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Prodej eurobankovky Kunín startuje 1. května

Už nevíte jakou knihu číst? Páťáci naší základní školy
vám rádi poradí ...
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Informace z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Kunín na svém 13. zasedání dne 8.3.2021:
13/4/2021 schvaluje Plán společných zařízení Komplexních pozemkových
úprav.
13/5/1/2021 schvaluje prodej pozemku p. č. 1301, zahrada, k. ú. Kunín
o výměře 975 m2, cena pozemku je 745 880 Kč. Kupující uhradí všechny
náklady spojené s převodem pozemku, cena za vyhotovení kupní smlouvy je
stanovena na 500 Kč. Sjednává se předkupní právo pro Obec Kunín na dobu
10 let od vkladu do katastru nemovitostí za stejnou cenu.
13/5/2/2021 neschvaluje zveřejnění majetkového záměru prodeje části
pozemku p. č. 1481 o přibližné výměře cca 411 m2 na Úřední desce OÚ
a ukládá zjistit nosnost komunikace.
13/5/3/1/2021 revokuje část usnesení 12/4/4/2020, týkající se uzavření
Kupní smlouvy: Zastupitelstvo obce Kunín schvaluje uzavření Kupní
smlouvy na prodej pozemku p. č. 2110/7 o výměře 80 m2, druh pozemku
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba – budova s č. p. 462,
rodinný dům a spolu s ním pozemku p. č. 2110/6 o výměře 531 m2, druh
pozemku zahrada za cenu 1.192.310 Kč. Zbývající část usnesení zůstává
v platnosti.
13/5/3/2/2021 schvaluje uzavření Kupní smlouvy na prodej pozemku p. č.
2110/7 o výměře 101 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, jehož
součástí je stavba – budova s č.p. 462, rodinný dům a spolu s ním pozemku
p. č. 2110/6 o výměře 510 m2, druh pozemku zahrada za cenu 1.192.310 Kč.
Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí. Zřizuje se
předkupní právo pro obec Kunín na dobu 10 let od vkladu do katastru
nemovitostí.
13/6/1/2021 schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2021:
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy

24 000 000 Kč
4 559 000 Kč

Kapitálové příjmy 1 200 000 Kč
Přijaté transfery

Běžné výdaje

28 395 100 Kč

Kapitálové výdaje 51 607 900 Kč
Financování

794 000 Kč
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49 450 000 Kč

13/6/2/2021 schvaluje zahájení realizace projektu rekonstrukce budovy
obecního úřadu i v případě nezískání dotace.
13/7/2021 schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
150.000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z Programu pro poskytování návratných finančních výpomocí „Kotlíkové
půjčky v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“,
evidované pod č. 8/141/2021.
13/8/2021 vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Kunín č. 1/2021,
o nočním klidu.
13/9/1/2021 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční
podpory č. 1/2021 s Mysliveckým spolkem Šenov Kunín, se sídlem Kunín
374 a poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 ve výši 50.000 Kč.
13/9/2/2021 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční
podpory č. 2/2021 s Římskokatolickou farností Kunín, se sídlem Kunín
191 a poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 ve výši 15.000 Kč.
13/9/3/2021 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční
podpory č. 3/2021 s Českým svazem včelařů, z.s., základní organizace
Bartošovice na Moravě, se sídlem Kunín 69 a poskytnutí veřejné finanční
podpory na rok 2021 ve výši 15.000 Kč.
13/9/4/2021 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční
podpory č. 4/2021 s Rybářským spolkem Kunín, se sídlem Kunín 449
a poskytnutí veřejné finanční podpory na rok 2021 ve výši 40.000 Kč.
13/9/5/2021 schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční
podpory č. 5/2021 s TJ Kunín, spolek, se sídlem Kunín 7 a poskytnutí veřejné
finanční podpory na rok 2021 ve výši 70.000 Kč.
13/9/6/2021 zplnomocňuje starostku podpisem Smluv o poskytnutí
veřejné finanční podpory č. 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021
a ukládá účetní obce po podpisu zaslat finance.
13/10/2021 schvaluje Směrnici č. 1/2021, kterou se stanovují pravidla pro
p o s ky tov á n í ce s tov n í c h n á h r a d č l e n ů m z a s t u p i te l s t v a o b ce
a zaměstnancům obce Kunín, stravenkovém paušálu a stanovení podmínek
pro používání motorových vozidel.
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13/11/2021 schvaluje Pasport dopravního značení obce.
13/12/2021 schvaluje Pasport veřejné zeleně obce Kunín.
13/13/2021 schvaluje Pasport místních komunikací obce Kunín.
13/14/2021 bere na vědomí Auditní zhodnocení implementace GDPR
včetně návrhu ke zlepšení aplikace procesů GDPR pro obec Kunín.
13/15/2021 bere na vědomí informaci o likvidaci Dobrovolného svazku
obcí SOMPO 2016, v likvidaci.
13/16/2021 bere na vědomí informace o činnosti Rady obce Kunín za
období od 15. 12. 2020 do 8. 3. 2021.
13/17/2021 bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního a Finančního
výboru obce Kunín za období od 15. 12. 2020 do 8. 3. 2021.
13/18/2021 bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu
Poodří.
Eva Rusková

Informace z jednání rady obce
Rada obce po projednání na 46. schůzi:
schválila
• uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu v domě č. p. 33 od 1.4.2021 do
30.4.2021 a uložila vyhotovit Nájemní smlouvu, pronájem do 30.4.2021.
• zveřejnění majetkového záměru pachtu pozemku p. č. 2110/8 v k. ú. Kunín
o výměře 506 m2 na úřední desce OÚ a následné projednání na RO.
• pacht pozemku p. č. 809 o výměře 72 m2 na dobu neurčitou za cenu 1 Kč
za m2/rok + platná sazba DPH, s možností navýšení.
• výpůjčku části pozemku p. č. 1101/1 o výměře 0,68 m2 pro umístění ZBOXU firmy Zásikovna s.r.o., Lihovarská 1060/2, Libeň, 190 00 Praha 9
a Smlouvu pro umístění Z-BOXU a spolupráci při jeho provozování.
• uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor
k podnikání ze dne 31.1.2018 s T. Grossmannem, Dlouhá 736/9, 741 01
Nový Jičín, měsíční nájemné od 1.4.2021 po dobu trvání krizového
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opatření vlády na základě Usnesení vlády ČR o zákazu veřejnosti
v provozovnách stravovacích zařízení ze dne 26.10.2020 č. 1103 je
stanoveno ve výši 100 Kč plus platná sazba DPH. Po skončení krizového
opatření vlády bude nájemné ve výši 10.000, Kč plus platná sazba DPH
podle původní smlouvy.
• uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne
31. května 2017 s L. Neradem a H. Kuráňovou, Kunín 58, měsíční nájemné
od 1.4.2021 po dobu trvání krizového opatření vlády na základě Usnesení
vlády ČR o zákazu veřejnosti v provozovnách stravovacích zařízení ze dne
26.10.2020 č. 1103 je stanoveno ve výši 100 Kč. Po skončení krizového
opatření vlády bude nájemné ve výši 2.000 Kč podle původní smlouvy.
• zveřejnění majetkového záměru prodeje pozemku p. č. 1978/1, ostatní
plocha o výměře 113 m2 na úřední desce OÚ a následné projednání na
zasedání ZO.
• účast na aukci dodavatelů el. energií a na realizaci online výběrového
řízení a souvisejících služeb.
• cenovou nabídku na trávníkové hnojivo na rok 2021 v ceně 31.642 Kč
včetně DPH.
vzala na vědomí
• žádost o přidělení bytu a uložila ji zařadit do evidence žadatelů o byt.
• Zprávu o hospodaření za rok 2020 a po doplnění se bude projednávat na
příštím zasedání RO.
neschválila
• pronájem nebytových prostor – Osvětové besedy.
• nabídku firmy ATLAS software a.s., Výstavní 292/13, 709 16 Ostrava.
Eva Rusková
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Blíží se konec splatnosti poplatků
Připomínáme občanům, že 30. dubna končí splatnost poplatku za
komunální odpad a poplatku za psa. Obecní úřad je otevřen v úředních
hodinách pondělí a středa 8.00 - 11.00 a 12.00 - 17.00. Osobní návštěva
úřadu je možná s respirátorem a použitím dezinfekce u vstupu. Při úhradě
poplatku obdrží občané známku (nálepku) na popelnici, kterou je podmíněn
výsyp nádoby. Občané, kteří uhradí poplatek převodem, si musí vyzvednout
známku na popelnici na obecním úřadě.
Druh
poplatku
komunální
odpad

pes

stočné
nájem
pozemku
jak zaplatit

Výše poplatku

Variabilní
symbol

550 Kč/osoba/rok

1340

100 Kč/pes v rodinném domě
200 Kč/druhý a další pes v RD
450 Kč/pes v domě s více než 2 byty
1000 Kč/druhý a další pes v domě s více než
2 byty
200 Kč/pes v domě s více než 2 byty a majitel
starší 65 let

1341

33 Kč/m3 spotřebované vody do 31.12.2020
35 Kč/m3 spotřebované vody od 01.01.2021

2321

cena dle nájemní smlouvy

2131

na účet č. 1760145389/0800 s příslušným variabilním
symbolem, hotově nebo kartou v pokladně OÚ

Očkování psů
Obvyklé očkování psů v obci bude provádět
MVDr. Křižan v úterý 27. dubna v 16.00
u Armyshopu a v 17.15 u bývalé Myslivny.
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Změny v odpadovém hospodářství
Pytlový sběr odpadu
Ve snaze zapojit ještě více občanů do třídění odpadu a tzv. „přiblížit
kontejnery na tříděný odpad k domům“, zavádíme od dubna možnost třídění
plastů, tetrapacku a plechovek (od potravin, drogerie) do pytlů
v domácnostech. Občané mohou tyto tři složky odpadu třídit do pytlů
v pohodlí domova. Přímo „ode dveří“ jim také budou pytle odváženy
zaměstnanci obce. Frekvence pytlového svozu bude měsíční, avšak
v případě, že občanům nebude svoz 1x za měsíc stačit, lze označené pytle
odevzdat během otevírací doby na sběrném dvoře.
Schválením nového zákona o odpadech došlo ke zdražení poplatku za
skládkování nadlimitního množství směsného komunálního odpadu ze
současných 500 Kč/t na 800 Kč/t. Tato cena se bude dále zvyšovat až na
částku 1850 Kč/t v roce 2029. Nyní každý občan naší obce za rok vyhodí
více než 180 kg směsného (netříděného) odpadu, což je opravdu velké
množství. Odpadu, který každý občan naopak vytřídí je cca 80 kg na osobu.
Nezbývá nám (každému z nás) než množství odpadu ukládaného do
černých/plechových popelnic stále snižovat, jinak jeho likvidaci zaplatíme
v poplatku, který může činit až 1200 Kč za občana a rok (nyní 550 Kč/občan/
rok). A to nezmiňujeme ekologickou stránku věci,
kdy je potřeba s neustále přibývajícím
množstvím odpadu opravdu začít něco dělat.
Domácnosti, které se chtějí zapojit do třídění
prostřednictvím pytlů, na obecním úřadě obdrží
zdarma plastové pytle o objemu 120 l a k nim
odpovídající počet štítků s QR kódy. Plasty,
tetrapack a plechovky budou občané ukládat do
těchto pytlů společně (jako do žlutých
kontejnerů). Odpad ukládaný do těchto pytlů je
potřeba co nejvíce stlačovat. Na naplněný pytel
nalepí štítek s QR kódem a v den svozu jej
nachystají před dům. Zaměstnanci obce
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naplněný pytel odeberou a načtou QR
kód. Pytel bez QR kódu nebude
odvezen. QR kód slouží jako zpětná
kontrola, že pytle jsou užívány k
danému účelu a nejsou zneužívány.
Zároveň plánujeme, že v příštích
letech bude systém s QR kódy sloužit
pro získávání slev na poplatku za
komunální odpad.
Dvou až tříčlenné domácnosti na obecním úřadě obdrží 5 ks pytlů o objemu
120 l a 5 ks QR kódů. Čtyř a vícečlenné domácnosti obdrží 10 pytlů
o objemu 120 l a 10 QR kódů. Svozovým dnem bude každé první pondělí
v měsíci. Pro urychlení nachystání tohoto odpadového balíčku (pytle + QR
kódy) doporučujeme nejprve kontaktovat obecní úřad telefonicky nebo emailem (556 731 046, evidence@kunin.cz) a domluvit se na vyzvednutí. (QR
kódy budeme tisknout přímo na úřadě.)
I nadále zůstává možnost třídění odpadu do kontejnerů na stanovištích.
Počet přidělovaných pytlů je zatím zkušební. Jejich spotřeba se bude odvíjet
od velikosti domácnosti, pečlivosti třídění a stlačování plastového odpadu.
S odpadovým systémem nadále pracujeme a budeme rádi za zpětnou vazbu
od občanů.
Svozové dny v roce 2021:
(první pondělí v měsíci)

3. května

6. září

7. června

4. října

7. července

1. listopadu

(mimořádně středa)

Jak co nejlépe třídit?

2. srpna

6. prosince

Zopakujme si, jak správně třídit odpad a co vše můžeme vytřídit místo
vyhození do popelnice na směsný odpad. Připomínáme, že v obci třídíme do
jedné (žluté) nádoby plast, tetrapack a kov. Stejně to bude platit i pro
pytlový sběr.
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PLASTY
PATŘÍ: Sešlápnuté PET lahve, plastové nádoby a lahve, kelímky, sáčky a fólie,
plastové tašky, obaly od mléčných výrobků, vakuově balených uzenin a
masa, obaly od kosmetiky, drogerie, běžných čistících prostředků, obalový
polystyren od spotřebního zboží, čistý polystyren od potravin, obaly od CD.
NEPATŘÍ: bakelit, guma, PVC, linoleum, novodurové trubky, plastové obaly od
chemikálií a barev.
NÁPOJOVÉ KARTONY
PATŘÍ: Sešlápnuté a vypláchnuté krabice od mléka a mléčných výrobků a
nápojů, kombinované obaly od kávy, koření, instantních potravin.
NEPATŘÍ: Silně znečištěné nápojové kartony se zbytky potravin.
KOVY
PATŘÍ: Kovové uzávěry nebo víčka, hliníkové fólie (od jogurtů), tuby a obaly
od kosmetiky, plechovky od nápojů a konzervy od potravin, konzervy od
krmení pro psy a kočky, jiné drobné kovové odpady bez příměsí jiných
materiálů.
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PATŘÍ: barevné a bílé sklo - lahve od nápojů,
potravin a zavařenin, tabulové sklo z oken
a dveří, střepy sklenic.
NEPATŘÍ: keramika, porcelán, autosklo,
zlacená a pokovená skla, zrcadla, drátované
sklo, varné sklo, laboratorní sklo,
sklokeramika.

PATŘÍ: noviny, časopisy, reklamní letáky,
kartony, sešity, papírové obaly, krabice
roztrhané na menší kusy, balicí a kancelářský
papír.
NEPATŘÍ: mastný, mokrý nebo jinak znečištěný
papír, uhlový a voskovaný papír, použité pleny,
papírové kapesníky, kuchyňské utěrky, účtenky
(termopapír).

Biologicky rozložitelný odpad
Sběr a svoz bioodpadu byl zahájen v dubnu. Do zelených kontejnerů patří:
zbytky rostlin, tráva, listí, zbytky z ovoce a zeleniny, menší větve keřů
a stromů, štěpka.
Do kontejnerů nepatří: zbytky jídla, kosti, oleje a tuky, uhynulá zvířata,
exkrementy, kameny, suť, bioodpad v plastových pytlích!, celé stromy, pařezy,
materiál na vyvazování rostlin (provázky, motouzy).
Žádáme občany, aby kolem kontejnerů udržovali pořádek! Velký objem
odpadu doporučujeme odvézt přímo do kompostárny - zahradnictví
p. Kubálka.
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Sběrový dvůr
Další složky odpadu je možné odevzdávat na sběrovém dvoře:
• elektrospotřebiče - ty drobné jako fény, toustovače, ruční mixéry je možné
také odložit do červených kontejnerů (parkoviště u střediska a u kovárny),
• zbytky barev, olejů a jejich obalů (nebezpečný odpad)
• jedlé oleje a tuky - v plastových nádobách
• textil - kontejnery ve dvoře obecního úřadu a u bývalé Myslivny
Sběr pneumatik byl UKONČEN. Likvidaci starých pneumatik by si každý měl
zajistit při nákupu nebo výměně za nové v pneuservisech. V případě nákupu
pneumatik přes internet lze také sjednat odběr těch starých. Nejbližšími
místy zpětného odběru jsou např. pneuservisy v Šenově u Nového Jičína Pneuservis Hanzelka s.r.o. nebo Alma Pneu s. r.o.

Sběrový dvůr bude od dubna opět otevřen dle obvyklé otevírací
doby, tj. 17.4. od 8.00 do 11.00.
Eva Rusková
V třídění odpadu máme mnozí ještě rezervy (náhodná kontrola nádob):
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Kontrola dešťových a splaškových vod
Ve zpravodaji č. 7-8/2020 jsme informovali, že docházelo během roku
k zahlcení splaškové kanalizace dešťovou vodou. Vyzývali jsme občany, kteří
jsou napojeni na splaškovou kanalizaci a jejich dešťové vody jsou svedeny
do této kanalizace, aby tento stav napravili.
Věříme, že všichni dotčení občané správné napojení na splaškovou
kanalizaci odkontrolovali, případně opravili a tím předešli případné pokutě.
Od 19.4.2021 budeme provádět najatou firmou pomocí speciální
technologie odhalení nelegálních nátoků dešťových vod do splaškové
odpadní kanalizace metodou kouřových testů, případně i kamerové
prohlídky.
Bohuslava Vavříková

Rubrika "Naši jubilanti" se vrací
Po letech nejasností s ochranou osobních údajů v souvislosti
s uveřejňováním jmen občanů u příležitosti připomenutí jejich životních
jubileí máme v plánu se, od příštího měsíce, k této oblíbené rubrice vrátit.
Občané, kteří si nepřejí, aby bylo jejich jméno ve zpravodaji zveřejněno
v souvislosti s jejich narozeninami, nechť kontaktují obecní úřad.
Zveřejňovat budeme jména občanů (bez uveřejnění věku), kteří oslaví 50. a
každé další půlkulaté jubileum.
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K oslavě výročí vydala obec vlastní bankovku
U příležitosti připomenutí výročí 30 let osamostatnění obce od města Nový
Jičín vydala obec suvenýrovou "eurobankovku". Obec Kunín byla v roce 1975
připojena k městu Nový Jičín, jako
místní část. Po prvních demokratických
samostatných volbách v roce 1990 se
obec k 1.1.1991 opět osamostatnila.
Tuto zajímavost jsme občanům obce
chtěli nabídnout při nějaké slavnostní
příležitosti, třeba zámecké slavnosti,
kterou jsme tradičně plánovali na
červen. Člověk míní, ale epidemie, bohužel, mění ...
Bankovku bude možné zakoupit od 1. května 2021 na obecním úřadě,
objednat si ji e-mailem (zaplatit převodem) a až to situace umožní, bude
k dispozici i v pokladně zámku.
Suvenýrová bankovka je sběratelským fenoménem v celé Evropě a dokonce
už i za jejími hranicemi. Jednotlivé emise Euro Souvenir bankovek jsou
katalogizovány ve sběratelských katalozích a spolu s limitovaným
nákladem jejich sběratelská hodnota v čase stoupá. Bankovka je vyrobena
ze 100% bavlněného papíru používaného při výrobě skutečných bankovek.
Obsahuje některé ochranné prvky jako pravé bankovky (hologram, mikrotisk,
UV ochranné prvky, ...) a zároveň je zajištěna proti případnému zneužití
v automatech přijímajících bankovky. Každý kus je unikát díky číslování jako
je tomu u pravých bankovek. Suvenýrové bankovky jsou označeny rokem
vydání i pořadovým číslem série.
Podmínky prodeje
Zahájení prodeje: 1. 5. 2021 (sobota)
Spuštěn prodej poštou v 8:00. Objednávky se přijímají na e-mail:
obec@kunin.cz. Na objednávky došlé před 8:00 nebude brán zřetel. Limit
10 kusů na jednu objednávku. Prodej postupně bez možnosti výběru
sériového čísla.
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Pro velký zájem o vydání bankovky s přítiskem ANNIVERSARY 2020 je
možno objednat 1 ks bankovky ANNIVERSARY při současném objednání
4 ks bankovek (bez přítisku) nebo 2 ks bankovky ANNIVERSARY při současné
objednávce 8 ks bankovek (bez přítisku).
V objednávce uvádějte úplnou adresu (jméno, příjmení, ulice, číslo popisné/
orientační, poštovní směrovací číslo, obec, stát). Po zpracování Vaší
objednávky Vám přijdou pokyny k platbě s číslem účtu, číslem účtu ve
formátu IBAN a variabilním symbolem. Při platbě je nutné uvést variabilní
symbol. Platby bez variabilního symbolu budou vráceny zpět. Po úhradě
platby bude odesláno doporučeným dopisem. Cena bankovky 80 Kč za kus.
Poštovné v České republice 70 Kč. Poštovné do zahraničí (EU) 140 Kč.
Bankovky je možné za stejných podmínek koupit osobně na Obecním úřadě
v Kuníně, Kunín č. p. 69, v úředních dnech (pondělí, středa 8.00 - 11.00
a 12.00 – 17.00) nebo v případě uvolnění epidemiologické situace na
pokladně zámku Kunín, Kunín č. p. 1, v turistické sezóně (duben - říjen).
Upozorňujeme zájemce o nákup suvenýrové eurobankovky, že Obec Kunín si
vyhrazuje právo vybraná čísla ponechat pro reprezentační a propagační
účely.
Eva Rusková

Léta s letáky končí
Společnost ČEZ ukončuje informování
veřejnosti o odstávkách el. energie
prostřednictvím letáků a přechází na
elektronickou formu.
Každý odběratel si může na
www.cezdistribuce.cz/sluzba bezplatně
zvolit formu informování prostřednictvím
SMS nebo e-mailu.
Na webových stránkách obce
www.kunin.cz je už nyní umístěn banner,
který zobrazuje informace o plánovaných
odstávkách.
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Sčítání lidu elektronicky prodlouženo
Sčítání lidu, domů a bytů bylo zahájeno
27. března elektronicky. Vzhledem
k technickým problémům online sčítání,
je tato forma sčítání prodloužena až do
11. května.
Od 17. dubna bude možné sčítání provést
i prostřednictvím listinného sčítacího
formuláře. Ten bude Českou poštou
doručován doporučeně a vzhledem
k epidemiologické situaci nebudou sčítací komisaři pomáhat s vyplňováním
formulářů. V případě potřeby je k dispozici infolinka 840 30 40 50. Listinné
formuláře je potřeba vyplnit a v předtištěné obálce odeslat do 11. května.
Sčítání lidu je povinné i pro občany s trvalým pobytem v ČR, ale žijící
v zahraničí. Více informací na www.scitani.cz.

Tip na výlet v době covidové, v čase velikonočním
Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem a zároveň obdobím
vítání jara. Kvůli covidu-19 jsou tradice spojené s těmito dny narušeny, ale
i tak můžeme Velikonoce prožít co nejlépe, někdo v rozjímání, jiný
v okouzlení jarní přírodou, přičemž jedna varianta nevylučuje druhou...
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Takovým místem je například křížová cesta vedoucí podél silnice z Bílovce
do Bílova přes známé výletiště Hublesku. Je součástí vycházkové trasy po
červené i zelené turistické značce a nabízí neopakovatelný pohled na
Bílovec i na daleké Beskydy. A také zklidnění u každého z patnácti zastavení,
v nichž se snoubí nádherná příroda s industriálními materiály, které
neodmyslitelně patří k tomuto regionu. Siluety z povětrnostně odolné
patinující oceli vytvářejí společně s betonovými podstavci přirozený
kontrast ke zdejší přírodě a navíc nabízejí úchvatné průhledy do okolí.
Stávají se tak rámy výtvarných děl, jejichž tvůrci jsou jednotlivá roční
období. K tomuto duchovnímu místu a zároveň galerii v přírodě se můžete
vydat pěšky i kole. A nejen o Velikonocích…
Neméně pozitivně na vás zapůsobí i fyzicky
nenáročná procházka Františkovou cestou v
Blahutovicích. Jméno dostala po sv. Františku
z Assisi a je jednou ze čtyř desítek
Františkových poutních cest v Evropě. Začíná a
končí v bývalém klášteře, v jehož kapli se
konají i výstavy a semináře, odpočinout si
můžete na deseti zastaveních, z nichž každé
vám nabídne něco nového. Vnímejte, relaxujte,
meditujte, radujte se z každého okamžiku.
Tohle místo s nedalekým rybníkem a dvěma
kapličkami vás zcela jistě nadchne a úplně
pohltí. Je jaro a příroda otevírá svou laskavou
náruč prohřátou slunečními paprsky.

Turistická oblast Poodří

www.poodri.com, FB Poodří – Moravské Kravařsko

Tip na výlet bez davu turistů
V Mikroregionu Odersko můžete navštívit Švédskou skálu s krásnou
vyhlídkou po okolí. Jako výchozí bod doporučujeme obec Heřmánky. Pokud
přijedete autem, můžete zaparkovat u dřevoskladu. Za dřevoskladem
přejdete most přes řeku Odru a dáte se doprava kolem Kamenictví Březa
a Hanelova lomu. Půjdete lesní cestou a po 1 kilometru chůze na malém
rozcestí se budete držet mírně vpravo. Po dalším kilometru těsně před
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cílem objevíte informační tabuli
s místními zajímavostmi. Pokud se ze
Švédské skály nebudete chtít vracet
k autu stejnou cestou, můžete
pokračovat lesní cestou až ke 2 km
vzdálené jeskyni Peklo, která se
nachází nad poutním místem Maria
Skála. Od jeskyně se vrátíte zpět asi
500 m po stejné trase a za zatáčkou se dáte prudce dolů až dojdete k osadě
chat u Panny Marie ve Skále. Odtud pokračujete po zelené turistické značce
do Heřmánek, přičemž v Klokočůvku můžete odbočit doprava na cyklotrasu
503, která vás dovede až k autu. Celá trasa měří 9 km. Přejeme vám krásný
zážitek v Mikroregionu Odersko!
www.odersko.cz, facebook.com/MikroregionOdersko

Mobilní hospic Strom života je tu pro vás i v době
pandemie
Chcete nechat své blízké, nevyléčitelně nemocné v kriticky přetížených
nemocnicích? Zákaz návštěv, bezmoc a strach, že už se nikdy neuvidíte
a možná se ani nestihnete rozloučit, může potkat každého z nás.
V dnešní pandemické době, kdy je
všechno naruby a mění se ze dne na
den, organizace Mobilní hospic Strom
života se svými pobočkami neomezuje
provoz a poskytuje vysoký standard
s p e c i a l i zo v a n ý c h z d r a v o t n í c h a
sociálních služeb v domácím prostředí
pacientů. Bezplatné služby jsou určeny
pacientům s nevyléčitelnou nemocí v posledním stádiu, u nichž už byly
vyčerpány všechny možnosti léčby a jejich blízkým.
Snažíme se tak ulehčit přeplněným nemocnicím a vyčerpaným
zdravotníkům, pro které je prioritou péče o pacienty s Covid 19. Ostatní
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neakutní péče je značně omezována. V péči o umírajícího člověka je rodina
tím nejdůležitějším článkem a spolu s pracovníky hospice naplňuje
poslední přání pacienta, zůstat do posledního vydechnutí v rodinném kruhu,
doma.
Pracovníci hospice jsou k dispozici nepřetržitě 24 hodin denně, sedm dní
v týdnu. Služby poskytujeme v rámci Moravskoslezského, Zlínského
a Olomouckého kraje. Mobilní hospic Strom života dbá o maximální
ochranu svých pracovníků, pacientů a jejich rodinných příslušníků. Je
připraven postarat se i o nevyléčitelně nemocné pacienty s podezřením
nebo nemocné Covid 19.
Cílem Mobilního hospice Strom života je nenechat nikoho bez pomoci,
ulehčit přeplněným nemocnicím a přepracovaným zdravotníkům. Proto
nemusíte mít obavu, nebudete na to sami!
Více informací o službách a možnostech, jak Mobilní hospic Strom života
kontaktovat, naleznete na www.zivotastrom.cz nebo na telefonním čísle
553 038 016.
Smrt patří neodmyslitelně k životu, zaskočí nás, ale měla by být důstojná
a milostivá, protože je vždy jedinečná.
Tým pracovníků Mobilního hospice Strom života

Zprávy ze školy a školky
Zprávy ze školky
Předškoláci i nepředškoláci se učí distančně
Pro děti v předškolním věku, které mají
nastoupit do 1. třídy základní školy v září,
p l a t í r ež i m p ov i n n é h o d i s t a n č n í h o
vzdělávání. Během roku, od loňského března,
kdy koronavirová situace trvá, jsme se
postupně ve školce naučily novým metodám
a formám práce. Na jaře v roce 2020 jsme
připravovaly a rozvážely vytištěnou
vzdělávací nabídku rodinám přímo do jejich
místa bydliště. Na podzim a v zimě jsme
| 19
!
|

během prezenčního vzdělávání podporovaly rodiny tzv. dobrovolnou
podporou na dálku. Byla to podpora pro ty rodiny, jejichž děti byly
v karanténě, byly nemocné, nebo jejichž rodiče se rozhodli děti přímo do
kolektivu dětí nepřivádět. V říjnu jsme se začaly učit práci s aplikací Teams.
Bylo to na základě rozhodnutí vedení školy, že celá organizace bude mít
jednu platformu pro vzdělávání dětí na dálku. Předpokládaly jsme, že až
přejdou děti do základní školy, budou umět ony i rodiče v prostředí Teams
pracovat. Stále jsme doufaly, že aplikaci využijeme jen jako úložiště
týdenních nabídek činností…. Nicméně uzavření škol a školek od 1. 3. 2021
nám připravilo další výzvu – pokusit se připojit 35 předškoláků 1-2x týdně
na videohovory s učiteli, propojit skupinky 2 - 4 dětí. A pokud nevyjde
komunikace s dítětem formou videohovoru, tak uskutečnit hovor telefonický.
Prostě být s dětmi v kontaktu.
Rodiče postupně zvládli přihlášení
a práci v Teams. Už si umí
stáhnout týdenní vzdělávací
nabídku, připojit se s dětmi,
vypínat si mikrofony, když je to
třeba během videohovoru, přečíst
si zpětnou vazbu od učitelů (po
odevzdání vypracovaných
pracovních listů). Pro ty, kdo
nemají doma tiskárnu,
připravujeme vzdělávací nabídku
vytištěnou, rodiče si materiály
vyzvedávají ve školce. Velká část
rodin s námi aktivně spolupracuje
a komunikuje, z 35 dětí se nám
nepodařilo do distanční výuky
zapojit pouze jedno.
Pro nepředškoláky, děti ve věku 2-5 let (ti, co měli 5 let až na podzim),
distanční vzdělávání povinné není. Přesto jsme se rozhodly připravovat
a zveřejňovat vzdělávací nabídku i pro ně. Přejeme si rodiče inspirovat
a ukázat jim možnosti, co je možné s dětmi doma dělat, jak je zabavit i něco
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naučit. Nabídku najdou rodiny na webových stránkách školy zskunin.cz na
úvodní straně, každý týden novou. Někteří rodiče nám posílají i fotografie,
jak se dětem dařilo. Fotky zveřejňujeme na webu školy ve fotogalerii. Máme
zpětnou vazbu, že na naše webovky chodí pro nápady i rodiny dětí, které do
naší školky nechodí.
Nejvíce se těšíme na to, až se sejdeme zdraví ve školce, v našem prostředí,
celé třídy. Snad nám to brzy vyjde….
Učitelky MŠ Kunín, Renáta Šťastná

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY – POZOR, ZMĚNA!!!
Ředitelka ZŠ a MŠ Kunín vyhlašuje
ŘÁDNÝ ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUNÍNĚ
Řádný zápis se uskuteční dálkovou formou, ve dnech 2. 5. - 16. 5. 2021
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ NAJDETE NA WEBU zskunin.cz
(pokud nemáte možnost na web nahlédnout, dodáme vám je v tištěné
podobě, viz informace níže)
Žádosti a dokumenty je možné doručit řediteli školy v termínu následujícími
způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku), naše
je 9m7mesv,
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý
email!) na machyckova@zskunin.cz
3. poštou na adresu ZŠ a MŠ Kunín, Kunín 346, 742 53
4.osobní podání do poštovní schránky v zalepené obálce, schránka je na
budově základní školy – Kunín 346.
Žadatel doloží:
• Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, doplněnou o Souhlas se
zpracováním osobních údajů
• Prostou kopii rodného listu dítěte
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Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň
podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.
Žádost k vyplnění a kritéria najdete na stránkách www.zskunin.cz.
Pokud si žadatel nemůže žádost vytisknout a nahlédnout na kritéria, pište
na email stastna.renat@zskunin.cz nebo pište SMS zprávu na 777 235 295
a domluvte se na termínu předání potřebných dokumentů osobně
v mateřské škole v Kuníně.
Na žádosti vám lékař dítěte potvrdí očkování dítěte. Je to povinný úkon,
který musíte zajistit, pokud vaše dítě nedosáhne do 31. 8. 2021 pěti let.
Někdy lékař potvrdí očkování přímo na formuláři žádosti, někdy zvolí
postup, že dá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že dítě může
navštěvovat MŠ (spolu s tím, že je dítě řádně očkováno) na zvláštním papíře.
V tom případě přiložte potvrzení lékaře k žádosti (a kolonka přímo na
žádosti zůstane nevyplněná).
Doložení řádného očkování dítěte dle informací z Ministerstva školství ČR:
Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně
veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným
očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže
očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní
povinné předškolní vzdělávání. Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá
potvrzením praktického dětského lékaře. Potvrzení na žádost vydá lékař za
podmínek dodržení nastavených protiepidemických opatření. Vhodné je předem
telefonicky kontaktovat lékaře a objednat si termín návštěvy dle zvyklosti
ordinace. Individuálně je třeba řešit případ, kdy je rodina v karanténě nebo
izolaci. Pokud některý z lékařů poskytuje potvrzení e-mailem, je to jistě také
možné, ale opět po předchozí domluvě. Kromě doložení dokladu o očkování
nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy
dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.
Připomínáme povinnost vyplnit všechny uvedené údaje, včetně podpisu
žadatele.
Při přijímání dětí se nepřihlíží k pořadí, v jakém budou doručeny žádosti, ale
k e z v e ř e j n ě n ý m k r i t é r i í m . P o k u d m á t e d o t a z y, p i š t e n a
stastna.renat@zskunin.cz, nebo pište nebo volejte na číslo 777 235 295.
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Co se stane po doručení dokumentů?
• Ředitelka vaši žádost zaregistruje a přidělí tzv. registrační číslo. To vám
sdělí na vámi uvedený email nebo SMS zprávou po obdržení žádosti
a dokumentů (budete mít tedy zpětnou vazbu, že je vše v pořádku
doručeno a zaregistrováno),
• 31. 5. 2021 bude zveřejněn seznam přijatých dětí do MŠ pod přidělenými
registračními čísly na webu školy www.zskunin.cz a ve vývěsce před ZŠ
a před MŠ.
• Budete dle aktuální situace informováni, zda si v případě přijetí dětí máte
osobně vyzvednout dokumenty k vyplnění nebo zda budou dostupné
v elektronické podobě na webu školy.
Trvalé bydliště dětí, jejichž zákonní zástupci uvedou, že bydlí v Kuníně, bude
ověřeno v matrice obce Kunín.
V případě přijetí dítěte do mateřské školy očekávejte společnou schůzku
s vedoucí učitelkou MŠ (koná se vždy v červnu), je možné, že bude
uskutečněna osobně, je možné že online, zákonné zástupce budeme
informovat.
Těšíme se na vás a vaše děti a je nám líto, že první setkání proběhne bez
vzájemné přítomnosti.
Vedení ZŠ a MŠ Kunín

Výzvy pro děti a rodiče mateřské školy
Na měsíc duben vyhlašujeme pro školkové děti a jejich rodiny dvě výzvy.
Jednu taneční a jednu ekoškolí.
TANEČNÍ VÝZVA: chceme se připojit k videím z prostředí školky a rodin
s tancem na společnou skladbu. Poskládáme sběrné video, snad se nám to
podaří.
EKOŠKOLÍ VÝZVA: zapojíme se do Kampaně obyčejného hrdinství výzvou
„Zasaď rostlinu nebo strom“ a „Buďte venku“.
Informace k výzvám najdou rodiče, případně i další zájemci z řad občanů na
webových stránkách školy v odkazu na úvodní straně Nabídka aktivit pro
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školkové děti. Můžete se našimi výzvami inspirovat i vy (v odkazu najdete
dokumenty ve formátu pdf s proklikem na přihlášku a vyhodnocení).
Za MŠ a Ekotým Renáta Šťastná

Zprávy ze školy
Připravujeme pro naše žáky v měsíci dubnu:
1.4. – 23.4.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

21.4. – 30.4.

Konzultace pro rodiče online

3. - 4.5.

Jednotné přijímací zkoušky na SŠ pro žáky 9. r.

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Kuníně oznamuje, že:
ZÁPIS DO I. TŘÍDY ZŠ
se koná od 1.4.2021 do 23.4.2021 elektronicky
(veškeré informace k zápisu najdete na stránkách školy www.zskunin.cz )
K zápisu se dostaví děti narozené do 31.8.2015.
Rodiče budoucích prvňáčků k zápisu doloží:
1. Kopie rodného listu dítěte pro ověření údajů.
2. Vyplněnou žádost o přijetí žáka do I. třídy ZŠ (obdrží ji rodiče v MŠ, nebo
si ji mohou vyzvednout na ředitelství ZŠ, nebo na www.zskunin.cz).
3. Zápisní list.
Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy
Nabídka stravování
Nevyplatí se Vám vařit doma? Dochází Vám inspirace v přípravě jídel?
Přijďte se najíst k nám.
Školní jídelna ZŠ Kunín Vám nabízí možnost odběru jídla do jídlonosiče
nebo přímé konzumace v jídelně (až bude běžný provoz školy). Vhodné
zejména pro důchodce, zaměstnance, maminky na mateřské dovolené. Oběd
zahrnuje: polévku, hlavní jídlo, nápoj, kompot, salát, ovoce nebo moučník.
Strava je pestrá, vyvážená, odpovídá přísným požadavkům hygieny. Výdej
obědů pro cizí strávníky 11-11.30 hod.
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Cena oběda je 61 Kč. Aktuální jídelníček naleznete na stránkách školy
www.zskunin.cz Podrobné informace o podmínkách stravování rádi
zodpovíme na tel. čísle 556 749 020.
Hudební a výtvarný obor
Od 1.9.2021 nabízíme opět výuku ve výtvarném a
hudebním oboru pod vedením pedagogů ZUŠ
Studénka. Informace lze získat ve škole. Nabídka
platí také pro předškolní děti. Využijete této
příležitosti a toho, že děti nemusí nikam dojíždět a
získají vzdělání ZUŠ. V rámci hudebního oboru se
ve škole vyučuje kytara a klavír. V případě zájmu o
jiný nástroj lze domluvit, pokud budou minimálně 3
zájemci. Neváhejte a hlaste se včas, abyste si zajistili místa na nový školní
rok.
A co se děje ve škole?
Mapy světa
I v této podivné době se v 5. třídě cestovat nebojíme. I když jen prstem po
mapě a za pomocí přírodovědných videí. Za měsíc únor jsme si vypracovali
své „MAPY SVĚTA “.
Zaznačili jsme do
nich všechny
světadíly, oceány
a také zvířata, která
zde můžeme vidět.
Mapy se nám moc
povedly.
Mgr. Jana Omaníková
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Matematický klokan
V pátek 19. 3. 2021 se žáci 3. třídy zúčastnili mezinárodní soutěže
Matematický klokan. Jejím cílem je získávat pro matematiku co nejvíce žáků,
ale kvůli uzavření škol musela soutěž probíhat online, tedy pro mladší žáky
za ztíženějších podmínek, proto byla účast dobrovolná. Našli se odvážlivci,
poměřili mezi sebou své matematické dovednosti a zde jsou výsledky. Na
3. místě se umístil Štěpán Brázdil, na 2. místě David Bělunek a na 1. místě
Julie Cserge. Soutěž chtěla dětem ukázat
matematiku zábavnou, přesvědčit je o tom,
že při řešení různě obtížných netradičních
úloh, založených především na logické
úvaze, může každý zažít radost z úspěchu.
A jak soutěž hodnotí samotní úspěšní
řešitelé?
Všem dětem děkuji za účast v soutěži
a výhercům upřímně gratuluji!
Mgr. Alena Piecková, třídní učitelka
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Obecní úřad Kunín
www.kunin.cz, www.facebook.com/ObecKunin, www.kunin.knihovna.cz

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 12:00 – 17:00
8:00 – 11:00 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
Markéta Kuběnová
721 459 505
knihovnakunin@seznam.cz

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

Výpůjční doba Obecní knihovny:
Pondělí
Středa

8:00 – 11:00
8:00 – 11:00
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12:00 – 17:00
12:00 – 17:00

Daňci na Ořechovém vrchu v oboře
Máte podobně zajímavé fotoúlovky z naší obce? Rádi je zveřejníme ve zpravodaji
nebo na facebooku obce. Tento je od Vladimíra Tučka.
Kunínský zpravodaj č. 4/2021.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydala Obec Kunín, 742 53 Kunín 69, IČ 00600733, dne 1.4.2021.
Evidenční č. MK ČR E 10210. Vychází 1x měsíčně v nákladu 800 výtisků.
Uzávěrka poslední den v měsíci.
Realizace: www.funprint.eu
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