KUNÍNSKÝ

ZPRAVODAJ
7-8 / 2019

Děcka ze Skoronic na Slavnosti obce
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Vážení spoluobčané,
letošní rok, končící „devítkou“, se nese ve znamení kulatých jubileí. Říkáte si,
kterých? Tady jsou.
V listopadu 1989 se začaly psát nové dějiny budoucnosti naší obce. Se
Sametovou revolucí a změnou režimu se o rok později konaly první obecní
volby a od 1. 1. 1991 se Kunín stal samostatnou obcí.
O 20 let později, koncem května 2009, získala naše obec do majetku zámek.
V té době to byla téměř ruina, velké sousto a také velký cíl pro středně velkou
obec, který se společně vyvinutým úsilím všech zainteresovaných (obce Kunín,
Muzea Novojičínska, Okresního úřadu Nový Jičín, poslance Hrnčíře, ministerstev
a ostatních poskytovatelů dotací, aktivistů, dobrovolníků a nadšenců z naší
obce i jiných částí světa, potomků bývalých majitelů zámku a dalších) podařilo
dosáhnout a dnes je z něj významná turistická destinace a chlouba obce. A
poděkování za to patří všem, kteří se na dosažení cíle podíleli, každý přispěl
dle svých možností. Za naší obcí šlo financování oprav. Pokud by vás zajímal
postup prací a zdroje financování do povodně 2009, pro zajímavost zveřejňujeme
taky. Dotace jsme se snažili získat ze všech dostupných zdrojů a měli jsme
štěstí, protože dnes by vše bylo o hodně složitější, dotace a finance na památky
chybějí. Proinvestováno bylo přes 85 mil. Kč, z toho cca 70 mil. jsme obdrželi
z dotací a skoro 15 mil. Kč zaplatili z obecního rozpočtu. O vybavení zámku a
jeho současný provoz se postaralo Muzeum Novojičínska a nyní zámek žije
svým vlastním životem. Poprvé byl zámek Muzeem otevřen od 29. 6. do 8. 9.
2002, ještě v době, kdy bylo opraveno pouze přízemí a částečně II. patro.
Natrvalo pak od sezóny v roce 2004. Obec nainstalovala Kabinet přírodnin a
obecní muzeum, které bylo rozšířeno o spoustu exponátů od pana Friedricha
z Leimenu. A protože každý řádný hospodář se musí o svůj majetek starat, byť
to není mnohdy jednoduché, také my jsme letos přistoupili k opravám. Realizace
projektu „Nutné opravy zámku Kunín“ byla podpořena z rozpočtu Moravskoslezského
kraje individuální dotací 1.000.000 Kč. Celkové náklady projektu byly ve výši
1.475.357 Kč. Obec uhradila 475.357 Kč ze svého rozpočtu. V rámci projektu
byla opravena všechna stávající okna na zámku - utěsněna, upevněna do
ostění, přesklena a natřena, provedeny nátěry repliky zámecké kuželny a
spojovacího mostu mezi kostelem a zámkem, provedením stopařských a
tesařských prací, provedeny úpravy a opravy prvků v parku - zrekonstruovány
chodníky kolem zámku a parteru, opraveny a nahrazeny poškozené dřevěné
mostky a ploty novými prvky v zámeckém parku. Byla také provedena regenerace
trávníku v nejbližším okolí zámku a výsadby květin.
A poslední kulaté ohlédnutí – 10 let – uplynulo od povodně v červnu 2009.
Nejsou to pěkné vzpomínky, naštěstí je již toto těžké období za námi a pevně
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věřím, že se nám v budoucnosti podobná neštěstí vyhnou. Škody na majetku
byly značné, měli jsme 16 demolic domů. Naštěstí dnes je naše obec opravená,
moderní a kdyby nebylo vzpomínek, fotografií a značek na pilíři mostu mezi
kostelem a zámkem a na zámecké zdi, nikdo by nepoznal, že i Kunínem se
prohnala velká voda.
Letos 29. června se konala Slavnost obce Kunín, která nahradila Zámeckou
slavnost. A proč Slavnost obce? Protože si to náš Kunín spolu s Vámi, jeho
občany zaslouží. Zámecká slavnost se konala poprvé v roce 1999, v době,
kdy bylo potřeba zpropagovat žalostný stav zámku. Všichni byli nadšení, aktivně
se zapojovali, účinkovali zdarma. A povedlo se. Jak jsem psala, zámek je
zachráněn a žije svým vlastním úspěšným životem. A zájem o Zámeckou
slavnost opadal. Očekávalo se, že když je zámecká, budou vystupovat
kostýmovaní účinkující, koně,… Jen to prakticky zajistit, bylo čím dál složitější.
Po 20 letech jsme slavnost pojali jinak a povedlo se. Jsem moc ráda, že ohlasy
jsou kladné a návštěvníkům (bylo nás skoro 3.000) se líbilo. Děkuji paní Ivaně
Tomanové za pomoc se sestavením a zajištěním programu, který byl vytvořen
pro všechny věkové skupiny. Poděkování za pěkná vystoupení patří také
základní škole, děckám ze Skoronic s Maruškou Holcmanovou, moderátoru
Ondrovi Cardovi, který toho o Kunínu věděl více než některý z našich občanů,
spolkům a vůbec všem, kteří se na slavnosti podíleli. A také děkuji zaměstnancům
obce a zastupitelům, kteří přiložili ruku k dílu. Protože bez Vás všech by to
nešlo.
A také přeji krásné a pohodové letní dny.
Dagmar Novosadová, starostka
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1997
2 500 000
0
290 700
0
0
0
0
2 790 700

Použité VLASTNÍ ZDROJE OBCE KUNÍN

326 098 225 001

Celkem
2 873 826
219 440
2 199 270
1 348 922
1 185 755
53 177 341
1 430 958
6 332 085
450 000
7 872 200
1 334 270
660 000
4 457 461
1 533 169
85 074 697

Celkem
25 000 000
16 502 263
1 150 700
24 303 292
400 000
1 826 846
1 566 939
70 750 040

516 325 14 324 657

2 005
2 006 2009 - 2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 24 000
0
380 140
6 000
0
0
0
0
51 000 26 000
0
0
0 3 796 804
450 000
0
0
0 7 872 200
0
0 1 334 270
0
0 660 000
0
0
0 4 457 461
0
0 1 533 169
881 140 9 922 470 9 787 434
519 175 1 114 470 1 479 334 2 205 709 28 146 517 -23 895 373 415 140 3 272 260

2 004
0
0
0
0
0
0
407 920
0
0
0
0
0
0
0
407 920

Zámek byl převeden do vlastnictví obce v roce 1999, která zahájila rekonstrukci v roce 1997,
po dohodě s VFU Brno (tehdejší vlastník)
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004 2005
2006
2009
0 1 500 000
0 19 500 000 1 500 000
0
0
0
0
0
0
0 2 453 000
50 000
0
0
0 266 000 5 489 000 8 244 263
0 860 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 24 303 292
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 200 000 200 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0 800 000 1 026 846
0
0
0
0 675 608 730 121
0
0 161 210
0
0 2 360 000 2 453 000 19 550 000 2 175 608 730 121 24 303 292 466 000 6 650 210 9 271 109

Účel použití finančních prostředků na opravu zámku v Kč
Kolik to stálo?
1 997 1 998
1 999
2 000
2 001
2 002
2 003
Střecha
2 873 826
0
0
0
0
0
0
Okna - nátěry
199 920 19 520
0
0
0
0
0
Fasáda
0
0 2 199 270
0
0
0
0
Inženýrská činnost, ostatní
43 052 55 481 139 005 63 000 394 119 299 515 330 750
Projektová dokumentace
0 150 000 540 900
0 108 715
0
0
Rekonstrukce vnitřních prostor
0
0
0 3 504 470 20 526 500 2 778 226 26 368 145
Úroky z úvěru
0
0
0
0
0 171 000 775 038
Obnova zámeckého parku (2009 povodeň)
0
0
0
0
0 1 132 576 1 402 705
Obecní muzeum
0
0
0
0
0
0
0
Spojovací most, kuželna, chodníky
0
0
0
0
0
0
0
Altán, plot, lavičky, koše
0
0
0
0
0
0
0
Ubytování
0
0
0
0
0
0
0
Přízemí zámku po povodni
0
0
0
0
0
0
0
Plot mezi parkem a areálem VFU
0
0
0
0
0
0
0
Celkem
3 116 798 225 001 2 879 175 3 567 470 21 029 334 4 381 317 28 876 638

Dotace:
dotace Ministerstvo kultury
dotace Ministerstvo místního rozvoje
dotace Okresní úřad
dotace SAPARD (EU)
dotace Moravskoslezský kraj
dotace Leader MAS Regionu Poodří
dotace Státní fond životního prostředí
Celkem

Financování opravy zámku Kunín v Kč

Informace z jednání rady obce

RO po projednání na 13. a 14. schůzi dne 10.6.2019 a 27.6.2019:
schválila
• prodloužení nájemní smlouvy k bytu na čp. 33 do 31. 12. 2019.
• pacht části pozemku p.č. 18 o výměře 385 m2. Cena za 1 m2 1 Kč plus platná
sazba DPH s možností navýšení, pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
• pacht části pozemku p.č. 1263/1 o výměře 635 m2. Cena za 1 m2 1 Kč plus
platná sazba DPH s možností navýšení, pachtovní smlouva bude uzavřena
na dobu neurčitou.
• pacht pozemku p.č. 33/1 o výměře 63 m2. Cena za 1 m2 1 Kč plus platná
sazba DPH s možností navýšení, pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
• pacht pozemku p.č. 809 o výměře 35 m2. Cena za 1 m2 1 Kč plus platná sazba
DPH s možností navýšení, pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou.
• rozpočtové opatření č. 3/2019. Příjmy 32.475.400 Kč, financování 19.543.600
Kč, příjmy včetně financování 52.019.000 Kč. Výdaje 50.069.000 Kč, financování
1.950.000 Kč, výdaje včetně financování 52.019.000 Kč. RO uložila připravit
materiály na příští zasedání členům ZO na vědomí.
• uzavření a text Smlouvy o užití Databáze geografických jmen ČR, datových
sad INSPIRE a Ortofota ČR.
• uzavření a text Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohody o umístění stavby č. IP-12-8024259.
• uzavření a text Rámcové smlouvy o exekuční činnosti s Exekutorským úřadem
Nový Jičín, Mgr. Davidem Bolomem, soudním exekutorem, Dobrovského 35/1,
Nový Jičín.
• uzavření a text Smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu s
Pražskou plynárenskou a.s., Národní 37, Praha I – Nové Město.
• uzavření a text Smlouvy o poskytování služeb s CENTROPOL ENERGY, a.s.,
Vaníčkova 1594/1 Ústí nad Labem.
• uzavření poskytování placených služeb Právní poradny Svazu měst a obcí
ČR na dobu 1 roku – neomezený přístup k odpovědím z databáze odpovědí,
neomezené pokládání písemných individuálních dotazů, možnost odpovězení
až 5 telefonních dotazů.
• uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s Davidem Nowickým, Hlavnice 183,
termín předání – převzetí díla se mění na 15. 6. 2019.
• Program 5. zasedání ZO Kunín, které se bude konat dne 27. 6. 2019 v 16:30
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• prodloužení nájemní smlouvy do 31. 8. 2019.
souhlasila
• se vzlety a přistáními dronu na parcele č. 1330/1 pro Pavla Bezděka,
SKYMOVIE.cz, Na Orátě 498, Hlubočky v měsících červen a červenec 2019.
vzala na vědomí
• žádost o prodloužení evidence v seznamu žadatelů o byt. RO uložila žádost
zařadit do evidence žádostí o byty.
• žádost o přidělení bytu. RO uložila žádost zařadit do evidence žádosti o byty.
• informaci o provedené revizi všech kupních smluv na prodej nemovitostí. RO
uložila předložit materiál ZO k projednání a sjednání nápravy.
• cenovou nabídku firmy UP – IN, Dušan Urban a uložila poptat ještě další
firmu.
• informaci k nákupu hnojícího vozíku.
• informaci k zastavení exekucí vedených vůči nezletilým dětem.
• Závěrečný protokol o výsledku kontroly plateb pojistného na VZP a dodržování
ostatních povinností plátce pojistného – VZP ČR.
• reakci České pojišťovny, a.s. na odvolání obce ze dne 29. 3. 2019 k pojistné
události na č.p. 33.
doporučila
• členům ZO vyčlenění financí na vyhotovení projektové dokumentace na
bezpečné přechody.
neschválila
• zakoupení platformy SW Codexis – Codexis Green.
Eva Rusková

Informace z jednání zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce Kunín po projednání dne 27.6.2019:
5/1/1/2019 bere na vědomí určení ověřovatelů zápisu Jiřiny Mlčochové a
Ing. Pavla Černého, návrhové komise Miroslava Vlčka a Bc. Pavla Malčíka a
zapisovatelky Mgr. Evy Ruskové.
5/1/2/2019 schvaluje Program 5. zasedání Zastupitelstva obce Kunín.
bere na vědomí zprávu ověřovatelů zápisu o ověření zápisu z
5/2/2019
4. zasedání zastupitelstva obce.
5/3/2019
bere na vědomí informaci o provedené kontrole úkolů uložených
na předchozích zasedáních ZO.
5/4/1/2019 schvaluje odkoupení pozemku p.č. 1965/4, ostatní plocha, ostatní
komunikace, k.ú. Kunín o výměře 7 m2 od J. Chalúpky, cena za 1 m2 pozemku
7
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65 Kč. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku a zajistí
vyhotovení kupní smlouvy.
5/4/2/2019 schvaluje darování pozemku p.č. 1354/2 o výměře 84 m2, zastavěná
plocha, na kterém stojí stavba bez č.p. Rybářskému spolku Kunín. Obdarovaný
uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku. Obec si vyhrazuje
předkupní právo k nemovitosti. Při ukončení činnosti Rybářského spolku Kunín
se Rybářský spolek Kunín zavazuje prodat nemovitost obci zpět za cenu
stanovenou na základě znaleckého posudku poníženou o hodnotu pozemku
v místě a čase obvyklou.
5/4/4/2019 schvaluje prodej části pozemku p.č. 1846, zastavěná plocha
a nádvoří o výměře cca 63 m2 (výměra bude upřesněna po vyhotovení
geometrického plánu) z důvodu nepotřebnosti, cena za 1 m2 pozemku ve výši
100 Kč. Kupující uhradí všechny náklady spojené s převodem pozemku
(vyhotovení geometrického plánu, vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti, cena
za vyhotovení kupní smlouvy 500 Kč). Zastupitelstvo obce ukládá objednat
vyhotovení geometrického plánu a následně prodej pozemku projednat na
6. zasedání ZO s upřesněním výměry.
5/5/1/2019 souhlasí s celoročním hospodařením obce Kunín za rok 2018,
a to bez výhrad.
5/5/2/2019 schvaluje účetní závěrku obce Kunín za rok 2018 sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2018.
5/5/3/2019 bere na vědomí Zprávu auditora o přezkumu hospodaření obce
Kunín za období od 1.1.2018 do 31.12.2018.
5/6/2019
schvaluje zpracování projektové dokumentace na úpravy přechodů
pro chodce, o financích na zpracování projektové dokumentace bude hlasováno
v rámci bodu č. 8 Programu 5. zasedání ZO – Rozpočtové opatření č. 4/2019,
výdaje – varianta I.
5/7/2019
neschvaluje Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
s Městem Nový Jičín, Masarykovo nám. 1/1, Nový Jičín.
5/8/1/2019 bere na vědomí Rozpočtové opatření č. 3/2019.
5/8/2/2019 schvaluje variantu č. 1 Rozpočtového opatření č. 4/2019. Příjmy
po 4. rozpočtovém opatření činí 32.879,40 tis. Kč, financování 19.543,60 tis.
Kč, výdaje po 4. rozpočtovém opatření činí 50.473,00 tis. Kč, financování
1.950,00 tis. Kč. Celkem příjmy i výdaje včetně financování 52.423,00 tis. Kč.
5/9/2019
schvaluje Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2019
až 7/2019. Zastupitelstvo obce ukládá vyhotovit Smlouvy o poskytnutí veřejné
finanční podpory č. 1/2019 – 7/2019 a po podpisu zaslat finance.
5/10/2019
schvaluje Stanovy dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Odersko.
8

Na

Tex

Na

Tex

Na

Tex

Na

Tex

5/11/2019
schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci obcí Mikroregionu
Odersko na projektu Přívětivé úřady obcí Mikroregionu Odersko.
5/12/2019
bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 Regionu Poodří vč.
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
5/13/2019
bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 Dobrovolného svazku
obcí SOMPO 2016 vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
5/14/2019
bere na vědomí Závěrečný účet za rok 2018 Mikroregionu Odersko
vč. Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření.
5/15/2019
schvaluje Územní studii pro zastavitelnou plochu US 1 - K
Čarodějce.
5/16/2019
schvaluje Zprávu o činnosti Rady obce Kunín za období od 29.3.
do 27.6.2019.
5/17/2019
bere na vědomí Zprávu o činnosti Finančního a Kontrolního
výboru a Komise životního prostředí za období od 29. 3. do 27. 6. 2019.
Eva Rusková

Ordinace MUDr. Frömlové - dovolená

8.8. - 9.8. ordinace uzavřena, zástup MUDr. Vladimír Čunta (Medical Care
Centre Kopřivnice, Záhumenní 1477/4C) v tyto ordinační hodiny: Po, Út, Čt,
Pá 8 - 12 hod., středa 11 - 16 hod.
12.8. - 23.8. ordinace uzavřena, zástup MUDr. Andrea Galiová, Kostelní, Nový
Jičín, úterý 12-14 hod., Po, St, Čt, Pá 8-10 hod.

ADRA hledá v Novém Jičíně dobrovolníky pro nový projekt k
nezletilým dětem

Dobrovolníci ADRA v Novém Jičíně navštěvují osamělé seniory v domácnostech,
v Domově Duha, lidi s mentálním postižením v Chráněném bydlení Domova
NaNovo, připravují program pro pozůstalé děti v Klubu Stromeček a nově se
budou moci věnovat také dětem ze znevýhodněného prostředí.
Děti, se kterými bude dobrovolník trávit čas hrou, povídáním, sportováním,
výlety nebo přípravou do školy, budou vybírat sociální pracovníci Sociálně
právní ochrany dětí Městského úřadu Nový Jičín a Sociálně aktivizační služby.
Převážně to budu děti, jejich rodiče se rozcházejí a oni se s tím musejí vypořádat,
děti, jejichž rodiče neplní svou rodičovskou funkci a své děti zanedbávají, či
děti, které jsou v péči jiných osob než rodičů.
Máte-li chuť někomu nezištně pomáhat, máte-li čas například 1 hodinu týdně,
jste starší 18 let a chcete poznat nové zkušenosti a nové lidi, ozvěte se nám.
Vysvětlíme vám, co dobrovolnictví obnáší, proškolíme vás pro dobrovolnou
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činnost a seznámíme se vším, co s návštěvami dětí bude souviset.
Irena Blablová, ADRA
739 320 717, irena.blablova@adra.cz
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Knihovna Kunín

Máte zásobu prázdninového čtení? Tady je naše nabídka:
Dětské tituly:
Klára, zloděj bonbonů a já; Katja Reiderová

„Den, kdy jsem se seznámil s Jasnou Klárou, měl
dobré šance stát se nejstrašnějším dnem mého
života.“ Detektivní kancelář pro hledání ztracených
bačkor? Jankova nová kamarádka má nejen komické
jméno, ale i hodně ztřeštěné nápady! Když ale začne
vyšetřovat opravdový zločin, Janek neváhá se přidat.
Jejich pátrání však neznamená jen spoustu legrace
a dobrodružství, ale také skutečné nebezpečí.
Příběhy pro děti – dobrodružné příběhy
Tituly pro dospělé:
Léto bez tebe; Lucy Diamond

"Každá rodina má svá tajemství"
Pro rodinu Tarrantových byla přímořská chatka v
Devonu vždycky dokonalým prázdninovým útočištěm.
Zábava na pláži, grilování a teplé letní večery s
koktejlem nebo dvěma – co víc si přát? Ale tento rok
je všechno jinak. Po nedávné smrti manžela se Olivia
snaží dát svůj život znovu dohromady a tráví léto
spolu se zbytkem rodiny. Všichni prožívají své lásky,
nedorozumění a trápení. Ukazuje se, že Oliviin
manžel nebyl jediný, kdo něco skrýval.
Román pro ženy – tajemství - vztahy
Jediná maličkost; Erin Watt

Bethin život se po smrti její sestry zásadně změnil.
Rodiče by ji nejradši zamkli pod zámek a věří, že
jediný způsob, jak ji ochránit, je hlídat každý její krok.
Když se Beth jednoho večera vykrade z domu, pozná
nového souseda Chase. Je nadšená, že má tajného
kamaráda. Je to vlastně jen maličkost, něco, co je
pouze její.
Beth ovšem netuší, jak obrovské její tajemství
doopravdy je…
11
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Nezvěstná; TJ. Brearton
Začalo to jako úplně obyčejný den. Jenže pak ji
unesli. Katie Calumetová se nevrátí ze svého ranního
běhu. Její zmizení dostane na starosti detektiv Justin
Cross, který postupně zjišťuje, že nalezení Katie
bude zatím jeho nejtěžším případem – i proto, že
rodina Calumetových má svá vlastní tajemství.
Zatímco Justin bez oddychu pátrá po tom, kdo a
proč ji unesl, Katie se zoufale pokouší utéct svým
únoscům... Dokáže ji Justin najít, dřív než bude
pozdě? Americký bestsellerový autor T. J. Brearton
napsal strhující thriller plný napětí, akcí a zvratů,
který vás vtáhne hned od začátku a nepustí, dokud
se nedozvíte, jak to dopadlo.
Thriller – detektivní román – únos
Nevěřte tomu; Charlie Donlea
Bývala studentka medicíny Grace Seboldová strávila
již deset let ve vězení na ostrově Svatá Lucie, kde
byla odsouzena za vraždu svého přítele. Po celou
dobu marně trvá na své nevině a upozorňuje na
neprofesionální policejní práci. Nyní jí konečně svitla
naděje. Případu se ujala Sidney Ryanová, její bývala
spolužačka z univerzity, filmařka, která natáčí
dokumentární pořady o skutečných zločinech. Ve
všech třech předchozích případech se jí podařilo
dosáhnout osvobození nespravedlivě odsouzených.
Jenže pak Sidney dostane dopis od bývalého
detektiva, který ji přiměje pohlížet na celý příběh
úplně jinýma očima...
Detektivní román
Pasování prvňáčků
V rámci projektu „Už jsem čtenář“ se koncem června uskutečnilo tradiční
pasování prvňáčků na čtenáře.
V pátek 21.6. děti předvedly své čtenářské dovednosti, zazpívali si společně
písničku a zahrály si na hudební nástroje. Všichni složily čtenářský slib a poté
byly jednotlivě pasováni na opravdové čtenáře. Děti dostaly šerpu „Už jsem
čtenář“, něco sladkého na zub, průkazku do obecní knihovny na následující
rok i spolu s knížkou „Kde se nosí krky“.
Daniela Brišová, knihovnice
12

Na

Tex

Na

Tex

Na

Tex

Na

Tex

Bezpečné koupání a návštěvy festivalů

Koupání
Ve většině měst a obcí se první červnový den otevřela koupaliště a i počasí
na začátku měsíce vybízí k návštěvě vodních ploch. Aby si dospělí i děti dny
u vody užili a to nejen v období prázdnin, je důležité nezapomínat na několik
preventivních zásad a nepodceňovat případná rizika, a to nejen ze zdravotního
hlediska, ale také z pohledu odcizení cenností. Míst u vodních hladin totiž
nevyužívají pouze lidé dychtící po osvěžení a zábavě, odpočinku a klidu. Jsou
mezi námi také ti, kteří zneužívají důvěry a neopatrnosti ostatních.
Pokud je to možné, neberte si s sebou zbytečně cenné věci. Jestliže je s sebou
máte, tak je nenechávejte na dekách, ručnících, ale využijte bezpečnostních
schránek, která jsou na mnohých koupalištích zřízeny. Můžete také případně
požádat dobrého kamaráda, aby vám cennosti pohlídal. Děti by neměly chodit
na koupaliště bez vědomí a souhlasu rodičů. Také nepodceňujte neznalost
vodní plochy, nepřeceňujte své plavecké síly, to se totiž může stát osudným i
dospělému. Pokud budete využívat k plavbám na vodě různé čluny, vory a
loďky, tak na nich plujte pouze s plovací vestou.
Festivaly
S příchodem léta začala také festivalová sezóna. Po celé České republice
probíhají a budou probíhat různé kulturní a společenské akce, na kterých se
zdržuje velké množství lidí. Každý, kdo se chystá podobnou akci navštívit, by
měl mít na paměti, že i dobře strávený víkend či den na takovém festivalu,
kulturní akci, dnech obcí a měst, může mít nepříjemnou dohru.
Návštěvníci by měli myslet na ochranu svého majetku, hlídat si peněženky,
zavazadla. Není vhodné si své věci kdekoli odkládat a nechávat je bez dozoru.
Dávat pozor na peněženky, kabelky, které budou mít majitelé při festivalu či
akci u sebe, je nutné i v době sledování hudebních vystoupení a pohybu v
davu lidí. Noste kabelky těsně u těla s rukou na zapínání, nejlépe vpředu na
břiše, pokud nosíte batoh na zádech, mějte cenné věci v kapse při sobě.
Při těchto akcích se také požívá alkohol a i zde mějte na paměti, že řidiči nesmí
usednout za volant pod vlivem alkoholu nebo drog. V neposlední řadě je nutné
zdůraznit, že osoby mladší osmnácti let nesmí konzumovat alkoholické nápoje.
Připomenout si zaslouží také pravidlo, abychom nenechávali viditelně odložené
věci ve vozidlech, kterými návštěvníci, ať již vodních ploch, kulturních,
společenských akcí, festivalů, na místo přijedou. Pokud budou návštěvníci v
lokalitě festivalů stanovat, tak dodáváme, že není vhodné nechávat si při
opuštění stanu zde odložené cenné věci. Současně návštěvníkům festivalu
radíme, aby se podrobně seznámili s návštěvním řádem, ve kterém je zakotveno,
které předměty nesmí mít u sebe při vstupu do areálu, kde se festival koná.
por. Bc. Pavla Jiroušková, Policie ČR
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Mobilní hospic Strom života

Mobilní hospic Strom života je nestátní nezisková
organizace, která poskytuje specializovanou paliativní
péči nevyléčitelně nemocným pacientům, pomoc v
péči osobám blízkým, pomoc pozůstalým. Lidsky:
jsme podanou rukou těm, kteří se rozhodnou zůstat
se svým nejbližším do poslední chvíle ve známém
domácím prostředí, mezi věcmi, které nás celý život obklopují a provází. Vypít
poslední doušek z oblíbeného hrnku, vydechnout ve vlastní posteli, ve svých
peřinách. Držet se za ruku a mluvit beze slov.
Každý náš pacient píše příběh, někdy delší, někdy jen opravdu krátký, trvající
jen pár dnů. Tady je jeden z nich, vypovídá o naší práci mnohem více, než po
sdělení obecných informací a statistických dat.
Do péče jsme přijali mladou čtyřicetiletou ženu s nádorem v břišní dutině, měla
toho jen málo před sebou. Ale nakonec jsme s ní a její rodinou prožili 8 měsíců
statečného boje a posléze i klidného smíření s odchodem z tohoto světa.
Měla jedenáctiletou dceru, úžasnou, chytrou holku, která stále věřila, že se
maminka uzdraví, a proto nechápala, proč s ní už nechce nic plánovat, proč s
ní mluví čím dál míň. Téměř každý den za ní jezdil Petr – naše skvělá zdravotní
sestra, který viděl trápení malé holky i rodičů a nejlepší kamarádky, kteří spolu
s ním příkladně, s láskou a nadějí, pečovali. Bylo nutné, aby do rodiny vstoupily
i holky z poradny, aby s mladou paní a všemi kolem ní vyřešily všechny věci,
které nastanou. Petr u postele pacientky trávil hodiny a hodiny, převyprávěla
mu celý svůj příběh, byli si neuvěřitelně blízcí. Pravidelně jí aplikoval léky proti
bolesti, když se její stav zhoršoval, respektoval i alternativní metody, pro které
se rozhodla po poradě s naší lékařkou, ke které měla bezmeznou důvěru.
Samozřejmě došlo k očekávanému okamžiku, holčička se s maminkou rozloučila
sama a potom všichni seděli u lůžka, objímali se a vzpomínali na všechno
krásné. Po třech hodinách vydechla naposledy, v klidu, bez bolesti, doma mezi
svými nejbližšími.
Tuto naši pomoc, která je naší prací, můžeme poskytovat i díky Vám, kteří nás
podporujete a tím společně s námi pomáháte. Děkujeme.
V závěru tohoto článku chceme upřímně poděkovat za podporu, která se nám
dostává z Vaší strany, velmi si toho vážíme a upřímně děkujeme. Díky Vaší
podpoře můžeme naplňovat naše poslání. Děkujeme.
Číslo účtu pro zasílání darů: 3925391369/0800
Jsme Mobilní hospic Strom života a jsme připraveni pomoci i Vám.
V případě potřeby: volejte 553 038 016, informace: www.zivotastrom.cz
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Zprávy ze školy a školky

Zprávy ze školky
Brigáda ve školce - 1. etapa obnovy předzahrádky
Ekotým si ve svém plánu činností vyčlenil 2 úkoly pro obnovu školní zahrady
v pastelkové školce. Jeden bude náročnější a dlouhodobý – rekonstrukce školní
zahrady, v tuto chvíli jsme ve fázi tvorby projektu. Druhý jsme se rozhodli
zvládnout vlastními silami a prostředky – přejeme si upravit předzahrádku před
mateřskou školou.
V první fázi jsme na společné brigádě
odstranili tu část výsadby, která byla
přerostlá a stará. Děkujeme rodině
Krmencových, včetně dědečka pana
Kubového a Martina, rodině
Červenkových, Holčákových,
Kudělkových a Kruppových s Verčou
a Terezkou za pracovní nasazení a
vykonanou práci. Děkujeme také všem,
kdo nám přispěli na občerstvení pro
brigádníky.
V další fázi nás čeká úprava záhonů a výsadba nových rostlin dle vize paní
projektantky a dle našich nápadů. Další brigádu plánujeme na podzim, kdy je
nejvhodnější rostliny sázet. Proto se vám teď může zdát prostor před pastelkovou
školkou neupravený.
Za Ekotým Renáta Šťastná a Veronika Kruppová
Výlet do Vagonářského muzea ve Studénce
Na závěr školního roku jsme ve školce plánovaly výlet s dětmi buď do Hradce
nad Moravicí, nebo k rybníkům do Studénky. Záměrem bylo pozorovat zvířata
a rostliny a porovnávat, co je stejné a co je jiné tady a na školní zahradě. V
květnu a v červnu jsme se totiž věnovali tématům zvířat a rostlin na školní
zahradě.
Nakonec vyšla na poslední chvíli třetí možnost a 26. 6. jsme se vydali do
Vagonářského muzea do Studénky. Už domluva se zaměstnancem, kuníňákem
Broňkem Novosadem nás ujistila, že budeme v dobrých rukou. Pan Novosad
nám nabídl pobyt v zámeckém parku se vzrostlými stromy (ve vedrech dobrá
nabídka) a program muzea přizpůsobený předškolním dětem a dvěma velkým
skupinám.
Děti si mohly prohlédnout expozice muzea, nejvíce je zaujala puštěná vláčkodráha.
V herní místnosti si mohly kreslit, hrát se skládacím vlakem i s
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kolejemi. V parku se mohly proběhnout, prohlédnout si stromy i záhadný velký
kámen a nahlédnout na zvířata v přilehlém Jarošově statku.
Dle zpětných vazeb od dětí i dospělých se výlet vydařil. Děkujeme panu
Novosadovi za dárek pro mateřskou školu, knihu Andělské pohádky ze starého
mlýna. Její autorku, paní Ivu Hoňkovou, jsme inspirovali naším školkovým
herbářem.

Barevná olympiáda
V úterý 25. 6. uspořádal Ekotým ZŠ a MŠ a učitelé mateřské školy, podporováni
Sdružením rodičů, akci pro rodiny s dětmi - Barevnou olympiádu.
Na stanovištích na hřišti základní školy a na Výletišti byly připravené disciplíny
pro trénink obratnosti a postřehu. Po splnění všech úkolů dostaly děti medaili,
sladkou odměnu a drobný dárek.
DĚKUJEME:
Členům Ekotýmu mateřské školy a učitelkám MŠ za přípravu stanovišť
i za nápady, jak pro činnosti využít zbytkový odpadový materiál (papír, krabice,
hliník, pet lahve apod.),
Členům Ekotýmu základní školy za odvedenou práci na stanovištích,
Panu Dočkálkovi za přípravu laviček a ohniště,
Členům Sdružení rodičů za zajištění stánku s občerstvením, za sodovku
pro všechny děti. Děkujeme, že i nad rámec domluvených činností členové
Sdružení rodičů Výletiště po akci uklidili, vážíme si jejich pomoci,
Firmě Řeznictví H+H a Pekárna Bartošovice za sponzorsky dodané
potraviny pro děti (párky a chleba), paní Konečné za zajištění.
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Ohlédnutí za školním rokem 2018/2019
Podrobný popis a zhodnocení školního roku najdete ve Výroční zprávě školy.
Zmíním se o tom, že jsme předškolní vzdělávání v mateřské škole poskytovali
84 dětem ve 4 třídách. Děti shlédly 7 divadelních představení a 2 výukové
programy v MŠ, jedna třída vyjela i do divadla v Novém Jičíně. Děkujeme také
kroužku Loutkové divadlo paní Pieckové ze základní školy, který nás pozval
na své představení. Paní učitelky uspořádaly 4 Dílny s rodiči, Odpoledne s
babičkou a dědou, Odpoledne s mámou, Odpoledne s tátou a Mikulášské
dopoledne, Den otevřených dveří. Pro celé rodiny se konala Vánoční besídka
a akce Barevná olympiáda. Paní Mičulková nacvičila s dětmi program na Vítání
občánků. Podařilo se nám obhájit titul Ekoškola pro MŠ, k obhájení titulu jsme
se sešli v Ekotýmu na schůzce 4x. Tento titul není jen za třídění odpadů (takovou
máme zpětnou vazbu – „my také třídíme“) – ale je za celkový vztah k prostředí
a jeho získání je podmíněno náročnými pravidly a požadavky. Čas a energii
věnujeme také projektu obnovy školní zahrady, v první fázi jsme brigádně s
rodiči odstranili starou výsadbu před pastelkovou školkou a na podzim plánujeme
výsadbu novou. Na konci školního roku jsme doslova žili projektem „Co roste
a žije na naší školní zahradě“, výstupem této aktivity bude celá kniha.
O prázdninách budou ve třídách školek probíhat opravy, malování a velký úklid,
v pastelkové školce i výměna osvětlení. Po prožití odpočinku na dovolené se
těšíme se na další školní rok, na setkávání s dětmi a rodiči v prostředí tříd
mateřské školy. Přejeme všem příjemné prožití prázdnin.		
za MŠ Renáta Šťastná
Zprávy ze školy
Vážení spoluobčané,
děti i pedagogové odpočívají a nabírají síly pro nový
školní rok. Ve škole se opravuje, maluje, uklízí.
Dovolte, abych Vám předložila informace o událostech,
proběhlých ještě ve starém školním roce a věřte, že
jich nebylo málo. Děti měly kromě běžné výuky také
spoustu různých aktivit, exkurzí a výletů. V pátek
28. června jsme se slavnostně rozloučili s našimi
deváťáky, předali ocenění vyznamenaným žákům,
pochvalné listy a vysvědčení a už se všichni těšili
na dny volna a odpočinku. O tom, co všechno se
nám ve škole podařilo, najdete informace na našich
webových stránkách.
Ale my už musíme přemýšlet o novém školním roce. A opět nás čeká spousta
práce, spousta výzev. Bude to rok slavnostní. Škola oslaví své padesátiny,
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budeme žít oslavou a přípravou
slavnostní akademie. Také slavnostně
otevřeme zrekonstruovanou školní
zahradu a rádi se tam s vámi setkáme.
Přivítáme ve škole nové prvňáčky a také
nové pedagogy, protože rok 2019 je
také v naší organizaci ve znamení
miminek, kterých se narodí našich
pracovníkům celkem osm. Tak jim
společně držme palce, ať vše dobře
dopadne a své mateřské povinnosti zvládají stejně skvěle, jako své pedagogické.
Přeji vám všem slunečné a poklidné letní dny.
Ivana Machýčková, ředitelka školy
Exkurze do Planetária a hvězdárny Ostrava
V pondělí 24.6.2019 se vydali žáci 5.a 9.ročníku prozkoumat Sluneční soustavu
do Planetária v Ostravě. Kromě programu v hlavním sále planetária se žáci
podívali dalekohledem na sluneční skvrny a prošli se experimentáriem, kde si
vyzkoušeli různé fyzikální a přírodovědné experimenty – vyvolali zemětřesné
vlny, podívali se na vozítko z Marsu, sledovali Foucaltovo kyvadlo…. V hlavním
sále se proletěli Sluneční soustavou, ale také si ukázali základní orientaci na
letní hvězdné obloze. Program tak žákům doplnil informace, které žáci získali
v přírodovědě a také ve fyzice.
Mgr. Ivana Machýčková
Branný den
Ve středu 19. 6. 2019 proběhl v naší škole BRANNÝ DEN. Tradičně jsme ho
zahájili cvičným poplachem. V první části jsme se pak zabývali plněním témat
Ochrany člověka za mimořádných událostí, která jsou zařazena do našeho
ŠVP. S plněním jednotlivých výstupů nám tentokrát přijeli pomoci zdravotníci
ze skautu ve Vřesině, kteří nechali děti vyzkoušet ošetřit různá zranění,
poskytnout první pomoc při zástavě dechu, otevřené zlomenině nebo při
tepenném krvácení. Žáci 8. a 9. třídy absolvovali také besedu s kriminalistou,
který je seznámil s konkrétními riziky užívání návykových látek. Žáci si také
prohlédli hasičské auto s různým nářadím, které hasiči používají při vyprošťování
zraněných, vyzkoušeli si, jak se chodí v přilbě a jak se dýchá s maskou se
stlačeným vzduchem. Poté následovaly sportovně branné aktivity. Žáci si
vyzkoušeli například střelbu ze vzduchovky, překonávání překážek, hod na cíl.
Myslím si, že jsme zase o něco lépe připraveni na obtížné události, které v
životě mohou nastat.
Mgr. Marcela Žídková
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Čtenářská dílna žáků 5. třídy v Žabičkách
Žáci 5. třídy již druhým rokem pracují ve čtenářských dílnách. O své zážitky z
četby knih se chtěli podělit, proto si nachystali čtenářskou dílnu pro děti z naší
MŠ oddělení Žabiček. Přečetli jim krátké pohádky, o kterých si společně povídali.
Čtenářská dílna se všem líbila a my se už těšíme na další čtení v MŠ.
Mgr. Jana Žáková
Školní výlet 6.A a 6.B
V úterý 18. června začal v Suchdole nad Odrou den plný super zážitků. Ráno
jsme vyrazili vlakem do Ostravy. Jako první jsme se tramvají vydali do Velkého
světa techniky. Hned před vchodem všechny upoutala zajímavá zeď, do které
jsme mohli dělat otisky. Poté jsme se vydali dovnitř a jako první jsme shlédli
3D dokument o životě v oceánech. Díky němu jsme třeba zjistili, že i na
oceánských dnech se nachází ještě spousta neobjevených živočichů. Po
dokumentu jsme si prošli interaktivní expozici. Zde jsme si mohli vyzkoušet,
jak se natáčí pohádky, jak vidí zvířata a mnoho dalšího
Pak jsme se přemístili do trampolínového centra. Věnovali se nám zde tři
trenéři. Ti nás nejdříve pořádně rozcvičili a vysvětlili, jak se máme na trampolínách
chovat. Nejdříve s námi prošli základní techniky skákání, abychom si následně
vše mohli sami vyzkoušet. Mnoho z nás se tam něco naučilo a to pomocí
skvělých trenérů a našeho pana učitele. Na zpáteční cestě jsme měli i trochu
volného času, abychom si mohli něco koupit. Poté jsme se vydali zpět do
Suchdola, kde už na nás čekali rodiče.
Žáci 6.A
Procházka s myslivci
V pátek 21. června se pátá a šesté třídy vypravili s myslivci na chatu Pelikánku.
Cestou nám myslivci řekli zajímavé informace o zvěři a rostlinách, které se
nachází v okolí. Vše jsme zakončili na myslivecké chatě, kde pro nás myslivci
připravili oheň a špekáčky.
Mgr. Tomáš Valentík
Ekotým v Praze
Dne 21.6.2019 si jel Ekotým do Prahy pro titul mezinárodního programu
Ekoškola. Letos se slavnostní předávání konalo na Staroměstské radnici. Titul
jsme statečně obhájili již potřetí. Této akce se zúčastnila také mateřská škola,
která titul také obhájila. I když jsme v programu zapojeni už od roku 2009, tak
neplánujeme skončit, ba naopak stále vymýšlíme nové projekty, do kterých
nepřestaneme zapojovat ostatní žáky naší školy, učitelský sbor a celou obec.
Lucie Brišová, 9. třída
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Letní piknik na zahradě
Ve čtvrtek 13. 6. 2019 proběhlo odpoledne plné mlsání. Díky krásnému počasí
a okolní přírodě jsme si v naší zahradě připravili piknik. Děti si pochutnaly na
vanilkové zmrzlině a dalších dobrotách. Dětem se odpoledne velice líbilo.
Vychovatelky ŠD
Vystoupení dramatického kroužku
Ve středu 26.6.2019 se uskutečnilo vystoupení dramatického kroužku v ZŠ
Kunín. Naši herci a herečky si pro Vás připravili hned dvě vystoupení. Mladší
žáci si pro Vás nachystali úžasnou hru s názvem „Sirotčinec slečny Peregrinové“
a naši starší žáci si zahráli český známý muzikál „Rebelové“. Dopoledne děti
hrály hry svým spolužákům a odpoledne svým maminkám, tatínkům, babičkám,
dědečkům i svým sourozencům. Dramatický kroužek děkuje divákům za
pozornost a p.uč Csibové za trpělivost. Děkujeme.
Nikol Hanáčková

Den v zemědělském družstvu
V pátek 14. 6. jsme s dětmi 1. a 2. ročníku využili nabídky navštívit zemědělskou
společnost Agrosumak a.s. v Suchdole nad Odrou, která se zaměřuje na chov
mléčného skotu. Společnost pro děti připravila spoustu zajímavých aktivit a
prezentací. Pomocí zábavných kvízů, hádanek a obrázků, lehčích i obtížnějších,
si děti mohly ověřit své znalosti o hospodářských zvířatech a rostlinách, ale
také naučit se něco nového. Vyzkoušely si, jaké by to bylo řídit obrovský traktor,
podojit i nakrmit krávu. Radost jim udělala možnost pohladit si telátka.
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Zpříjemněním také bylo občerstvení mléčnými výrobky a odměny formou
sladkostí a drobných dárečků.
Mgr. Alena Piecková
Školní výlet 9. třídy
Ve dnech 17. a 18. června 2019 vyrazila 9. třída na dvoudenní výlet do údolí
Spálovského mlýna. Zde na žáky čekali instruktoři, kteří pro ně měli připraveny
různorodé týmové aktivity, například střelbu z luku, praku a foukaček, řešení
různých rébusů a problémových úkolů nebo vytváření krkolomných sousoší.
Ve volných chvilkách žáci odpočívali nebo poznávali nejbližší okolí. Výlet si
deváťáci užili a na společně strávené chvíle budou určitě rádi vzpomínat.
Mgr. Kristýna Richterová
Pasování na čtenáře
Ve spolupráci s obecní knihovnou v rámci projektu na podporu čtenářské
gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka se v pátek 21. 6. 2019
uskutečnilo v 1. třídě „Pasování na čtenáře“.
Pasování proběhlo v pohádkovém duchu, kdy prvňáčci paní knihovnici, panu
školníkovi, coby rytíři ve zbroji, a královskému páru Justýně Barošové s Borisem
Březinou, žákům 4. třídy, předvedli své čtenářské dovednosti a složili čtenářský
slib, který stvrdili svým podpisem v Pamětní knize obce Kunín. Za odměnu za
jejich celoroční čtenářské úsilí je rytíř pasoval speciálně vyrobeným mečem,
od královny s králem dostali šerpu a paní knihovnice je obdarovala sladkostí,
V.I.P. průkazkou do knihovny a knížkou spisovatele Miroslava Tvrze a ilustrátorky
Aleny Schulzové „Kde se nosí krky“.
Děkujeme Daniele Brišové a Miroslavu Šimečkovi za pěknou akci. Pasování
se dětem velice líbilo, a aby dostály svému slibu, s chutí se hned pustily do
čtení své nové knížky.
Mgr. Alena Piecková
Školní výlet žáků 7. a 8. ročníku
V pátek 21. června 2019 se žáci 8. třídy a tříd 7. A a 7. B vydali na celodenní
výlet do Moravského krasu. Pohodlné cestování zájezdovým autobusem bylo
kolem 9:30 završeno příjezdem do areálu Skalního mlýna, kde žáky po krátké
přestávce přivítala průvodkyně Domu přírody, jehož prohlídka byla na programu
jako první. Během několika desítek minut se žáci dozvěděli zajímavosti o vývoji
oblasti Moravského krasu, o zástupcích fauny a flóry a vyzkoušeli si zábavné
aktivity na interaktivních panelech a tabulích. Prohlídka byla zakončena krátkým
dokumentem o rostlinné a živočišné říši Moravského krasu.
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Následoval cca 3 km dlouhý pěší přesun k Punkevním jeskyním, kde jsme se
krátce občerstvili a přioblékli, než nás pohltily chlad a vlhko jeskynních prostor.
„Suchá“ prohlídka, jež odhalila krásu krápníků ukrytých v nitru jeskyně, byla
zakončena u jezírka na dně propasti Macocha. „Mokrá“ část prohlídky
představovala projížďku na lodičkách po řece Punkvě, která byla trochu
adrenalinovou záležitostí, avšak strach o možný úraz hlavy byl kompenzován
vtipnými hláškami průvodce, které nás celou plavbu doprovázely.
Výjezd lanovkou nahoru nad propast jsme zvládli také bez problémů. Odměnou
nám byl fascinující pohled dolů do propasti, do míst, kde jsme se před několika
málo okamžiky nacházeli. Krátkého rozchodu využili všichni k odpočinku,
občerstvení a nákupu suvenýrů. Pak už nás čekal jen pěší sestup lesní stezkou
k autobusu, jehož pohodlí jsme po celodenní námaze velmi přivítali a těšili se
na návrat domů.
Mgr. Simona Karlíková
Zahrada s přírodními prvky
Ve středu 19. 6. 2019 jsme se školní družinou poprvé navštívili naši nově
vytvořenou zahradu. Děti se seznámily s pobytem v zážitkové zahradě. Společně
jsme prostudovali naučné tabule a využili venkovní posezení pro vypracování
letního pracovního listu. Povídali jsme si o rostlinkách a broučcích, které
můžeme najít v zahradě. Dětem se zahrada velice líbí a budeme ji využívat v
rámci vzdělávání i odpočinku. Děkujeme.
Vychovatelky ŠD

„Bezpečně do školy“

Letní prázdniny jsou v plném proudu, ale nebude
trvat dlouho a děti opět usednou do školních lavic.
Obzvlášť pro prvňáčky či děti, které začnou do školy
chodit samy bez doprovodu dospělé osoby, bude
září významným obdobím. Na začátku nového
školního roku bývají děti plné zážitků, které o
prázdninách zažily a jejich myšlenky se ubírají k
předešlým dnům volna. Je však potřeba, aby i přes
to nezapomínaly na svou bezpečnost, byly po cestě
do školy opatrné a vyhnuly se případnému nebezpečí.
V tom hrají důležitou roli rodiče, kteří by neměli
začátek školního roku podcenit a již ke konci prázdnin
své potomky na nástup do školy z pohledu bezpečnosti
postupně připravovat. Pravidla bezpečnosti je
samozřejmě potřeba připomenout i starším žákům, kteří by je už měli znát, ale
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především je potřeba je naučit malé školáky.
Důležité je, aby se děti uměly bezpečně pohybovat v silničním provozu. Pokud
jste i vy rodičem malého školáka, opakovaně s ním projděte celou trasu do
školy, ale i ostatní cesty, po kterých se bude samo pohybovat například z
důvodu návštěvy zájmových kroužků. Při této příležitosti dětem ukažte bezpečná
místa pro přecházení vozovky a vysvětlete jim základní zásady bezpečného
přecházení. Dítě musí vědět, že nesmí vstupovat do vozovky před tím, než se
pořádně rozhlédne na obě strany a přesvědčí se, že je přejití bezpečné. V
případě přijíždějícího vozidla by mělo dítě s řidičem navázat oční kontakt a až
se ubezpečí, že jej řidič skutečně pouští, rychle přejít na druhou stranu. Naučte
malé školáky dopravní značky, které se po cestě do školy vyskytují, a přesvědčte
se, že znají úlohu semaforu a ovládají význam jednotlivých barevných signálů.
Kamkoliv s nimi půjdete, buďte jim příkladem! Pokud vidí například přecházení
na červenou, mohou to považovat za správné, což pro ně může být velice
nebezpečné. Dbejte na to, aby dítě bylo při pohybu v silničním provozu dobře
vidět i za snížené viditelnosti. V dnešní době je k sehnání nespočet reflexních
předmětů, díky kterým lze zvýšit viditelnost za špatných podmínek až na 200
metrů. Pořiďte svému dítěti například reflexní pásek či přívěšek, který můžete
zavěsit třeba na školní aktovku. Zvýšíte tak jeho bezpečnost a navíc bude mít
z reflexního předmětu radost. Dětem dále připomeňte, že nemají komunikovat
s cizími lidmi, brát si od nich žádné předměty a už vůbec ne s nimi někam
chodit či k nim nastupovat do auta. Bohužel lidé se špatnými úmysly mohou
použít k získání jejich důvěry různé smyšlené legendy. I na tuto možnou situaci
děti připravte a zdůrazněte, že k cizím lidem musí přistupovat obezřetně a
nesmí uvěřit všemu, co říkají nebo jim například slibují.
Nezbývá než dětem popřát krásný zbytek letních prázdnit a šťastné vykročení
do nového školního roku.
nprap. Mgr. Darina Knižátková
vrchní inspektor

Z připravovaných akcí v roce 2019:

15.-17.8.
13.09.		
15.09.		
26.09.		
28.09.		
17.11.		
16.12.		

Zámecký kinematograf
Hodová zábava
Kunínská pouť
6. zasedání Zastupitelstva obce Kunín
Svatováclavská vyjížďka - 9. ročník
Den Obce Kunín
7. zasedání Zastupitelstva obce Kunín
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Obec Kunín zve na
Kunínskou pouť, v neděli 15. září
8:45 Poutní mše svatá v kostele
14:30 Elán KontraBand v zámeckém parku.
Stánky, kolotoče, občerstvení.

Starostka obce Kunín svolává
6. zasedání Zastupitelstva obce Kunín
ve čtvrtek 26. září od 16:30 v knihovně.
Pozvánka bude zveřejněna na úřední desce a materiály k projednání na
webu obce.
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Srdečně Vás zveme na ZNOVUOTEVŘENÍ tradiční letní
HOSPŮDKY U ODRY
(na konci Bernartic n/O, 1,5km od křižovatky, směrem na Suchdol n/O)

PROGRAM:
Pá 12. 7. 2019 v 18h SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ se zastupiteli obce
So 13. 7. 2019 v 17h COUNTRY VEČER s grilováním a sk.Smečka
Co od hospůdky očekávat?
 několik druhů točených nápojů
 denní chuťovky
 příjemné posezení v přírodě u vody
 možnosti soukromých akcí a oslav
Otevírací doba: Po až Čtv: 15.00 – 22.00h , Pá: 15.00 – 24.00h,
So: 12.00 – 24.00h, Ne: 10.00 – 21.00h a dle přízně počasí

Provozovatel: Jan Kneblík, tel: 736 178 034
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Neplatí vám partner či partnerka výživné?
Zdarma vám pomůžeme!
Nezisková organizace pomáhající od roku 2011.

1
2

Zanechte nám kontaktní údaje prostřednictvím webových stránek
www.vasevyzivne.cz či bezplatné telefonní linky 800 400 441.
Následující den vás budeme kontaktovat a společně se dohodneme
na nejlepším možném postupu.

Vymáhání je zdarma i v případě neúspěšného procesu.
I bez svatby máte nárok na výživné.
Nebojte se komplikací – vymáhání výživného nepřináší žádná rizika.
Pro všechny případy máte k dispozici bezplatnou poradnu.

Metodické materiály vznikly za podpory:

800 400 441
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info@vasevyzivne.cz
www.VaseVyzivne.cz

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
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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stovky graﬁckých návrhů zdarma - tvorba graﬁky online - kalkulace tisku online

pos

Vyžádejte si i vy svých 1000,- na www.funprint.eu

kalendáře

visačky

pozvánky

plakáty
krabičky brožurykrabice
na víno
skládačky

knihy

letáky samolepky
poznámkové bloky

vizitky

pohlednice

obaly
odnosky

tiskové služby pro ﬁrmy, školy, státní správu a každého z nás

Zámecký kinematograf

15. - 17. 8. 2019 v zámeckém parku od 20:30 hodin
Vstupné: dospělí 50 Kč, děti do 15 let 25 Kč
Občerstvení zajištěno
Jak vycvičit draka 3
čtvrtek 15.8.2019, 20:30
Mladý Viking Škyťák a drak Bezzubka se vracejí v pokračování úspěšné
dobrodružné animované série Jak vycvičit draka. Společně budou hledat
Skrytý svět, jedinou naději na záchranu lidskodračího společenství.
(USA 2019, animovaný film, 104 min.)

Čertí brko

pátek 16.8.2019, 20:30
Příběh nás zavede do městečka Pytlov na úpatí kopce Pervidle. Místní,
kteří tu žijí běžným životem řemeslníků nebo sedláků možná ani netuší,
že všechny jejich přestupky a nepravosti jsou pečlivě monitorovány
místní pekelnou pobočkou. Hříchy zapisuje spravedlivě a neomylně
kouzelné Čertí brko. Jednoho dne však přestane fungovat.
(Česko, Slovensko 2018, pohádka, 99 min.)

Ženy v běhu
pátek 16.8.2019, 22:15
Věra (Zlata Adamovská) prožila s Jindřichem báječný život a je pevně
rozhodnutá splnit jeho poslední přání – zaběhnout maraton!
Emancipovaná a rázná matka tří dcer v tom nevidí žádný problém.
Prostě si trasu rozdělí na čtyři díly a zdolají těch více než 42 kilometrů
jako rodinná štafeta.
(Česko 2019, komedie, 93 min.)

Bohemian Rhapsody
sobota 17.8.2019, 20:30
Queen. Jediné, co je pozoruhodnější než jejich muzika, je jeho příběh.
Bohemian Rhapsody popisuje hudební dráhu i jedinečnou životní
a uměleckou jízdu Freddieho Mercuryho od založení skupiny Queen až
po památný koncert Live Aid v roce 1985.
(Velká Británie, USA 2018, životopisný, hudební film, 134 min.)
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