09 | 2020

Cesta do Pelikánovy doliny
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Informace z jednání rady obce
Rada obce po projednání na 33. a 34. schůzi:
schválila
• Smlouvu o nájmu dopravního prostředku s firmou JV CAR s.r.o., Kunín 30,
742 53 Kunín.
• nájem části pozemku p. č. 1458/1 o výměře 70 m2. Cena nájmu 500 Kč +
platná DPH s možností navýšení, nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou.
• uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby ARPEX MORAVA s.r.o., Teslova 873/2, 702 00 OstravaPřívoz.
• zápůjčku akvarelu Czeikeho cihelny Vagonářskému muzeu ve Studénce.
• přijetí daru - sekačky na trávu Husqvarna CTH 220 Tělovýchovné jednoty
Kunín, spolek, IČ 60336030, se sídlem Kunín 7 v zůstatkové hodnotě
20.000 Kč.
• uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti
inženýrské sítě s Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2.
• poskytnutí finančního daru ve výši 1.000 Kč Diakonii Valašské Meziříčí,
Žerotínova 1421, Valašské Meziříčí.
• pronájem části zámeckého parku u kuželny a části zámecké kuželny
v termínu od 24. května 2021 do 18. června 2021 firmě Makrathea plus
s.r.o., Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 za cenu 5.000 Kč plus DPH a umožnění
návštěvy programu zdarma oddělením Mateřské školy Kunín.
• navýšení ceny nájmů obecních bytů na částku limitovaného nájmu
v sociálních bytech v částce 61,10 Kč za m2.
• zhotovení EURO bankovek s nulovou hodnotou (propagační předmět).
• vypracování Pasportu místních komunikací za cenu 42,054 Kč bez DPH.
• Provozní řád víceúčelového hřiště užívaného veřejností.
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neschválila
• nabídku firmy ATLAS software a.s., Holandská 2, Brno. Program Codexis
máme uhrazený až do 6/2022 a je dostačující.
• nabídku CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, Zlín, Podzimního leteckého
snímkování a Podzimního leteckého videa.
vzala na vědomí
• žádost o přidělení bytu. RO uložila zařadit žádost o přidělení bytu do
evidence žádostí.
• žádost o opravu krajnice komunikace.
• nabídky firem Autosalon Dědik s.r.o. a JV CAR.
… a dále
• uložila sjednat schůzku a společně najít řešení odvodnění místní
komunikace.
• uložila nejdříve poptat na pořádání koncertu sbor Ondrášek a pakliže
nebude mít volnou kapacitu, přijmout nabídku PSMU z.s.
• povolila vjezd historických vozidel dne 28. září 2020 v době od 7:00 do
10:00 hodin do zámeckého parku.
• stanovila nabídkovou cenu pro prodej malotraktoru MT8-132,2 v částce
45.000 Kč.
Eva Rusková

Změna v jízdních řádech
Vlivem pandemie koronaviru a zavedením souvisejících opatření v posledních
měsících došlo k výpadku příjmů plynoucích z provozování veřejné dopravy.
Moravskoslezský kraj proto přistoupil k optimalizaci spojů linkové dopravy. K
30.8.2020 dochází ke zrušení některých nevytížených nebo zdvojených linek
a k dalším úpravám v jízdních řádech.
V Kuníně se to dotkne linky 882614 Odry-Fulnek-Nový Jičín, která je v čase
odjezdu 7:19 z výchozí zastávky zcela zrušena. Spoj linky 882616 Nový JičínStudénka-Bílovec vyjíždějící v 17:00 je uspíšen o 15 minut. Další úpravy
v časech odjezdů spojů jsou u linky 882625 Nový Jičín-Pustějov-BílovecTísek-Slatina.
Eva Rusková
| !4 |

Podzimní sběr odpadu
Velký podzimní sběr odpadu se uskuteční v sobotu 19. září v době od 8 do 11
hodin. Na sběrovém dvoře bude možné odkládat veškerý odpad z domácností:
nábytek, koberce, lina, obaly od nebezpečných látek, oleje, barvy, bojlery,
akumulátory a veškeré nepotřebné věci. To neplatí pro suť a odpady
z podnikatelské činnosti (izolace, eternit, atd.)! Nábytek přivážejte na sběrový
dvůr rozebraný nebo jej rozeberte na místě (skříně, postele, dřevěná okna,
atd.)
Upozorňujeme občany, že sběr pneumatik na sběrném dvoře byl ukončen.
Místy zpětného odběru pneumatik jsou pneuservisy. V našem okolí jsou to
například: AUTONORDEN s.r.o., Dukelská 92, Šenov u NJ, Pneuservis Šenov,
Malostranská 30, Pneuservis Hanzelka s.r.o., Lužická 29.
Připomínáme, že je stále možné na obecním úřadě odevzdávat potvrzení ze
sběren druhotných surovin (kovů, papíru atd.). Informace o vytříděném
množství komodit předáváme společnosti EKOKOM, která obci zpětně vyplácí
bonusy za tříděný odpad.

Volby do zastupitelstev krajů
Starostka obce Kunín podle § 27 zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje v
obci Kunín se uskuteční dne 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 a dne 3. října od
8:00 do 14:00.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 v obci Kunín je volební
místnost v budově obecního úřadu (obecní knihovna), Kunín č. p. 69.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
občanství České republiky (občanským průkazem nebo cestovním pasem
České republiky). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den
voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
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5.Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková volební komise hlasování
neumožní.
6. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise.
7. Telefonní spojení do volební místnosti je 721 459 505. Volič může požádat
ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
Voličské průkazy
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu
voličů je zapsán, může požádat obecní úřad v místě svého trvalého pobytu
o vydání voličského průkazu. Voličský průkaz se vydává pouze voličům
zapsaným ve stálém seznamu voličů v územním obvodu kraje, kde jsou volby
vyhlášeny.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu:
• osobně, na ohlašovně Obecního úřadu Kunín, kde bude po prokázání
totožnosti žadatele sepsán úřední záznam o vydání voličského průkazu;
o vydání voličského průkazu lze požádat do 30. září 2020 do 16:00 hodin,
• v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče doručené na
OÚ Kunín nejpozději 25. září 2020,
• v elektronické podobě zaslané na OÚ Kunín prostřednictvím datové
schránky, nejpozději do 25. září 2020.
Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze stálého seznamu voličů ve
dnech voleb ve volebním okrsku spadajícím do územního obvodu kraje, kde
jsou volby vyhlášeny (tj. v našem případě voleb do Moravskoslezského kraje)
a v jehož územním obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Eva Rusková

Uzavření obecního úřadu a knihovny
Ve dnech 5. až 7. října 2020 budou obecní úřad a knihovna uzavřeny.
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Repelenty stále k dispozici
Žádáme občany, kteří si na obecním úřadě objednali
repelenty proti komárům, aby si je vyzvedli. Zároveň
stále nabízíme i dalším zájemcům, kteří objednáno
neměli. Repelent proti komárům v balení 0,5 l (PET
lahev) za cenu 170 Kč za kus (je potřeba přelít do
nádoby s rozprašovačem).

Parkování u bytových domů
Zajisté jsme všichni v médiích zaznamenali neštěstí, při kterém v Bohumíně
hořel bytový dům. Zásah záchranných složek zkomplikovala auta zaparkovaná
v okolí domu. Jsme si vědomi toho, že parkování u bytovek i u nás v Kuníně je
velký problém. Při jejich výstavbě se počítalo s parkováním pro pár
automobilů, dnes je počet aut výrazně vyšší. Výstavba parkovišť je stále v
plánu, avšak momentálně jsou peníze potřebné jinde. Nejdříve je potřeba
zrekonstruovat celou budovu obecního úřadu, která je ve špatném stavu. Již
několik let máme nevyhovující elektro revize, stropy, rozvody vody, odpady.
Parkovací plochy jsou však stále v Plánu rozvoje obnovy naší obce.
Nevhodně zaparkovaná auta u bytových domů znemožňují příjezd vozidlům
záchranky, hasičům, ale i popelářům. Obracím se proto s prosbou především
na mladší vlastníky automobilů u bytových domů U kovárny, kde je situace
nejhorší, aby parkovali na parkovišti u auly. Také je možné využít (v případě, že
to počasí dovolí) zelenou plochu za zastávkou U kovárny. Děkuji za
pochopení.
Dagmar Novosadová

Provoz multifunkčního hřiště
Víceúčelové hřiště s umělým povrchem u výletiště je určeno k míčovým hrám
(basketbal, badminton, fotbal, volejbal, nohejbal) a školní tělesné výchově.
Podmínky užívání hřiště jsou stanoveny v provozním řádu. O odemykání/
zamykání a rozsvěcování osvětlení se stará jeho správce. Uživatelé hřiště jsou
povinni vytvořit si rezervaci v online rezervačním systému, který je dostupný
na adrese: http://www.supersaas.cz/schedule/Obec_Kunin. Na telefonické či
SMS objednávky nebude brán zřetel.
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Moštárna a sušárna ovoce
Moštárna a sušárna ČSZ Kunín zahájila provoz 1. září 2020. Provozní doba
pondělí až pátek od 9:00 do 11:00 a od 14:00 do 17:00, sobota 9:00 - 12:00.
Ve dnech 7. - 9.9. bude zavřeno.
Ceník:
Moštování

7 Kč/litr

Krouhání 15 Kč/pytel

Sušení - jablka, hrušky 130 Kč
švestky

150 Kč

Kontakt: p. Knápková 776 194 345, p. Horáková 739 836 200

Výroční zpráva včelařského spolku 2020
Rozvoj včelařství jde mílovými kroky v racionalizaci chovu včel kupředu
společně s elektronickou podobou centrálního informačního systému
a evidence.
Soustavně zaznamenáváme měnící se klimatické podmínky i kolísavé
zdravotní stavy včelstev. Prošli jsme léty hubenými i plodnými, prodělali jsme
období ztrát včelstev i postupné obnovy stavů. Zdravotní stav včelstev - věčné
téma na každé schůzi našeho spolku. Jsme rádi, že během posledního
volebního období nebyla naše včelstva zasažena morem včelího plodu, který
se vyskytoval všude kolem nás.
Současný trend včelaření nás nutí k novému myšlení, přináší i nové aplikace v
oblasti léčení a nezbytného samovzdělávání. Jsme rádi, že nás v naší činnosti
podporují zastupitelstva obcí, na jejichž katastrech máme umístěna včelstva
tolik potřebná k opylovací činnosti. Podporu jsme s povděkem přijali i ze
strany MS kraje i ministerstva zemědělství. Svou činností jsme vzpomněli i
významné výročí pro ČR, ale i poděkování jednotlivým včelařům za jejich
dlouholetou činnost a nezapomněli jsme ani na předchozí generaci včelařů a
jejich rodinné příslušníky. Zavedli jsme v obci prezentaci spolku formou
webových stránek a pravidelně po celou dobu volebního období informujeme
veřejnost o aktuálním stavu včelstev, včelařů a problematice v této oblasti v
místním časopise. Na základě těchto činností vnímáme skutečnost, že
včelařství našeho spolku se dostalo v naší obci a okolí na jistý stupeň
poznání v očích veřejnosti a že jeho činnost je zaznamenávána v kronikách
obcí.
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Končíme volební období a budeme volit nové či staronové zástupce našeho
spolku na dalších 5 let. Vždy bude co řešit a vylepšovat. Nově zvolení zástupci
nemají za úkol pouze dodržovat daná pravidla a postupy, ale i stmelovat
kolektiv včelařů a být nakloněni radou i pomocí.
Zde ale použiji mnohokráte zmiňovanou frázi, která platí ve všech oblastech
společenských a spolkových aktivit "Neptej se, co udělá spolek pro mě, ale co
i já mohu udělat pro spolek samý".
Do dalšího volebního období 2020-2025 přejeme všem zdravá včelstva
i pilné včelky tolik potřebné pro přírodu i včelaření samé.
S končícím volebním období děkujeme členům spolku a všem příznivcům
včelařství za podporu, trpělivost a toleranci.
Nově zvolení členové do výboru ČSV z.s. pro období 2020-2025:
Malčík Pavel, Bc. - předseda

Holuša Lukáš - pokladník

Krmenec Daniel - místopředseda

Mácha Vladan - důvěrník Bartošovice

Kubový Miroslav - jednatel

Provazník Jiří - Hukovice

Statistika včelstev:
včelařský rok 2020 - k 01.09.2019 - 258 včelstev a k 01.05.2020 - 92 včelstev včelařů 30
včelařský rok 2019 - k 01.09.2018 - 264 včelstev a k 01.05.2019 - 90 včelstev včelařů 29
včelařský rok 2018 - k 01.09.2017- 248 včelstev a k 01.05.2018 - 155 včelstev včelařů 28
Současný stav - obec Kunín - v evidenci 13 včelařů
Současný stav - obec Bartošovice - v evidenci 17 včelařů
Jednatel spolku
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Oderská mlýnice 2020 Lesy ČR
Vrcholem cyklistické sezóny v Poodří je závod
horských kol Oderská Mlýnice a jak říká klasik
"Kdo nevyjel Mlýnici, jako by ani nebyl českým
bikerem. Přijeďte i vy zažít "neopakovatelnou
fanouškovskou atmosféru, která je moravskoslezskou obdobou fandění na Tour de France".
V sobotu 26. září 2020 se ve Spálově –
Klokočůvku na tzv. Spálovském mlýně „rozjede“
již 20. ročník veřejného závodu horských kol Oderská Mlýnice Lesy ČR. Závod
je určen pro závodníky všech věkových a výkonnostních kategorií z celé České
republiky i blízkého zahraničí.

Závod je zařazen do celostátního seriálu Kolo pro život, který se od své
premiéry v roce 2000 stal největším a nejpopulárnějším amatérským
seriálem bikerů v ČR. V roce 2020 je Oderská mlýnice předposledním
závodem z celkem 15 ti závodů zařazených do seriálu, současně jedním
z pouhých čtyř konaných na území Moravy a z toho jediným na území Severní
Moravy.
Malí i velcí cyklisté se mohou zapojit do některého ze závodních tratí:
6 tratí dětských závodů JUNIOR TROPHY
trasa D - 13 km rodinná FITNESS JÍZDA
trasa C - 33 km SHORT ODERSKÁ MLÝNICE
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trasa B - 56 km CLASSIC ODERSKÁ MLÝNICE
Unikátní zázemí dětského tábora Spálovský mlýn ve Spálově - Klokočůvku
nabídne všem účastníkům akce mimo sportovních zážitků také celodenní
nabitý doprovodný program a soutěže na stáncích partnerů, zábavnou výuku
jízdy na kole v Bike Academy nebo rozsáhlou dětskou zónu se soutěžemi
a zábavou.

Za tradicí mlynářského řemesla do Poodří
Venkovská krajina turistické oblasti Poodří, oblast horního toku řeky Odry
a podhůří Nízkého Jeseníků je často nazývána Moravské Holandsko. Projekt
Moravskoslezského kraje Technotrasa – surová krása nabízí malým i velkým
návštěvníkům zažít atmosféru starých časů. Poznat um (zručnost) starých
mistrů, vyzkoušet si řemeslo i ochutnat regionální produkty.
Mlýn, který putoval krajinou
Na svých toulkách Poodřím –
Moravským Kravařskem
doporučujeme navštívit
kostýmované prohlídky větrného
mlýna tzv. větřáku na Nových
Dvorech u Bílovce s ochutnávkou
ekologických potravin, během
kterých se dozvíte zajímavosti ze
života mlynářů.
Průvodce v kostýmu mlynáře vám
poví, komu se říkalo prášek a
prozradí mnoho dalších tajemství. Sami si vyzkoušíte umlít trochu mouky a
ochutnáte domácí chleba z ekologického zemědělství. Setkáte se také se
skřítkem Jeronýmem z rodu mlynářů, který je ochráncem tohoto mlýna.
Víte, že větřáky se často stěhovaly, když majitel mlýn prodal, nebo se pro něj
našlo vhodnější místo? Na malé vzdálenosti se posunoval pomocí dřevěných
válců. V případě větších vzdáleností se rozebral a na novém místě složen.
(www.Technotrasa.cz)
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Mlýn, kde vládne pan Král
Kdo by nechtěl zažít speciální prohlídku starobylého
mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder a získat řidičák na
koňskou bryčku. Pan Král s rodinou vás seznámí se
zajímavostmi mlynářského řemesla. Odvážní se
můžou podívat do lednice k vodnímu kolu.
Dospělí ochutnají calvados ze zásob pana mlynáře
nebo vynikající sladké Podvodnice paní mlynářky.
Děti se setkají se skřítkem Raráškem a budou si moci
vyrobit dopis z břidlice, která patří k pokladům našeho
kraje. K mání jsou taky vynikající domácí produkty.
(www.Technotrasa.cz)
Oživlý mlýn
Na vodním mlýně v Bartošovicích se dozvíte mimo jiné, co znamená "mít za
lubem" Ten náš, který leží na staré zemské hranici mezi Moravou a Slezskem,
vlastníma rukama opravil pan Mácha. A sám také provází. Během prohlídky
vám i vašim dětem ukáže, jak to všechno funguje a poví zajímavé příběhy.
Třeba o tom, co má jeho mlýn společného s kopřivnickou Tatrovkou.
Ochutnáte ovoce sušené tradiční metodou a taky vynikající med vlastní
výroby. (www.Technotrasa.cz)
Nej… ve Spálově
Na svých toulkách Poodřím neopomeňte navštívit Balerův mlýn. Jedná se
o nejmenší dochovaný větrný mlýn holandského typu v Česku, který se
nachází v polích nad obcí Spálov.
V roce 2019 byl právem zařazen v anketě Ceny
cestovního ruchu v MSK mezi pět nejromantičtějších
míst Moravskoslezského kraje.
(www.mamesvetovykraj.cz)
Destinační management turistické oblasti
Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.
www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko
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10. ročník festivalu Dny umění nevidomých na Moravě
zavítá po roce do Kunína
Festival se na Moravě a ve Slezsku koná
každoročně od roku 1995. Na
Novojičínsku se uskuteční již 10. ročník
pořádaný odbočkou Sjednocené
organizace nevidomých a slabozrakých
v Novém Jičíně. Jedná se o přehlídku
umělecké činnosti s cílem prezentovat
schopnosti profesionálních zrakově
postižených umělců široké veřejnosti.
Koncertní festivalové aktivity letos vyvrcholí v neděli 27. září v zámku Kunín v
rámci tradičních „Růží pro paní hraběnku“ v přilehlém kostele Povýšení sv.
Kříže. Bohatý program odstartuje ranní Bohoslužbou v 8:45. Bude možné
zúčastnit se komentovaných prohlídek zámku s připomínkou Bedřicha Emila
Schindlera, mecenáše slepeckého ústavu v Brně. Zájemci budou mít možnost
si vyzkoušet, jaké je to být v kůži člověka se zrakovým handicapem.
Festival hudebním vystoupením slavnostně zakončí ve 13:00 hodin kytarové
duo MgA. Kateřina Schejbalová s MgA. Filipem Moravcem.
Velmi děkujeme obci Kunín za finanční podporu, Farnosti Kunín a správě
zámku za možnost festival uspořádat v tak krásných prostorech jako je Zámek
Kunín a Kostel Povýšení sv. Kříže. Věříme, že si letošní ročník festivalu
nenecháte ujít a společně se sejdeme v Kuníně.
Za SONS ČR, z. s. Nový Jičín Martin Hyvnar
Podporují nás:

Více informací: https://www.sonsnj.cz/cz/dny-umeni-nevidomych
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Knihovna Kunín
Nabídka několika nových knižních titulů, které si můžete vypůjčit v naší
knihovně:
Dětské tituly
Pusheen: Já Košišta; Claire Beltonová
Pusheen zahřála u srdce a rozesmála už miliony
lidí po celém světě svými praštěnými gifovými
obrázky, na nichž se natřásá a kroutí ocasem. Teď
je připravená vystoupit z elektronických vod na
papír! V téhle knize najdete ty nejpopulárnější
facebookové obrázky a k tomu spoustu dosud
neviděného materiálu. Zjistěte, co ji přiměje vrnět
a proč už se do ní zamilovalo tolik lidí… Pokud už
mezi ně samozřejmě nepatříte – pak je pro vás
tato knížka naprostou povinností!
Pro děti – komiksy – veselé příběhy
Duchové; Raina Telgemeierová
Catrina se s rodinou stěhuje na pobřeží Severní
Kalifornie a není zrovna nadšená, že musí opustit
svoje kamarády a zázemí. Jenže její sestra Maya
trpí vážnou nemocí, proti níž působí vlhký, slaný
vítr, vanoucí od moře. A léčivé účinky prý nejsou
to jediné, co vítr do městečka Bahía de Luna
přináší. Sestry ze všech stran slyší, že tu žijí
duchové.
Říkají obyvatelé města pravdu, nebo jen straší
nové sousedy? Zatímco Maya se nemůže dočkat,
až nějakého ducha potká, Catrina s nimi nechce
mít nic společného. Ale možná se blíží doba, kdy
bude muset hodit svůj strach za hlavu a myslet
především na dobro mladší sestry…
Pro děti – rodina – přátelství – veselé příběhy
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Tituly pro dospělé
Chlapec, který následoval svého otce do Osvětimi; Jeremy Dronfield
Gustav Kleinmann, vídeňský židovský čalouník, je v
roce 1939 zatčen nacisty a spolu se svým
dospívajícím synem Fritzem odvlečen do
německého Buchenwaldu. Tam se začíná jejich
nepředstavitelný příběh plný násilí, hladu
a nucených prací, v rámci nichž budovali
koncentrační tábor, své vlastní vězení. Když
Gustava zařadili do transportu do Osvětimi, což se
tehdy rovnalo rozsudku smrti, odmítl ho Fritz
opustit. V časech hrůz, jichž se stali svědky,
i utrpení, jež prožili, je naživu držela jediná jistota:
láska mezi otcem a synem.
Kniha vychází z Gustavova tajně vedeného deníku
a je podložena důkladným archivním výzkumem.
Poprvé vypráví jejich příběh – příběh o odvaze a přežití, v dějinách
holokaustu bezprecedentní.
Chlapec, který následoval svého otce do Osvětimi je připomínkou jak té
nejlepší, tak té nejhorší stránky lidství, síly rodinného pouta i nezdolnosti
lidského ducha.
Biografický román – koncentrační tábory – holocaust – Osvětim
Deník mého stínu; Claire Kendalová
Víte, kde končí láska a začíná nebezpečná posedlost?
„Jsi to ty. Samozřejmě že jsi to ty. Někdo mě dohání,
a když se otočím, vidím tebe. Věděla jsem, že to budeš
ty…“ Ten muž se objeví všude, kam se jen Clarissa
pohne. Čeká na ni v parku, na železniční zastávce, před
jejím bytem. Bombarduje ji telefonáty a esemeskami.
Posílá jí dárky. A zatímco jeho posedlost mladou
ženou každým dnem narůstá, Clarissa má čím dál tím
větší strach, protože pomoci policie se dovolává
marně. Zbývá jí jediné – trpělivě sbírat důkazy a
doufat, že se jí podaří muže usvědčit dřív, než se stane
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něco hrozného… Mrazivý thriller o posedlosti a debut, který vychází ve více
než 25 zemích po celém světě.
Thriller - román
Běh času; Anne Tylerová
Willa Drakeová si přesně pamatuje zásadní okamžiky
svého života: když jí bylo jedenáct, opustila ji matka.
Když jí bylo jednadvacet , vzdala se svých
akademických ambicí a přijala nabídku k sňatku. Když
jí bylo čtyřicet jedna, došlo k nehodě, která z ní
udělala vdovu. Dnes je Wille šedesát jedna let a ráda
by se stala babičkou. Není si však jistá, zda k tomu
vůbec kdy dojde. A právě tehdy obdrží telefonát od
neznámé mladé ženy s prosbou o pomoc. Aniž by si
zcela uvědomovala, co dělá, vydává se Willa na druhý
konec země do Baltimoru, aby tam pečovala o ženu,
kterou nikdy nepotkala, a její devítiletou dcerku. Tohle
spontánní rozhodnutí jí opět obrátí život vzhůru nohama...
Román – rodinné vztahy

Knihomolní úterky
S dětmi jsme se sešli
v knihovně na tvoření
opět v srpnu a to hned
třikrát. Děti si mohly
odnést papírové výrobky
jako třeba včelku,
housenku, strom či
květinu. Malovali jsme na
kameny, tvořili jsme
zv í ř a t a z r u l i če k o d
toaletních papírů. Taky si
všichni odnesli
vlastnoručně vytvořený
náramek z korálků.
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Zámecký kinematograf
I letos nám počasí přálo a my se po dlouhé době sešli aspoň na jedné
z našich kulturních akcích. Pod širým nebem jsme promítali opět 4 filmy.
Snažili jsme se vyhovět všem kategoriím – akční, romantické či dětské filmy.
Ve čtvrtek se na akční animovaný film Ježek Sonic přišlo podívat 80 lidí –
z toho 55 dětí. Nejnavštěvovanějším dnem byl pátek, kdy jsme promítali Tajný
život mazlíčků 2 a 3Bobule. Dohromady přišlo v pátek 134 diváků. V sobotu
na akční film Mizerové navždy přišlo 52 lidí.
Daniela Brišová, knihovnice

Obálka do ledničky je opět k dispozici
Na začátku roku jsme seniorům zprostředkovali aktivitu Moravskoslezského
kraje zaměřenou na zvýšení kvality života seniorů a podporu jejich bezpečí,
tzv. IN.F.Obálku. Pro velký zájem jsme přidělený počet obálek rychle rozdali.
Nyní jsme obdrželi další, které jsou osobám seniorského věku k dispozici na
obecním úřadě.
• IN.F.Obálka (= Informace jako Forma ochrany) je plastová obálka, která
obsahuje informační leták s pokyny k vyplnění, formulář k vyplnění,
propisku, magnetu nebo samolepku (s nápisem: Zde je IN.F.Obálka,
s telefonními čísly na složky záchranného systému).
• IN.F.Obálka slouží k předání údajů o vašem
zdravotním stavu, užívaných lécích,
kontaktech na příbuzné či blízké, v případě,
že se ve Vaší domácnosti ocitnete
v nebezpečí či ohrožení života, složkám
záchranného systému, které jsou o této
aktivitě informovány.
• IN.F.Obálka může přispět k efektivnímu
zajištění pomoci v situaci tísně, ohrožení
zdraví nebo života. Vyplníte formulář
s požadovanými údaji a vložíte jej zpět do
plastové obálky, kterou umístíte do lednice, nejlépe do vnitřní přihrádky
dveří. Samolepkou nebo magnetkou označíte dveře lednice nebo dveře
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z vnitřní strany bytu, čímž upozorníte zasahující záchranné složky, aby co
nejrychleji získaly informace o Vás a Vašem zdravotním stavu.
Bohuslava Vavříková

Zprávy ze školy a školky
Zprávy ze školky
Prázdninový provoz
Letos poprvé nebyl v mateřské škole o prázdninách zcela přerušen provoz.
Vzhledem k uzavření školky na jaře, jsme se rozhodly pro zajištění provozu,
zvláště pro zaměstnané rodiče, po celou dobu letních prázdnin. Povedlo se, ve
školce proběhlo prázdninové vzdělávání dětí ve dvou třídách, prostřídaly se
děti ze všech tříd. Ve školce jsme musely, stejně jako v červnu, zajistit
podmínky dle manuálu Ministerstva školství a ještě sledovat a naplňovat
aktuální podmínky v České republice, zejména nošení roušek a omezení
vstupu osob do prostor tříd. Většina doprovázejících osob podmínky
respektovala a měla pochopení pro jejich naplňování. Před zahájením
provozu 25. 5. i nyní, před zahájením nového školního roku, proběhl ve všech
prostorách mateřské školy velký úklid a probíhá průběžný úklid s desinfekcí
prostor.
Zahajujeme nový školní rok
Nový školní rok 2020/2021 zahajujeme ve všech naplněných třídách
mateřské školy. Zapsány jsou děti od 2 do 6 let. Vzdělávání zajišťuje 9 učitelek
MŠ, jedna z nich je i ve funkci školního asistenta. Současná situace k 1. 9. v
našem kraji nám dovoluje umožnit doprovázejícím osobám vstup ke dveřím
tříd a osobní předávání dětí, věřím, že to tak bude i nadále. Pokud by se
situace zhoršila, zase bychom musely děti přebírat v šatnách a omezit počet
rodin v šatně na jednu. Opět musí doprovázející osoby dodržovat podmínky,
které jsou aktuálně nastaveny pro náš okres a kraj, sledujeme změny na
koronavirovém semaforu.
Máme připravena zajímavá vzdělávací témata a těšíme se na spolutvoření
s dětmi. S týmem jsme vymýšlely, jak konat akce s dětmi a rodiči, když
omezujeme pobyt nezbytných osob ve třídách. Akce přesuneme na venkovní
prostředí, případně budeme natáčet videa… vše dle aktuální situace. Věříme
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v pochopení rodičů, že změnami v organizování školy naplňujeme požadavky
státních institucí a ne že si je vymýšlíme. To, co můžeme přizpůsobit
konkrétně podmínkám naší mateřské školy, odpovědně konzultujeme.
Tak se těšíme na nový školní rok, co zajímavého přinese.
za MŠ Renáta Šťastná
Zprávy ze školy
Připravujeme v září
4.9.

Dravci ve škole

7.9.

Zahájení plaveckého výcviku 3. r. a MŠ

8.9.

Zahájení plaveckého výcviku 1., 2. r.

8.9.

Jednání Rady školy v 16.00 hodin

9.9.

Zeměpisná vycházka 8., 9. r.

10.9.

Focení prvňáčků

25.9.

Ředitelské volno z technických důvodů

Ohlédnutí za prázdninami
Letos probíhalo léto ve škole jinak než v jiných letech. V průběhu celého
měsíce června byl po dobu 5 týdnů zajištěn prázdninový provoz pro žáky
1.stupně školy. Mysleli jsme, že tuto nabídku využije více žáků, v jednotlivých
týdnech však docházelo 5-10 žáků. Přesto si myslím, že paní vychovatelky
a asistentky připravily pro děti pestrý program a děti si tyto činnosti náležitě
užily.
V měsíci srpnu se nám podařilo vyjednat dva turnusy Letní školy pro žáky
druhého stupně a díky Asociaci školních sportovních klubů mohla být tato
škola pro žáky zdarma. Žáci si užili výlety, koupání, soutěže, exkurze… Nabídku
využilo 14 a 11 žáků.
Také se ve škole pracovalo. Některé práce byly provedeny již během uzavření
školy na jaře, během prázdnin se nám ve škole zbudovala krásná nová
počítačová a jazyková učebna s novým nábytkem, s interaktivní tabulí nové
generace, která může obraz přenášet také žákům v případě domácího
vzdělávání.
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Tímto bych chtěla ještě jednou poděkovat všem, kteří tento letní provoz
připravili, ale také těm, kteří dětem vařili chutné obědy, uklízeli
a dezinfikovali školu a starali se o školní pozemky.
Vzdělávací dny v srpnu ve škole
Za finanční podpory Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) naše škola
realizovala v termínu 3. – 6. srpna první termín vzdělávacích dnů pro žáky
druhého stupně. Celý čtyřdenní program měli žáci zdarma. A jak hodnotí
program samotní žáci?
První den jsme byli v Bartošovicích, kde jsme viděli zámek a po naučné stezce
jsme dorazili až na prohlídku do vodního mlýnu. Jen těch komárů tam bylo až
moc, ale přežili jsme to. Poté jsme byli na prohlídce v záchranné stanici pro
volně žijící zvířata. Zde jsme viděli vydru, veverky, dravce, sovy a další
živočichy.
Druhý den jsme byli na bowlingu a
badmintonu v Novém Jičíně. Poté jsme
jeli do Technického muzea Tatra v
Kopřivnici. Podívali jsme se na
historické osobní a nákladní auta i na
další stroje, které se v Kopřivnici
vyráběly. Prohlédli jsme si i památník
Emila Zátopka, který se nachází před
Technickým muzeem.
Třetí den jsme jeli do Štramberku. Zde
jsme navštívili muzeum Šipka, kde se mi
nejvíce líbila umělá jeskyně s ohýnkem.
Poté jsme šli do minizoo akvarijních a
terarijních zvířat, kde jsme se dozvěděli
informace o tropických rybách a
plazech. Dokonce jsme viděli krmení
hada a velké dravé želvy. Následně
jsme vystoupali na Trúbu, odkud byl
výhled na celé okolí. Odpoledne jsme
navštívili i jeskyni Šipka.
Čtvrtý den jsme jeli do Heiparku v
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Tošovicích, kde jsme si to moc užili. Byly
tam trampolíny, bobová dráha, tubing,
chůdy i koupaliště. Jen ta voda byla velmi
studená, ale šli jsme tam všichni. Škoda, že
nebyla teplejší, abychom v ní mohli být
delší dobu.
Mohl by ten tábor být delší! 🙂
Mgr. Valentík Tomáš, Mgr. Gráfová Pavlína
a žáci druhého stupně
A co v novém školním roce?
V letošním školním roce jsme školní rok zahájili ve 13 třídách se 134 žáky.
Všechny třídy na druhém stupni jsou rozděleny na A a B. Je to za posledních
třicet let historicky nejvíce žáků a škola je plná takřka po strop. Učíme všude,
kde se dá. Je to velmi organizačně náročné, ale musíme vše zvládnout.
Ve škole jsme slavnostně přivítali 16 nových prvňáčků. Naši nejstarší žáci je
šerpou přivítali do naší školní rodiny. Přejeme jim, aby se jim ve škole dařilo
a rostli nám do moudrosti.
1. září 2020 oslavila naše škola 50 let. Místo narozeninové oslavy, kterou jsme
plánovali v červnu, nás zasáhla všechny epidemie a oslava v tom okamžiku
byla nemožná stejně jako nyní. Proto tedy dovolte, abych naší škole popřála
do další padesátky hodně zvídavých žáků, trpělivé pedagogy a spolupracující
rodiče. A samozřejmě přejeme hezké prostředí a vybavení, aby se nám všem
ve škole líbilo.
Letošní školní rok jsme naplánovali stejně jako každý jiný. Pokud nám do
plánu zasáhne vyšší moc, budeme se tomu přizpůsobovat. Bude to chtít
velkou dávku tolerance, ale také velkou dávku ohleduplnosti.
Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy
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Přehled připravovaných akcí 2020:
01.08-30.09.

Veřejná sbírka na opravy kostela

13.09.

Kunínská pouť

14.09.

11. zasedání Zastupitelstva obce Kunín

27.09.

Koncert v kostele

17.11.

Vítání občánků

17.11.

Den obce (lampionový průvod, ohňostroj)

Starostka obce Kunín svolává
11. zasedání Zastupitelstva obce Kunín,
které se koná v pondělí 14. září 2020 v 17 hodin v obecní knihovně.
Materiály a pozvánka zveřejněny na webu.

Moravskoslezský kraj připravil na podporu cestovního ruchu akci "Vstupy
zdarma" do atraktivit Moravskoslezského kraje. Aplikace zobrazuje atraktivity
Moravskoslezského kraje, které jsou v září a říjnu roku 2020 přístupné
zdarma. Podrobnější informace naleznete také na vstupyzdarma.cz.
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Obecní úřad Kunín
www.kunin.cz, www.facebook.com/ObecKunin

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí
Středa

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

12:00 – 17:00
12:00 – 17:00

Úřední hodiny stavebního úřadu:
Pondělí
Úterý

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00

12:00 – 17:00
12:00 – 15:30

Bankovní účet obce a variabilní symboly poplatků:
Číslo účtu obce:
Variabilní symboly:

1760145389/0800
poplatek komunálního odpadu 1340
poplatek za psa 1341
nájem pozemku 2131
stočné 2321

Starostka:

Dagmar Novosadová
556 749 950
starosta@kunin.cz
607 846 256
Bohuslava Vavříková
608 551 806
mistostarosta@kunin.cz
Barbora Jalůvková
556 731 046
podatelna@kunin.cz
Miroslava Janýšková
556 749 342
sekretariat@kunin.cz
Zdeňka Cabadajová
556 749 326
ucetni@kunin.cz
Eva Rusková
556 731 046
evidence@kunin.cz
Miroslav Graclík
556 731 043
stavebniurad@kunin.cz
721 459 505
knihovnakunin@seznam.cz

Místostarostka:
Podatelna:
Sekretariát, pokladna:
Účetní:
Evidence obyvatel:
Stavební úřad:
Knihovna:

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