření
nutně někdy vyžaduje, použije se částečně tohoto dělnictva při vybírání cukrovky.
Jest tedy na bíledni, že Vaše informace nejsou přesny.
Pan správce Bouček povýšil mimo to dva české dělníky, Žerdíka a Střelku na
poklasné – dohlížiteli a přijaly z vlastního českého příbuzenstva z Čech českého
strojníka, který německy ani neumí. Jest tedy s podivem, že pokládají se mu
jakési momenty národnostní a že každé propuštění dělnictva na statku
kunvaldském stává se „polotokem“. Zdá se naopak, že to působí jisté živly
podvratné, čehož u druhých hospodářství není, neboť jak jsem dotazy zjistil,
byli a jsou hospodářští dělníci propuštěni a přijímáni, aniž by se kdo o tuto věc
zajímal. Leží tudíž i v této věci jakési omezování svobody hospodaření, což
za nynějšího neutěšeného stavu v ekonomii, inovoluje těžké hospodářské
náklady.
Jsem toho názoru, že pravou příčinu dlužno hledati v tom, že místní odbor
kunvaldský – až na pana učitele Jana Mužného složen jest pouze ze zaměstnanců
velkostatku, již z důvodů úplně jiných než národnostních zaplavují Vás
nesprávnými informacemi a nevěčnými tvrzeními, jež jsou vlastně jen proti
správci Boučkovi zahroceny. Jinak dlužno hledati pravou příčinu v tom, že
správce Kroupa – předchůdce Boučkův – byl vůči služebním přestupkům a
nesprávnostem z důvodů- jež nelze mi blíže označit, až příliš shovívavým, což
správce Bouček už v zájmu pořádku a disciplíny trpěti nemohl a byl tudíž nucen
zavésti nový a přísný řád, což konečně za dnešních poměrů
jest pouhým, ale nutným příkazem hospodářské asistence.
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Za takových okolností nelze tudíž spatřovati v podání místního odboru
kunvaldského onu povinnou péči a starostlivost o ochranu české minority a o
zajištění dostatečného počtu dítek pro českou školu tamější – ale spíše pokus
pod pláštíkem národního uplatňovaní se – touhu – podrýti postavení zdatného
ale přísného představeného.
Mám též za to, že dosti často jsem dokázal, zejména ale při stavbě české školy
suchdolské a při zřizování české školy kunvaldské, jak ochotně a rád vyšel
jsem vstříc každé výzvě ze strany české. V daném případě ale nelze naprosto
nějaký snad prospěch národnosti srovnati se škodou, jež by mi vzešla z vlastní
shovívavosti – případ Kovářův – poněvadž by tím veškeren pořádek a disciplína
na velkostatku byly úplně ztraceny. Jeť věc celkem jasná: Hospodářská situace
jest dnes taková, že zaměstnavatel podrží si v každém případě jen to nejzdatnější
dělnictvo, Kovář – notabeno – jest méně schopný a se svojí četnou rodinou
nejdražším dělníkem. Byl u mne nicméně skoro 5 roků zaměstnán. Průmysl
redukuje nerušeně počet dělnictva dle potřeby a jež to ekonomie nalézá se
rovněž ve stavu přímo kritickém, bude i zde další propouštění dělnictva
samozřejmo. Bude-li tomu i u mě tak, tu nenastane žádných snad změn ve
prospěch živlu českého, přirozeně nemůže však nikdy býti požadováno, abychom
neschopného neb nepořádného zaměstnance podrželi proto jen, že jed Čechem,
nebo proto, že naši vlastní zaměstnanci takovéto propuštění jako nějakou
velkou aféru národnostní do světa vytrubují, až v jádru věci samé, sotva si tím
poslouží, nýbrž vlastně jen proti svému představenému demonstrují.
Doporučuje toto svobodomyslné vylíčení laskavé Vaší úvaze a diskrétnímu
jednání, ujišťuji Vás, že jsem jinak vždy mile rád ochoten vyhověti Vašim přáním
a poroučím se Vám
							
V úctě veškeré Dr. Bauer.
Konečně po dlouhém psaní byl na nátlak p. řed Maťchy Kovář do práce přijat
na "Horní Dvůr". Odstěhoval se nám, ztrácíme 3 děti, ale o to v celé záležitosti
nešlo. Chtěl jsem zmírniti bídu a to spojenými silami dosaženo bylo.
Po přijetí Kováře do práce byl jsem upozorněn U. v N.J., že by pan dr. Bauer
rád se mnou mluvil. Jeho přání jsem vyhověl, když přijel do Kunvaldu.
Dohodli jsme se v ten smysl, že podobné případy podruhé vyřešíme mezi
sebou bez N.J.
Zdá se že N.J. je slabou stránkou dra Bauera, neboť mne stále ujišťoval loyalitou
Č.R.S. a dokonce mne ujistil, že jen škola z něho učinila Němce, neboť první
jeho slova byla česká. Rozhodně jsem dopadl dobře, neboť pan Bouček chová
se ke mně od návštěvy dra Bauera velmi uctivě a Bašnému říkal, že o
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naše nedorozumění velmi mrzí. Dr. Bauer, jak se zdá, má dobrou snahu
neškodit, ale má tu chybu, že slepě Boučkovi důvěřuje. Nyní snad již nebude.
Pravda vítězí!
Jan Mužný, správce české školy menšinové
Ze Školní kroniky do elektronické podoby přepsala Daniela Brišová, knihovnice.

Evidence skutečných majitelů s.r.o. v roce 2018

Vážené čtenářky, Vážení čtenáři,
dnešní příspěvek zaměříme na důležitou povinnost pro všechny, kteří
obhospodařují některou z obchodních korporací (jako jsou například společnosti
s ručením omezeným, akciové společnosti) anebo jiné právnické osoby zapsané
ve veřejných rejstřících (jako například spolky, ústavy). Ze zkušenosti bohužel
vidíme, že mnoho majitelů působících v právnických osobách o této povinnosti
neví.
Jedná se o tzv. zápis do evidence údajů o skutečném majiteli právnické osoby
zapsané do veřejného rejstříku a svěřenského fondu zapsaného do evidence
svěřenských fondů.
Pro přehlednost uvedeme právní rámec této povinnosti pro příklad u společnosti
s ručením omezeným (dále jen „s.r.o.“). Tyto jsou zapsány v obchodním rejstříku,
což je veřejný rejstřík přístupný na adrese www.justice.cz. Pravidla jsou obsažena
v zákoně č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
a o evidenci svěřenských fondů.
Tento zákon byl novelizován zákonem č. 368/2016 Sb., kterým byla zavedena
evidence údajů o skutečných majitelích. Dále byl tímto zákonem zaveden
soudní poplatek ve výši 1.000,- Kč za zápis údajů o skutečném majiteli podle
§ 118f zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob dle zákona
č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.
Účinnost této novely nastala 1. 1. 2018, avšak dle naší zkušenosti právnické
osoby ve velké míře nereagovaly a zápis neprovádějí.
Kdo má povinnost údaje do evidence nahlásit?
• právnické osoby zapsané ve veřejném rejstříku (například s.r.o., a.s., spolky,
ústavy),
• svěřenští správci svěřenských fondů zapsaných v evidenci svěřenských fondů.
Jaké údaje se zapisují?
Skutečného majitele definuje ust. § 4 odst. 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
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terorismu. Jedná se o „fyzickou osobu, která má fakticky nebo právně možnost
vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě, ve svěřenském
fondu nebo v jiném právním uspořádání bez právní osobnosti.“
Fakticky se tedy vždy jedná o fyzickou osobu, která je skutečně za onou právní
schránkou, a která vlastní významný podíl na právnické osobě nebo je příjemcem
významného podílu z výnosů.
O této osobě tzv. na konci řetězce se zapisují údaje podle ust. § 118f rejstříkového
zákona, tedy:
a) jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy
místa pobytu,
b) datum narození a rodné číslo,
c) státní příslušnost a
d) údaj o podílu na společnosti.
Jak tedy postupovat?
Lhůta pro splnění povinnost je zákonem obecně stanovena v ust. § 118e
rejstříkového zákona jako „bez zbytečného odkladu po vzniku rozhodné
skutečnosti.“ Aktuálně je pro právnické osoby zapsané do obchodního rejstříku
uváděná lhůta do 1. 1. 2019, pro subjekty zapsané do jiných rejstříků lhůta do
1. 1. 2021.
Doporučuji vše realizovat do 31. 12. 2018, neboť platí přechodné ustanovení
zákona, dle kterého „Osoby zapsané do veřejného rejstříku podle zákona č.
304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění
pozdějších předpisů, ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto
zákona, se osvobozují od poplatku za zápis údajů o skutečném majiteli po
dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ Osvobození tedy platí v
období do 1. 1. 2019.
Zápis údajů do evidence je prováděn na základě formuláře, který je k dispozici
na webové adrese https://issm.justice.cz/. Zde také najdeme související
informace. Vyplnit formulář je možno samostatně či lze požádat o pomoc notáře
či advokáta.
Po vyplnění formuláře je nutno ověřit podpis a podání směřuje k tzv. rejstříkovému
soudu, což bude krajský soud dle místa sídla právnické osoby.
Pro příklad tedy osoba jednající za s.r.o. se sídlem v Brně bude moci stáhnout
z webu formulář, vyplnit jej, doložit přílohy, ověřit podpis a následně vše podat
u Krajského soudu v Brně. Obdobně odpovědná osoba za s.r.o. z Nového
Jičína bude moci vše podat u Krajského soudu v Ostravě.
Za nesplnění povinnosti v současné době hrozí nepřímé sankce a vedle toho
důležitá ztráta důvěryhodnosti.
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Zprávy ze školy

Ohlédnutí
Čas vánoční je za námi a ocitáme se na prahu nového roku. My ve škole spíše
hovoříme o roce školním, ale přesto je konec roku i pro nás důvod k rekapitulaci
toho, co se nám povedlo, popřemýšlení o tom, co ještě zlepšit či vylepšit, je to
důvod k plánování.
Podzim byl v naší škole zarámován krásným projektem ke 100 letům vzniku
naší republiky. Myslím, že jsme si ho náležitě užili a zasazená lípa krásně na
jaře poroste. Byl to podzim, ve kterém jsme převzali do užívání novou tělocvičnu
a pomohli zorganizovat Den otevřených dveří s programem. A že se povedla,
o tom svědčí výsledek vánoční besídky a divadelního představení, které se
tam konaly. Ještě jednou moc děkujeme Obci Kunín a paní starostce, že se
do toho pustili a že nám prostory ve škole stále vylepšují.

Na

Tex
Proto organizujeme setkávání s rodiči odpoledne, aby také oni viděli, že škola
je stále pěknější (na podzim jsme se s rodiči viděli dvakrát po celé odpoledne
– při Haloweenu a o vánocích). My se to Kunínu snažíme také vrátit – žáci
pečují o celý areál školy od Horáků až po školní hřiště. A věřte mi, že shrabat
na podzim všechno listí, sklidit úrodu, nařízkovat muškáty a porýt všechny
záhony dá pěknou fušku.
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Ale jsme rádi, že vedeme děti ke smysluplné práci, že se jim to jednou bude
v životě hodit. Také jsme dvakrát vystoupili na vítání občánků. Tady musím
poděkovat paní učitelce Žákové, že stráví nedělní odpoledne se žáky, a dětem,
že na vystoupení přijdou. Není to vždy jednoduché, mnozí žáci dojíždějí a
rodiny mají často jiný program. Také jsme v obci i u školy zasadili kdouloně
obecné. Tento projekt výsadeb děláme již několik let. Pokud byste měli tip, co
bychom kde mohli zasadit, obraťte se na komisi životního prostředí, s nimi
spolupracujeme a hledáme nová místa výsadeb nebo úklidu. Na jaře bychom
rádi zase přiložili ruku k dílu, stejně jako každý rok uklízíme spolu s mysliveckým
sdružením odpadky v katastru Čarodějky. A pro myslivce jsme také sesbírali
neuvěřitelných 1815 kg žaludů a kaštanů.
Naše žáky vedeme k poznání života v obci návštěvou obecního úřadu, dvakrát
se tam konala beseda pro žáky s paní starostkou, děti byly ve školní knihovně,
v moštárně, po obci konají vycházky, zpracovávají projekty o historii a současnosti
obce. K poznání historie vedeme žáky také tím, že spolupracujeme s našimi
rodáky v Německu. Při poutní neděli jsme od pana Frydrycha převzali osobní
dar tisíc euro pro naši mateřskou školu, která byla darem velice potěšena a
chystá pro pana Frydrycha poděkování v podobě velkého fotoalba. Náš Ekotým
také úzce spolupracuje s obcí a hledá stále nová témata spolupráce. Zrealizovaných
akcí je opravdu hodně a jsme na spolupráci s obcí náležitě hrdi. Jsme také
rádi, že snažení Ekotýmu mohlo přispět k získání Keramické popelnice pro
Obec Kunín.
Také jsme si na podzim užívali úspěchy našich žáků v soutěžích – první místo
v pěvecké soutěži v Bílovci, první místo v okrskovém kole florbalu a postup do
krajského kola, mezinárodní ocenění ETwinningového projektu, první místo v
prvním kole miniházené, 7. místo v soutěži v ZOO Ostrava (z 67 týmů celého
kraje!!!), 2. a 3. místo (ze 150 soutěžích!!!) v okresní soutěži ve skoku vysokém.
Dva žáci IX. třídy reprezentovali naši školu i obec v soutěži MSK – Ekoenergie
2018 – Chytrý region, kterou pořádala SŠ teleinformatiky pod záštitou náměstka
hejtmana MSK Mgr. Stanislava Folwarczného. No máme z toho radost. Další
soutěže nás ještě čekají a těšíme se, že něco naši žáci zase dokážou.
No a nyní také plánujeme. Do konce školního roku musí být hotova rekonstrukce
školní zahrady, na kterou jsme dostali dotaci z ministerstva životního prostředí.
Myslím, že letní slavnost v nové zahradě bude pěkným zakončením školního
roku. Také budeme obhajovat mezinárodní titul Ekoškola jak v ZŠ, tak i v MŠ.
Auditoři z Prahy rozhodnou, zda si titul stále zasloužíme. Tak nám držte palce!
Ale to nás ještě čeká spousta práce s našimi žáky, spousta aktivit a také spousta
učení a vzdělávání. A vzdělávání je naše priorita, od toho tady jsme. A když se
v naší schránce důvěry objevil vzkaz: „Mám ráda školu“, to je pro nás to
nejkrásnější ocenění naší práce.
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Přeji všem rodičům, dětem, přátelům školy i občanům Kunína klidný rok
2019, plný nápadů a inspirací, vzájemné tolerance a radosti ze života.
Těším se na setkávání na plánovaných akcích školy – Den otevřených
dveří, ples pro dospělé, maškarní karneval pro děti, zápisy do ZŠ a MŠ,
koncert ke svátku matek, zahradní slavnost a další….
Ivana Machýčková, ředitelka školy
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Připravujeme

8.1.		
9.1.		
16.1.
23.1.
31.1.
31.1.		
1.2.
15.2.		
16.2.
18.2. – 22.2.
22.2.		
25.2. – 1.3.
7.3.

Miniházená Nový Jičín
Florbal – finále Kopřivnice
Okresní kolo Dějepisné olympiády
Školní kolo recitační soutěže
Rozdání vysvědčení za I. pololetí školního roku 2018/2019
Školní vysílání 7. A třída
Pololetní prázdniny
Obecní bál + Školní ples
Maškarní karneval pro děti
Lyžařský výcvikový kurz
Persie – cestopisný program 7.-9.r.
Jarní prázdniny
Den otevřených dveří v ZŠ

Zápis do 1.třídy ZŠ – duben 2019
se koná ve čtvrtek 16.4.2019 od 14.00 - 17.00 hodin v budově základní školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31.8.2013.
Rodiče budoucích prvňáčků si k zápisu přinesou:
1. Rodný list dítěte
2. Vyplněný dotazník pro rodiče žáka I. třídy ZŠ
(obdrží jej rodiče v MŠ, nebo si jej mohou vyzvednout
na ředitelství ZŠ, nebo na stránkách školy na stránce
s dokumenty)
3. Dokumenty v případě odkladu školní docházky
Srdečně zveme všechny rodiče i se svými dětmi na Den otevřených dveří ve
čtvrtek 7.3.2019 od 8.00 – 14.00 hodin a na Besedu o školní zralosti, kterou
plánujeme na březen 2019, stejně jako Školu nanečisto (4 setkávání budoucích
prvňáčků s paní učitelkou).
Pozvánka na Den otevřených dveří v ZŠ
Chcete vědět, jak probíhá výuka v naší škole? Chcete si školu prohlédnout?
Zveme všechny rodiče ve čtvrtek 7.3.2019 v době od 8.00 – 14.00 hodin
do ZŠ v Kuníně.
Během vyučování se můžete podívat do vyučovacích hodin - I. stupeň od 8.00
– 11.30 hodin, II. stupeň od 8.00 – 12.20 hodin a prohlédnout si školu.
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Odpoledne se můžete podívat na práci našich kroužků i školní družiny a
ostatních prostor školy. Služba u vstupu Vám pomůže najít vše, co budete
potřebovat.
Na Vaši návštěvu se těší pedagogický sbor ZŠ Kunín
Ohlédnutí za prosincovými aktivitami
Vánoční laťka 2018
Letos se konala v pátek 21.12.2018 s těmito výsledky:
Hoši:
1. Glogar Josef (9. ročník) 145 cm
2. Matěj Hub (8. ročník) 135 cm
3. David Kocurek (8. ročník) 130 cm
Dívky:
1. Radka Homolová (8. ročník) 125 cm
2. Adéla Černá (8. ročník) 120 cm
3. Lucie Pallová (8. ročník) 110 cm
Gratulujeme všem zúčastněným.
Miniházená – I. kolo
I v letošním školním roce jsme se zapojili do školní ligy miniházené pro žáky
4. -5. ročníků v Novém Jičíně. V úterý 4. prosince jsme se vydali na první turnaj.
Na něj jsme neodjížděli s velkými ambicemi, jelikož jsme oproti loňskému roku
podstatně obměnili družstvo. Letos se do soutěže zapojili hlavně naši žáci
čtvrté třídy. Ti však s miniházenou mají jen malé zkušenosti.
V prvním kole jsme se utkali se soupeři ze ZŠ Veřovice, ZŠ Hodslavice a se
dvěma družstvy ze ZŠ Suchdol n. O. Do prvního utkání jsme vstoupili s velkou
opatrností a se soupeřem z Veřovic jsme v poločase prohrávali 4:8. Ještě
několik minut před koncem zápasu jsme ztráceli tři branky. Naše družstvo se
však nevzdalo a vydobylo si remízu 16:16.
Další tři zápasy jsme pak díky kolektivnímu přístupu a velmi dobrým výkonem
našeho brankáře vyhráli. Z prvního turnaje si tak přivážíme nečekané vítězství
a velmi slibnou pozici do dalších bojů. Děkuji všem žákům za jejich výkony a
přeji mnoho úspěchu při druhém kole, které se odehraje v lednu.
Florbal – kategorie III
Ve čtvrtek 13. prosince se naše družstvo složené z chlapců 6. – 8. ročníku
vypravilo na okrskové kolo do Oder. Letošní školní rok máme kvalitní tým a
tak jsme přijeli zabojovat o jedno postupové místo do dalších bojů. Našimi
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soupeři byla družstva ze ZŠ Komenského, ZŠ Pohořská (obě Odry), ZŠ Suchdol
n. O. a ZŠ Spálov.
V prvním utkání jsme změřili síly se soupeřem ze ZŠ Pohořské. První minuty
utkání nebyly úplně přesvědčivé. Navíc jsme často chybovali v obraně a soupeř
se dostal několikrát do přečíslení. Ke konci zápasu jsme však měli více ze hry
a vybudovali jsme si dostatečný náskok. Soupeře jsme tak porazili 5:2.
V dalších utkáních jsme zlepšili obranou fázi a celkový pohyb po hřišti. Díky
tomu jsme převážnou část zápasů hráli na útočné polovině hřiště. Důkazem
toho jsou i výsledky: 3:0, 3:0, 4:1. Díky tomuto úžasnému výkonu jsme si zajistili
postup do okresního kola, které se odehraje v termínu 7. – 11. ledna v Kopřivnici.
Našim chlapcům děkuji za předvedené výkony a přeji mnoho úspěchu v další
fázi soutěže.
Kopřivnická laťka
Poslední sportovní soutěží letošního kalendářního roku byly atletické závody
v Kopřivnici. Naši žáci měli ve středu 19. prosince možnost poměřit své
dovednosti ve skoku vysokém. Z naší školy se zúčastnilo pouze pět žáků a to
díky začínající nemocnosti a neochotě reprezentovat naši školu.
Tyto závody se konaly již po dvacáté osmé a tomu odpovídala i konkurence.
Závodilo zde téměř sto padesát žáků v deseti kategoriích. Naši žáci se však v
této konkurenci vůbec neztratili a zpět si přivážíme dvě medaile! Bronzovou
získal Filip Černý ze 6. B v kategorii nejmladších chlapců. Ten třetím pokusem
překonal laťku velmi originálním (ostatní členové naší výpravy tento skok
označili jako skok ala lachtan), avšak platným pokusem na 125 cm. V kategorii
starších chlapců po velmi náročném boji (šest závodníků překonalo výšku 160
cm) získal výkonem 165 cm stříbrnou medaili Josef Glogar z 9. třídy. Rozhodně
však nechci zapomenout i na ostatní členy naší výpravy. Ti sice neskončili na
pódiovém umístění, ale ve svých kategoriích se rozhodně neztratili. Jsou jimi
Matylda Madurová ze 7.A – 110 cm, Karolína Liďáková z 9. třídy – 130 cm a
Matěj Hub z 8. třídy – 140 cm. Všem žákům děkuji za jejich výkony a chuť
reprezentovat naši školu. Přeji jim mnoho dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Tomáš Valentík
Nové formy výuky
Žáci 5. třídy si před vánočními prázdninami vyzkoušeli třídenní výuku formou
metody Montessori. A jak se jim pracovalo?
„Jsem hodně spokojená, hodně se mi dařilo.“ „Velmi dobře se mi pracovalo.
Více mi vyhovuje, když si mohu činnost zvolit sama.“ „Bylo to super, moc mě
to bavilo.“ „Bylo to super, moc jsem si to užil.“ „Se svou prací jsem tento týden
hodně spokojen.“ 						
Mgr. Jana Žáková
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Loutkové divadlo
V pondělí 17. 12. 2018 jsme s dětmi školní družiny navštívili představení
loutkového divadla. Žáci 1. stupně pod vedením paní učitelky Pieckové nám
zahráli tři vánoční pohádky. Bajku „Kapr a pes“, „Kapří básničku“ a „Rybolov“.
Všechny pohádky byly odehrány jako stínové divadlo a naladily nás na vánoční
atmosféru. Všem se nám to líbilo a budeme se těšit na další představení.
Děkujeme hercům a paní učitelce za příjemné odpoledne.
Vychovatelky ŠD
Vystoupení dramatického kroužku
I v letošním roce si pro vás připravili kluci a holky z dramatického kroužku
vánoční představení, které se skládalo ze sedmi krátkých příběhů – Vašek
cestovatel, Zubař je anděl, Pyšný banán, Vánoční přání, Lidojedi, První školní
den – pro děti a Neobvyklý školní den – pro teenagery.
Poprvé jste mohli kluky a holky zhlédnout v úterý 18.12.2018, kdy se vám
snažili zpříjemnit adventní čas během vánočního posezení, které pořádala ZŠ
a MŠ Kunín. Vystoupení se všem aktérům povedlo a přítomní hosté se báječně
bavili.
Své druhé vystoupení uskutečnili holky a kluci z dramatického kroužku ve
čtvrtek 20.12.2018, kdy předvedli své „umění“ ostatním spolužákům ze základní
školy, rovněž i svým mladším kamarádům z mateřské školy. I tentokrát se
vystoupení moc povedlo a děti si jej náramně užili.
Všichni kluci a holky z dramatického kroužku se již nyní těší na další představení,
které si pro vás připraví.
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Z připravovaných akcí
18.01.
18.01.		
25.01.		
15.02.		
16.02.		
29.03.		
30.04.		
11.05.		
25.05.		

3. zasedání Zastupitelstva obce
Setkání s podnikateli, spolky
Myslivecký ples
29. Obecní bál ve spolupráci se Sdružením rodičů
Maškarní karneval pro děti
Beseda cestovatele Jiřího Máry v knihovně
Pálení čarodějnice
Rybářské závody
Historická bitva v zámeckém parku

Obecní knihovna srdečně zve na
cestovatelskou besedou Jiřího Máry na téma Západ USA a Havajské
ostrovy,
která se koná v pátek 29. března od 17 hodin v knihovně.
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Obecní úřad Kunín
www.kunin.cz
www.facebook.com/ObecKunin
Úřední hodiny obecního úřadu:
									 Pondělí 		
									 Středa			
Úřední hodiny stavebního úřadu:
									 Pondělí			
									 Úterý			

8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
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, 556 749 950, 607 846 256
Místostarostka:				 Bohuslava Vavříková				 608 551 806
									 mistostarosta@kunin.cz
Podatelna:					 Barbora Jalůvková
									 podatelna@kunin.cz
Sekretariát, pokladna: Miroslava Janýšková				 556 749 342
									 sekretariat@kunin.cz
Účetní:							 Zdeňka Cabadajová				 556 749 326
									 ucetni@kunin.cz
Evidence obyvatel:		 Eva Rusková							 556 731 046
									 evidence@kunin.cz
Stavební úřad:				 Miroslav Graclík					 556 731 043
									 stavebniurad@kunin.cz
Knihovna:						 Daniela Brišová			
									 knihovnakunin@seznam.cz 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
30
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