03 | 2022

Pohled od Hladkých Životic
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Vážení spoluobčané,
ozbrojený konflikt na Ukrajině nenechává v klidu jistě nikoho z nás, všichni jej
s obavami sledujeme. Naše republika a její občané pomáhají, jak se dá. Také
naše obec se aktivně zapojila do pomoci lidem z postižených oblastí.
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí finančního daru na pomoc Ukrajině
ve výši 100.000 Kč prostřednictvím organizace Člověk v tísni.
Avšak také každý z nás může pomoci – ať finančně nebo materiálně. Přispět
může každý dle svých možností na finanční sbírky prověřených neziskových
organizací (např. Člověk v tísni, Charita ČR, Adra, o. p. s., Český červený kříž),
které momentálně pomáhají na území Ukrajiny a znají aktuální potřeby
v území. Všechny tyto organizace působily a pomáhaly v roce 2009 i v naší
obci, mám s nimi osobní zkušenost. Pokud si s převodem peněz nebudete
vědět rady, přijďte na obecní úřad, pomůžeme Vám.
Mockrát děkuji v této nelehké době jednak členům zastupitelstva
za jednohlasné schválení finančního daru a také Vám, kdo jste přispěli či
pomohli materiálně.
Opatrujte se a buďte zdraví.
Dagmar Novosadová, starostka
Organizace, prostřednictvím kterým je možno zaslat finance na pomoc
Ukrajině:
1) Člověk v tísni
Vyhlášena sbírka „SOS Ukrajina“, číslo sbírkového účtu 0093209320/0300.
https://clovekvtisni.cz/darujte
2) Charita ČR
Vyhlášena sbírka „Charita pro Ukrajinu“, číslo sbírkového účtu
55660022/0800, variabilní symbol 104.
www.charita.cz
Přispět je možné také zasláním dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
DMS CHARITASVET 30, DMS CHARITASVET 60 nebo DMS CHARITASVET 90
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3) Adra, o. p. s.
Vyhlášena sbírka „SOS Adra – Pomoc Ukrajině“, číslo sbírkového účtu:
66888866/0300, variabilní symbol 500.
Na veřejnou sbírku je možné přispívat také prostřednictvím portálu
Darujme.cz –darujme.cz/SOSADRA
https://www.adra.cz/aktualita/jsme-pripraveni-pomahat-organizace-adravypisuje-sbirku-na-pomoc-lidem-na-ukrajine
4) Český Červený kříž
Červený kříž se podílí na pomoci dle aktuálních potřeb, které zjišťuje díky
spolupráci s Ukrajinským červeným křížem.
Veřejná finanční sbírka na pomoc „Červeného kříže Ukrajině“, číslo sbírkového
účtu: 333999/2700, variabilní symbol 1502
https://www.cervenykriz.eu/aktuality/ukrajina-prevzata-dalsi-pomoc
Rovněž velvyslanectví Ukrajiny v ČR disponuje bankovním účtem, na který lze
zaslat finanční obnos určený pro následný nákup obranného materiálu.
Za shromážděné peníze vybírají obranný materiál, který nejvíce potřebují
ozbrojené síly a domobrana Ukrajiny. Číslo účtu: 304452700/0300
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Informace z jednání rady obce
Rada obce na 59. a 60. schůzi:
schválila
• prodej zametacího stroje firmě SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42
Šenov u Nového Jičína za cenu 700.000 Kč včetně DPH.
• pacht části pozemku p. č. 803/1 o výměře 40 m2 v k. ú. Kunín na dobu
neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za cenu 1 Kč za m2/rok + platná
sazba DPH, s možností navýšení.
• zveřejnění majetkového záměru prodeje pozemku p. č. 1301 v k. ú. Kunín
o výměře 975 m2 na úřední desce OÚ a následné projednání na ZO.
• výpůjčku Osvětové besedy pro konání příměstského táboru od 16.7.2022 do
31.7.2022.
• Dodatek č. 1 Smlouvy o poskytnutí programového vybavení DATACENTRUM
pro Windows (dále jen DC1 MZDY) a jeho servisu – DATACENTRUM systems
a consulting, a.s., Písnická 30/13, 142 00 Praha 4 – Kamýk, kdy cena od
1.4.2022 bude celkem 1765 Kč/čtvrtletně + DPH.
• Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Oprava dešťové a splaškové kanalizace pro
objekty Obecního úřadu v obci Kunín“ – Martin Fajmon, Palackého 711,
742 45 Fulnek, kdy cena smluvní maximální bez DPH činí 1.036.328,06 Kč.
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Stavební úpravy a přístavba obecního
úřadu a kina – adaptace na obecní sál a poštovní úřad – Nosta, s. r. o.,
Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, kdy cena díla se navyšuje o
755.054,82 Kč bez DPH.
• cenovou nabídku firmy Horák – stavitel, Vítkovská 98/23, 742 35 Odry
na opravu bytu č. 1 na č. p. 33 v částce 174.885,68 Kč včetně DPH.
vzala na vědomí
• žádost o přidělení bytu a uložila zařadit ji do evidence žadatelů o byt.
• žádosti o pronájem nebytových prostor č. p. 56.
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rozhodla
• o využití volného bytu č. 12 po dobu oprav jako náhradní byt pro nájemkyni
bytu č. 1, kdy bude moci užívat pouze stejný rozsah nájemní plochy, jako má
byt č. 1, který nyní užívá. Platba za nájem bude stejná jako u bytu č. 1.
• pozvat dne 23.2.2022 od 16:00 hodin zájemce o nebytové prostory č. p. 56
do Osvětové besedy, aby představili svůj záměr podnikání v nájemních
prostorách. Každý ze zúčastněných dostane 15 minut na představení svého
záměru. RO rozhodne o nájemci na dalším zasedání RO.

Poplatky v roce 2022
Úhrady poplatků je možné provádět převodem na účet s příslušným
variabilním symbolem nebo hotově a kartou v pokladně obecního úřadu
v úředních hodinách. Po uhrazení poplatku převodem je potřeba si na OÚ
vyzvednout známku na popelnici a staré známky na nádobách strhnout.
Poplatky

Výše poplatku

Variabilní
symbol

Splatnost

komunální
odpad

550 Kč/osoba/rok pro přihlášené do
programu
850 Kč/osoba dle vyhlášky

1340

30.4.

pes

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

31.3.

35 Kč/m3 spotřtebované vody do
31.12.2021
39 Kč/m3 spotřebované vody od
01.01.2022

2321

čtvrtletně

cena dle nájemní smlouvy

2321

31.3.

stočné

nájem
pozemku
jak zaplatit

na účet č. 1760145389/0800 s příslušným variabilním
symbolem, hotově nebo kartou v pokladně OÚ
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Pomoc Ukrajině
V současné chvíli je nejdůležitější
finanční pomoc. V žádném případě
se nedoporučuje vyrážet
k ukrajinské hranici na vlastní pěst
pro uprchlíky nebo tam vozit
materiální pomoc. Pouze pokud jsou
o b č a n é v ko n t a k t u s n ě k ý m
konkrétním, kdo potřebuje
odtamtud vyzvednout.
Nejbližší humanitární organizací,
která organizuje pomoc Ukrajině je
Charita Nový Jičín. Humanitární
p o m o c s e r e a l i z u j e ve d vo u
rovinách: buď přímo na území
Ukrajiny, kterou zajišťuje Charita ČR
ve spolupráci s Charitou Ukrajina
nebo jako pomoc zde v ČR lidem
prchajícím před válkou. Naše místní Charita Nový Jičín se bude soustředit
na pomoc lidem hledajících azyl v NJ a okolních městech či obcích.
Nabídky k ubytování bude přes svůj web zprostředkovávat Město Nový Jičín.
Město plánuje nabídnout také ubytovnu a uvažuje také o využití hotelu
Praha. Charita Nový Jičín se bude aktivně podílet na zajištění, sběru
a distribuci základních životních potřeb.
Finanční dary lze zasílat na transparentní účet Fondu humanitární pomoci,
který Charita NJ spravuje. Číslo účtu 2100902967/2010. Z něj budou
průběžně financovány aktuální potřeby (nákup čerstvých potravin, pomoc
s vybavením bydlení, úhrada obědů ve školní jídelně, úhrada ubytování,
zdravotnické potřeby atd.).
Charita NJ vyhlásila Sbírku trvanlivých potravin, hygienických potřeb
a nádobí.
Sbírka proběhne od 1. 3. 2022 až do odvolání, na dvou sběrných místech:
budova Charity, Dolní brána 57 (kdykoliv, je zde nonstop služba) a budova
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MěÚ, Divadelní 1 (v úředních hodinách). Po domluvě při větším množství
materiálu je možné zajistit svoz. Sbírají se:
• potraviny: hotova jídla konzervovaná, paštiky, rybičky, polévky,
dehydratovaná hotová jídla, bujony, čaj, káva, cukr, piškoty, sirupy, kečupy,
hořčice, konzervovaná rajčata, fazole, masové konzervy, olej, těstoviny, rýže,
mouka, luštěniny, sladkosti pro děti, dětská výživa, marmelády, jamy,
oříškové pomazánky, přesnídávky, trvanlivé mléko.
• drogerie: toaletní papír, zubní pasty a kartáčky, sprchové gely a šampony,
mýdlo, dámské hygienické potřeby, prostředek k mytí podlah, čistící
prostředky na nádobí, WC čističe, dezinfekce.
• nádobí: (nové) hrnce, pánvičky, příbory, talíře, hrnky, drobné kuchyňské
náčiní.
Charita NJ je připravena pomoct s ošacením, poskytnutím nábytku atd. – vše
dle aktuálních požadavků a potřeb. Charita zároveň prosí občany, aby
neshromažďovali a neposílali materiál, který není výše uveden – jako
například ošacení, zdravotní potřeby, či materiál vhodný na pomoc přímo
v Ukrajině. Tyto sbírky pořádají jiné organizace dohledatelné na internetu.
Charita NJ

… co je nového s obchvatem Kunína?
Vážení spoluobčané, sousedé a kamarádi!
V minulém čísle Kunínského zpravodaje se objevilo krátké sdělení, že: „ …
místo navržené trasy za intravilánem v polích se trasa vrátila zpět na původní
místo.“
Toto sdělení není pravdivé a je potřeba uvést následující. Zastupitelstvo kraje
usnesením č. 3/257 ze dne 17.3.2021 rozhodlo o rozdělení pořizované
Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje (ZÚR) MSK na dvě samostatné
aktualizace. V současné době probíhá zpracování návrhu včetně vyhodnocení
vlivů na udržitelný rozvoj území pro veřejné projednávání, kde předmětem
Aktualizace č. 2b Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje je
vymezení koridoru DZ25 pro umístění přeložky silnice I/57 v trase
oddáleného východního obchvatu sídel Kunín a Šenov u Nového Jičína
nahrazující původní koridor územní rezervy D502.
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Jinými slovy, pracovníci Moravskoslezského kraje odboru Územního
plánování a stavebního řádu pracují na "kunínském obchvatu" jak bylo řečeno
i ve zpracované studii s tím, že vydání předmětné aktualizace ZÚR MSK bude
pravděpodobně závěrem roku 2022. Teprve potom mohou nastat další práce
související s tolik potřebným obchvatem jako projektování a následná
výstavba.
Také byla v minulém čísle Kunínského zpravodaje sdělena informace
o klesající dopravě v naší obci. Je to zcela pochopitelné nejen pro naši obec,
ale i pro ČR, ba dokonce i pro celou Evropu. V minulých dvou letech byla
přijata řada mimořádných vládních opatření omezující kontakty i mobilitu
obyvatelstva. Byly omezeny v provozu firmy, školy, školky, úřady. Lidé byli
nuceni pracovat z domova, tam kde to nešlo, mnohdy nemohli pracovat vůbec.
Jinak řečeno, kamióny ani osobní automobily si nenašly jinou dopravní cestu
mimo naši obec. Jen pracovní vytížení všech v Kuníně, České republice
i v Evropě bylo významně utlumeno epidemiologickou situací.
Za petiční výbor „Za Kunín bezpečnější“
Oldřiška Navrátilová

Parkování u bytových domů
Nedávno se na obecní úřad obrátilo několik občanů, obyvatel bytových domů
v Kuníně, ohledně situace s parkováním na plochách u bytovek č. p. 292-300.
"Někdo" zanechává vzkazy za stěrači aut, že parkovací místa před bytovým
domem č. p. 297-298 jsou vyhrazena jeho obyvatelům a neváhá i vypouštět
kola.
Plochy kolem bytových domů, které jsou určeny k parkování aut, jsou
společné pro všechny obyvatele těchto domů. Místa nejsou vyhrazena
konkrétnímu domu. Situace s parkováním u bytovek je problematická všude.
Určitě by pomohlo, kdyby občané, kteří vlastní garáže, je využívali k danému
účelu a nezabírali místa u bytovek.
Eva Rusková
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Jarní sběr objemného odpadu
Sběr objemného odpadu proběhne v sobotu 9. dubna na sběrovém dvoře od
8.00 do 11.00. Na sběrném dvoře budou přistaveny velké kontejnery na
odpad. Nábytek, zejména skříně, pohovky, sedačky, postele, křesla, je potřeba
přivážet co nejvíce rozebraný nebo jej rozebrat na místě.
Kontejnery na objemný odpad jsou určeny na veškerý odpad z domácností,
který není možné jinak vytřídit. Nejsou určeny na odpad z podnikatelské
činnosti a PNEUMATIKY.
Pneumatiky nejsou komunálním odpadem a proto nemohou být odkládány na
sběrový dvůr. Patří do míst zpětného odběru zapojených do systému ELTMA autoservisů, pneuservisů. V okolí obce to jsou:
• AUTO NORDEN s. r. o., Dukelská 92, Šenov
• CATHERINE COSMETICS s. r. o., Malostranská 30a, Šenov
• ALMA PNEU s. r. o., Suvorovova 481, Šenov
• AUTORENT SERVIS s. r. o., SV. Čecha 2088/3, Nový Jičín
• PNEUSERVIS Hanzelka s. r. o., Lužická 29, Nový Jičín

Bioodpad - ořezy větví
V měsíci březnu budou na třech
stanovištích v obci přistaveny
kontejnery na větve z ořezu stromů
a budou určeny pouze na VĚTVE.
Kontejnery budou umístěny na Malé
straně u Mašovských (horní konec), u
pravobřežní čistírny odpadních vod
a u kovárny. Zároveň připomínáme, že
menší větve mohou občané štěpkovat
ve svých štěpkovačích, které obdrželi
prostřednictvím obce.
Žádáme občany, aby do těchto nádob dávali pouze větve a v menších kusech,
aby se jich vešlo do nádob co nejvíce najednou. Ostatní kontejnery na
bioodpad budou na obvyklá stanoviště rozmístěny od dubna.
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Kousek lesa uprostřed obce
Málokdo by čekal, že uprostřed
zastavěného území obce mezi
zahradami rodinných domů
a bytovou zástavbou může růst
les. A roste. Za bytovým domem
s č. p. 33, částečně ve svahu,
pod nově se formující lokalitou
rodinného bydlení, prozatím
nazývanou "U dubu", se nachází
pozemek lesa ve tvaru
nepravidelného trojúhelníku.
V uplynulých dnech v tomto
porostu Lesů ČR proběhlo ošetření vybraných dřevin v souladu se zásadami
ochrany přírody. Lesík je biotopem mnoha živočichů, zejména ptáků a hmyzu.
Bylo pokáceno několik dřevin a ořezem ošetřeny další stromy. Na základě
rozhodnutí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jsou pokácené stromy
určeny k přirozenému rozpadu. Ležící dřevo (dendromasa) nebude z porostu
vyklizováno a musí tam zůstat.
V l a s t n í k l e s a ( Le s y Č R )
upozorňuje, že ležící dřevo je
i n a d á l e v m a j e t k u LČ R
a jakákoliv manipulace cizí
osobou bude řešena Policií ČR.
Údržba porostu v následujících
letech by měla probíhat dle
stavu dřevin. Je potřeba mít
na paměti, že pohyb osob
v lesíku je vždy na vlastní
nebezpečí!
Komise životního prostředí
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Povznášející baroko chrámu Nejsvětější Trojice
ve Fulneku
Barokní perla regionu a jediný barokní chrám s dochovanou gotickou
křížovou chodbou v Moravskoslezském kraji, to je kostel Nejsvětější Trojice
ve Fulneku, dominanta města i celého Poodří.
Kostel z poloviny 18. století je barokním uměleckým dílem s celistvou
barokní výzdobou mimořádné umělecké úrovně, tedy místem, kde snoubení
gotiky s barokem vytváří neopakovatelný genius loci, kde je gotický ambit
propojen s barokním chrámem, takže návštěvník prochází uměleckými slohy
a epochami z gotiky do baroka a zpět.
Čerstvě a velice zdařile zrekonstruovaná sakrální stavba je opravdu úchvatná
a rozhodně stojí za navštívení. Ostatně komentované prohlídky se zde zdarma
konají celoročně, vždy od pátku do neděle v čase od 10 do 15 hodin v rámci
projektu Otevřené chrámy, které finančně podpořil Moravskoslezský kraj.
Další tipy na výlet: www.poodri.com FB Poodří – Moravské Kravařsko
Pavlína Ambrosch, Turistická oblast Poodří

Foto: Roman Polášek
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Knihovna Kunín
Nabídka knižních titulů, které si můžete vypůjčit v naší knihovně:
Dětské tituly
Jak se chtěl čaroděj stát kouzelníkem; Hoštičková, Lenka
Rodiče zapsali Kvída do prázdninové školy pro
čaroděje, kde se má učit, jak škodit lidem. Kvído
však nechce být čaroděj, ale kouzelník jako jeho
dědeček, a kouzly pomáhat. Stane se z něj čaroděj,
nebo kouzelník? Vyprávění doplněné krásnými
ilustracemi je přizpůsobeno začínajícím čtenářům,
kteří se učí číst genetickou metodou. Text knihy je
vytištěn velkými písmeny a jednoduché věty
usnadňují první samostatné pokusy o čtení.
První čtení – genetická metoda – velká tiskací
písmena
Dogman pán blech; Pilkey, Dav
Nejlepší psolicajt na světě a obránce bezbranných
musí opět do akce. Ve městě totiž řádí nová banda
zloduchů, s kterými je potřeba udělat krátký proces.
Naštěstí Dogman není sám – do boje se zlem
se spolu s ním vydává jeho parťák Superkotě a robot
RETARD. Ale co to? Že se spojí dokonce i s největším
padouchem Péťou? To svět neviděl! Sledujte nová
dobrodružství hrdiny s psí hlavou!
Komiksy – detektivové – psi

Prašina (1. díl); Matocha, Vojtěch
Prašina je tajuplné místo, temný ostrov uprostřed zářící Prahy. Nikdo neví
proč, ale na Prašině nefunguje elektřina. Lampy tu nesvítí, tramvaje nejezdí,
rádio nehraje, mobil je bez signálu. A v téhle strašidelné čtvrti pátrá Jirka
se svými kamarády Tondou a En po dávném tajemství, které by mohlo změnit
| 13
￼ |

svět. Jejich dobrodružství je o to nebezpečnější, že při tom musejí čelit partě
všeho schopných dospělých chlapů, kteří mají stejný cíl. Foglarovsky laděný
a mimořádně napínavý příběh doplňují ilustrace, které čtenáře vezmou přímo
do nitra Prašiny.
V knihovně máme k vypůjčení 1. až 3. díl.
česká literatura – dobrodružství – příběhy pro děti
Tituly pro dospělé
Kanibal z Nine Elms; Bryndza Robert
Před patnácti lety byla Kate Marshallová
vycházející hvězdou londýnské policie. Dokázala
vyřešit sledovaný případ nebezpečného a krutého
sériového vraha s přiléhavou přezdívkou Kanibal z
Nine Elms, i když přitom sama málem zemřela.
Nyní Kate přednáší na univerzitě a snaží se vést
poklidný život, když se minulost začne vracet. Email s žádostí o pomoc ji vtáhne nejen do právě
probíhajícího vyšetřování vražd mladých dívek.
Jejich modus operandi nebezpečně připomíná
případ, který před patnácti lety vyřešila.
detektivní romány - thrillery - sérioví vrazi vyšetřovatelka Kate Marshallová
Vůně španělských třešní; Thomas, Jo
Po třech neúspěšných zásnubách Beti nutně
potřebuje všechno hodit za hlavu a začít znova.
A přesně na to jsou ideální sluncem zalité kopce
jižního Španělska. Jenže všechno není jen sangria
a siesta. Beti si najde práci na starém andaluském
statku, kde musí v sadu sbírat třešně, zalévat stromy
a získat si přízeň svého temperamentního šéfa
Antonia.
Zatímco Beti tráví víc a víc času na horkém sluníčku,
oblíbí si španělský životní styl. Když se učí umění
flamenca, zjistí, že jde o mnohem víc než o pouhý
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tanec plný vášně. Stačí se uvolnit a naslouchat rytmu svého srdce…
anglická literatura – milostné romány – romány pro ženy – romantika
Vrať se pro mě; Perksová, Heidi
Malá ostrovní komunita je šokovaná nálezem
dlouho pohřbeného těla. Pro Stellu Harveyovou je
to dvojnásob zdrcující. Ostatky byly objeveny
na zahradě domu, v němž vyrůstala – domu,
z něhož její rodina před pětadvaceti lety bez
nejmenšího vysvětlení uprchla. Stella zoufale
touží zjistit pravdu, a proto začne pátrat ve své
minulosti. Vrátí se na odlehlý ostrov, ale záhy
zjistí, že lidé, které před čtvrt stoletím opustila,
nejsou zdaleka tak přátelští, jak si je pamatuje –
a udělají cokoli, aby svá tajemství ochránili. Jedno
je však nad slunce jasnější… Pravda se nedá
pohřbít navěky.
detektivní romány – thrillery – tajemství
Těším se na Vás opět v knihovně
Markéta Kuběnová

Naši jubilanti
Březnovým jubilantům přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let.
Svá půlkulatá a kulatá jubilea slaví tito občané:
Bohumil Vašíček

Irena Skýpalová

Karel Kuběna

Ludmila Mohylová

Josef Richter

Alena Škorová

Jaroslava Ožanová

Albína Mauerová

Marie Dokoupilová

Marie Šimková

Cyril Papán
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Zprávy ze školy a školky
Zprávy ze školy
Připravujeme v březnu a dubnu:
4.3.

Školní vysílání 7. A

6.3.-11.3. Lyžařský výcvikový kurz 2. stupeň
15.3.

Ekotým ZŠ beseduje o odpadech v MŠ

17.3.

Beseda o Sumatře ve škole

18.3.

Matematický klokan – školní kolo

18.3.

Okresní kolo Olympiády v AJ

22.3.

Okresní kolo Dějepisné olympiády

24.3.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v 15.30 hodin k zápisu

28.3.

Přírodovědná soutěž v Opavě – tým 9. B

29.3.

Den otevřených dveří v ZŠ

29.3.

Okresní kolo Olympiády v ČJ

1.4.

Vysílání školního rozhlasu 8. B

7.4.

Zápis do 1. třídy

Zápis do 1. třídy ZŠ – 7.4.2022
se koná od 14.00 – 17.00 hodin v budově základní školy.
K zápisu se dostaví děti narozené do 31.8.2016. Rodiče budoucích
prvňáčků si k zápisu přinesou:
1. Rodný list dítěte
2. Vyplněný dotazník a zápisní list pro rodiče žáka I. třídy ZŠ (obdrží jej rodiče
v MŠ, nebo si jej mohou vyzvednout na ředitelství ZŠ, nebo na stránkách školy
na stránce s dokumenty)
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Srdečně zveme všechny rodiče i se svými dětmi na Den
otevřených dveří 29.3.2022 od 8.00 – 14.00 hodin a na
Besedu o školní zralosti, kterou plánujeme na čtvrtek
24. března 2022 v 15.30, stejně jako Školu
nanečisto (2 setkávání budoucích prvňáčků s paní
učitelkou).
Stalo se ve škole
Recitační soutěž 1. stupeň
Ve čtvrtek 17. 2. 2022 proběhlo školní kolo recitační soutěže na 1. stupni.
Recitátoři postoupili z třídních kol a soutěžili ve třech kategoriích. Letos
zvláště oceňujeme práci, kterou si děti daly s výběrem netradičních básní
a také velmi pěkný přednes prvňáčků. Porota posoudila výkony soutěžících
a o vítězných místech rozhodla takto:
Kategorie začínajících recitátorů (1. tř.)
1. místo: Tereza Černochová
2. místo: Samuel Jurka
3. místo: Adam Segeťa
1. kategorie (2. a 3. tř.)

2. kategorie (4. a 5. tř.)

1. místo: Marek Červenka

1. místo: Julie Boháčová

2. místo: Vavřinec Vítek

2. místo: David Bělunek

3. místo: Nela Anlaufová

3. místo: Veronika Kruppová

I když všichni účastníci nedosáhli na stupínek vítězů, rozhodně si všichni
zaslouží velkou pochvalu za snahu, hezký přednes a odvahu vystoupit před
publikem.
Mgr. Dagmar Šafárová, vedoucí soutěže
Netradiční zimní olympiáda
V pondělí 21. 2. 2022 jsme si společně v tělocvičně uspořádali zimní
olympiádu. Jelikož nám sníh nepřál, museli jsme si poradit jinak. Děti pomocí
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své představivosti, igelitových sáčků, balónků a florbalových hokejek,
předváděly různé druhy olympijských sportů: biatlon, rychlobruslení, lyžování,
hokej a skok na lyžích. Netradiční zimní olympiádu jsme si všichni užili i bez
sněhu a nechyběla ani sladká odměna.
Vychovatelky ŠD
ŠKOLA NANEČISTO ANEB PŘEDŠKOLÁCI VE ŠKOLE
Vážení rodiče a budoucí prvňáčci Základní školy Kunín,
v měsících duben – květen plánujeme
společné schůzky dětí, rodičů
a pedagogů v naší škole.
Na našich společných schůzkách se děti
seznámí se svými spolužáky, budou
společně s rodiči trénovat rozvoj
motoriky, smyslového vnímání, paměti,
pozornosti, myšlení a řeči. Dozví se další
informace o fungování školy.
Společná setkání se budou konat vždy od
16.00 hod., termíny budou stanoveny a zveřejněny po zápise.
Těšíme se na setkání s vámi. Pedagogové ZŠ a MŠ Kunín
Vedení školy informuje:
• Prosíme a žádáme všechny, kteří přijíždějí ke škole autem, aby jezdili
opatrně a pomalu. Buďte si vědomi toho, že kolem školy chodí děti a dbejte
prosím na jejich bezpečnost!!!
• Znovu upozorňuji rodiče, aby dětem všechno oblečení a boty podepsali.
Opět máme ve škole plno věcí, které „nikomu nepatří“. U vchodu
do žákovských šaten je skříňka se ztracenými věcmi, mrkněte občas i tam, zda
se tam nenalézá něco, co doma hledáte.
Přeji všem klidné předjarní dny plné jarního sluníčka a jarní pohody.
Ivana Machýčková, ředitelka školy
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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 v Suchdole n/O:
Pondělí a středa 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Úterý a čtvrtek 8.00 – 11.30 12.30 – 14.00

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
602 169 681
Miroslava Janýšková
556 749 342
sekretariat@kunin.cz
602 563 412
Zdeňka Cabadajová
556 749 326
ucetni@kunin.cz
Eva Rusková
556 731 046
evidence@kunin.cz
602 169 681
Miroslav Graclík
556 731 043
stavebniurad@kunin.cz 739 452 315
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

12.00 – 17.00
12.00 – 17.00
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