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Informace z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Kunín na 17. zasedání den 28.02.2022:
• souhlasí se splátkovým kalendářem a rozvržením kupní ceny 207.066 Kč
za prodej pozemku p. č. 1457 v k. ú. Kunín, zahrada o výměře 621 m2 na
36 měsíců. Kupní smlouva bude do KN vložena po úhradě kupní ceny
včetně poplatků.
• neschvaluje slevu z kupní ceny pozemku p. č. 1978/1 v k. ú. Kunín, ostatní
plocha, jiná plocha, o výměře 113 m2.
• vyslovuje zájem o odkoupení pozemků p. č. 290 k. ú. Kunín, trvalý travní
porost, o výměře 403 m2 a p. č. 312 k. ú. Kunín, ostatní plocha, o výměře
311 m2 a žádá Mgr. Rostislava Pecháčka, likvidátora podniku MILNEA, státní
podnik v likvidaci, o zaslání znaleckého posudku.
• bere na vědomí 9. rozpočtové opatření 2021, schválené Radou obce Kunín.
• bere na vědomí Výsledky odpadového hospodářství obce – náklady
na provoz obecního systému za rok 2021.
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory
č. 1/2022 s Tělovýchovnou jednotou Kunín, se sídlem Kunín 7, veřejnou
finanční podporu na rok 2022 ve výši 240.000 Kč.
• bere na vědomí informace o průběhu schvalování Změn zásad územního
rozvoje Moravskoslezského kraje ve vztahu k obchvatu obce.
• bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce za období od 7. 12. 2021 do
28. 2. 2022.
• bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního a Finančního výboru
a Komise životního prostředí za období od 7. 12. 2021 do 28. 2. 2022.
• schvaluje poskytnutí finančního daru 100.000 Kč na pomoc Ukrajině
prostřednictvím organizace Člověk v tísni.

Zasedání Zastupitelstva obce Kunín se koná
v pondělí 25. dubna od 17 h na Osvětové besedě.
Pozvánka a materiály zveřejněny na webu obce.
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Informace z jednání rady obce
Rada obce na 62., 63. schůzi:
schválila
• nájem nebytových prostor P. Potomákové, Kunín. Nájem bude uzavřen
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou s možným ročním
navýšením o inflaci, výše nájmu 600 Kč/m2/rok. Případné investice si hradí
nájemce sám a nebudou předmětem vyrovnání při ukončení nájmu.
• zveřejnění majetkového záměru prodeje pozemku p. č. 1123/2 v k. ú. Kunín
o výměře 23 m2 na úřední desce OÚ a následné projednání na zasedání ZO.
• Dohodu o realizaci hudební produkce hudební skupině SPECIAL, Petr
Němec a Dagmar Czinege, Horní Bludovice 491, 739 37 na „Slavnost
obce“ konanou dne 11.6.2022 za cenu 30.000 Kč.
• Smlouvu Ivo Opletala, Na Sídlišti 284, 783 49 Lutín na dětské atrakce
na „Slavnost obce“ konanou dne 11.6.2022 za cenu 20.900 Kč.
• Smlouvu o hudební produkci – KABÁT REVIVAL LIVE, Provaznická 80,
700 30 Ostrava-Hrabůvka na „Slavnost obce“ konanou dne 11.6.2022
za cenu 25.000 Kč.
• Smlouvu o hudební produkci – Marcel Lesník, Martinovská 3262/50, 723 00
Ostrava – Martinov na vystoupení skupiny Rock & Roll band Marcela
Woodmana na „Slavnost obce“ konanou dne 11.6.2022 za cenu 86.900 Kč.
• Dodatek ke Smlouvě o dílo – Horák-stavitel s. r. o., Vítkovská 98/23, 742 35
Odry, kdy předmětem Dodatku je snížení ceny a to na částku 115.152,95 Kč
včetně DPH.
• poskytnutí Daru od Pomáháme školám k úspěchu o. p. s., Evropská 2690/17,
160 00 Praha 6, na úhradu nákladů na zkvalitnění výuky v rámci projektu
„Pomáháme školám k úspěchu“ – subprojektu 1.2 Připojená škola,
jmenovitě:
a) finanční příspěvek určený na kapitolu 1.2.1, tj. na program kolegiální
podpory, až do výše 60.000 Kč. Finanční příspěvek je určen na krytí
motivačních finančních odměn pro vedení školy a učitele zapojené
do programu kolegiální podpory v projektu Pomáháme školám k úspěchu,
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b) finanční příspěvek určený na kapitolu 1.2.2, tj. na knihy, až do výše
10.000 Kč.
• poskytnutí Daru od Pomáháme školám k úspěchu o. p. s., Evropská 2690/17,
160 00 Praha 6 na úhradu nákladů na zkvalitnění výuky v rámci projektu
„Pomáháme školám k úspěchu“ – subprojektu 1.2 Připojená škola,
jmenovitě:
a) finanční příspěvek určený na kapitolu 1.2.1, tj. na program kolegiální
podpory, až do výše 36.000 Kč. Finanční příspěvek je určen na krytí
motivačních finančních odměn pro vedení školy a učitele zapojené
do programu kolegiální podpory v projektu Pomáháme školám k úspěchu.
vzala na vědomí
• Výsledek Daňové kontroly, kterou provedl Finanční úřad pro
Moravskoslezský kraj na Dotační titul č. 6 „I my chceme sportovat moderně
– rekonstrukce tělocvičny v ZŠ Kunín“.
neschválila
• finanční dar – Zdravotní klaun, o. p. s., Paříkova 355/7, 190 00 Praha 9 –
Vysočany.
• finanční dar – časopis POODŘÍ – Společnost přátel Poodří, z. s., Oblá 11,
709 00 Ostrava – Mariánské Hory.
• umístění dodatečného osvětlení u RD č. p. 233 a to z důvodu, že osvětlení
v ulici je dostatečné. V pasportu veřejného osvětlení není plánováno další
světlo v této části obce.
Eva Rusková

Obec Kunín přijme brigádníky na léto starší 16 let
na pomocné práce.
Kontakt: mistostarosta@kunin.cz, 556 749 342
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Konec splatnosti poplatků
V dubnu končí splatnost poplatků za komunální odpad. Občané, kteří
poplatky uhradili a dosud si nevyzvedli známku na popelnici, tak mohou
učinit do konce dubna. Od května nebudou neoznačené nádoby vyváženy.
Poplatky je možné uhradit převodem na účet nebo hotově, případně kartou
v pokladně obecního úřadu.
Poplatky

Výše poplatku

Variabilní
Splatnost
symbol

komunální
odpad

550 Kč/osoba/rok pro přihlášené do
programu do 31.1.
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/m 3 spotřebované 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

Očkování psů
Očkování psů v Kuníně provede ve čtvrtek 28. dubna
MVDr. Křižan na obvyklých místech - u Armyshopu od
16 do 17 hodin a u bývalé Myslivny od 17.15 do 18
hodin.
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Odpadové hospodářství obce za rok 2021
Svoz, třídění a likvidace komunálních odpadů od občanů si vyžádalo přes
1.822.000 Kč. Na straně příjmů se obci podařilo získat necelých
1.569.000 Kč. Příjmy tvoří poplatky od občanů a také odměny za třídění
odpadu od společnosti EKOKOM a další platby za třídění vysloužilých
elektrozařízení, kovů a jedlých olejů. Vzniklý rozdíl mezi příjmy a výdaji
financuje obec z jiných oddílů rozpočtu. Za každého občana obec uhradila
134 Kč nad rámec poplatku zaplaceného občany.
Množství v t

Částka v Kč

Tříděný odpad (papír, plast, tetrapack, sklo)

150,00

507 138

Směsný odpad (z popelnic a kontejnerů)

275,37

770 776

51,93

149 467

4,22

63 029

353,96

162 822

3,79

2 178

Objemný odpad ze sběrového dvora
Nebezpečný odpad ze sběrového dvora
Bioodpad (kompostárna)
Textil
Úklid prostranství a svoz bioodpadu

115 246

Vážení odpadu

18 876

Rekultivační poplatek, manipulace a přistavení nádob

33 000

Celkem výdaje

1 822 529

Příjmy z poplatku (550 Kč/občan)

1 040 600

Příjmy z odměn EKOKOM, Elektrowin, Asekol, Trafinoil, kov
Příjmy celkem

528 089
1 568 689

Výdaje po odpočtu příjmů

253 840

Doplatek z rozpočtu na občana/poplatníka
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134

Potěšující zprávou je, že stále stoupá množství vytříděného odpadu a také
odměna za jeho třídění. Ta dosáhla 528.089 Kč a zcela pokryla náklady
na jeho vývoz. Takže třídění odpadu se vyplácí!
Výrazně stoupá množství bioologicky rozložitelného odpadu, který občané
odevzdali do zelených kontejnerů. Od dubna do listopadu občané takto
vytřídili 354 tun bioodpadu, což je o 100 tun více než v roce 2020. Za jeho
odvoz a likvidaci v kompostárně obec vynaložila přes 253.000 Kč.
Mírně kleslo množství směsného odpadu (z popelnic, kontejnerů a sběrového
dvora). Toho občané vyhodili 327 tun. Pokles je přičítán mírnému oživení
ve společnosti v souvislosti s covidovou epidemií oproti roku 2020, kdy
vlivem lockdownu množství odpadu stoupalo. Na loňském mírném snížení
se také mohlo podepsat to, že po opatření nádob na směsný odpad QR kódy,
si občané začali více uvědomovat co a kam vyhazují a zda lze odpad lépe
vytřídit.
Na vzrůstající výdaje v odpadovém hospodářství má v neposlední řadě vliv
všeobecné zdražování odvozu odpadu a také jeho ukládání na skládku.
Uložení 1 tuny směsného odpadu na skládku nyní stojí 900 Kč a bude
se zdražovat až na 1850 Kč v roce 2030. Díky dobrým dosavadním výsledkům
v třídění odpadu hradí obec za uložení 1 tuny 500 Kč. Aby bylo možné tuto
sazbu udržet co nejdéle, připravila obec pro občany motivační program, který
nabádá občany k pečlivějšímu třídění odpadů.
Do výše uvedených výdajů nejsou zahrnuty náklady na pořízení kompostérů
a štěpkovačů pro občany. Ve dvou vlnách obec občanům zprostředkovala
celkem 430 kusů kompostérů a na 170 štěpkovačů. Cena za odvoz biodpadu
v letošním roce stoupne až na 632 Kč za tunu. Proto, co nejvíce využívejme
kompostérů a štěpkovačů a předcházejme takto vzniku bioodpadu. Třídění
odpadu obec podporuje také průběžným poskytováním třídících sad tašek
do domácností nebo plastových pytlů na plast, tetrapack a kovy.
Eva Rusková

Na litr oleje až čtrnáct kilometrů bez emisí
Věděli jste, že na jeden litr recyklovaného kuchyňského oleje můžete ujet až
čtrnáct kilometrů bez emisí? Spotřeba jedlých olejů a tuků v domácnostech
i restauracích roste. Podle Českého statistického úřadu byla v roce 2018 jejich
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spotřeba 17,7 kg na hlavu, což je 2,5 násobek
oproti roku 1948. Logicky jich stále více končí
v odpadech a zanáší kanalizace. I to je důvod,
proč je sběr a třídění oleje z kuchyní
od loňského roku povinností. Nejen, že ucpává
potrubí, ale nabaluje na sebe nečistoty, kde
se množí škodlivé bakterie. V čistírnách
odpadních vod poškozuje technologie a nepatří
ani do kompostu nebo popelnice.
Recyklovaný jedlý olej a tuk je cennou surovinou
pro petrochemický průmysl. Slouží jako přísada do bionafty nebo pro výrobu
stoprocentně recyklované nafty či k výrobě leteckého paliva.
V Kuníně třídíme jedlý olej a tuk od roku 2018. Na sběrovém dvoře je olej
ze smažení možné odevzdávat v plastových nádobách (od mycích prostředků,
PETkách). V loňském roce takto naši občané vytřídili 360 kilogramů olejů
a tuků. Přitom je třeba mít na paměti, že se nemusí jednat pouze o tuk
ze smažení. Vytřídit je takto možné veškerý olej z nakládaných dobrot (sýrů,
rajčat, oliv, rybiček, …), výpek z masa, mastnotu z polévek nebo i pevné tuky
jako sádlo, máslo, margaríny. Stačí je jen rozpustit a přelít do vhodné nádoby.
Upraveno z Třídímolej.cz

Biodpad
Od dubna jsou na všech obvyklých stanovištích v obci umístěny kontejnery na
bioodpad. Připomínáme, co je do kontejnerů možné odkládat a co ne:
veškeré rostlinné zbytky ze zahrad a z domácností - posekaná
tráva, plevel, nahnilé ovoce a zelenina, větve keřů a stromů,
odřezky zeleniny a ovoce z kuchyní, kávová sedlina, papírové
čajové sáčky, skořápky od vajec a ořechů, atd.
všechno, co se nemůže biologicky rozložit - směsný komunální
odpad, plasty, papír, sklo, tetrapack, kov, dřevo, pařezy, stavební
suť, kamení, atd. Nepatří sem ani bioodpad v IGELITOVÝCH
pytlích!
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￼ |

Důrazně žádáme občany, aby kontejnery zaplňovali bioodpadem rovnoměrně
po celé ploše nádoby a udržovali kolem nádob pořádek. V případě potřeby,
aby obsah kontejneru ušlapali. Celé keře nebo velké větve, aby byly
"NAPORCOVANÉ". Opracované dřevo jako desky, palety, ale i velké pařezy
stromů do kontejnerů také nepatří. Nežádoucí odpad a předměty poškozují
zařízení kompostárny a ničí technologii, což se promítá i do stále se zvyšující
ceny za bioodpad, kterou obec hradí.
Eva Rusková

Kotlíková dotace - 4. výzva
Nabídka kompletní administrace žádosti
Poslední 4. výzva je určena nízkopříjmovým občanům a zejména
důchodcům, kteří mnohdy mají menší zkušenosti s elektronickým
podáním žádosti i samotnou registrací na portálu Krajského úřadu.
Na žádostech pracujeme trpělivě, nespěcháme, vysvětlujeme,
pomáháme. K jednotlivým žadatelům jezdíme domů, není nutné za
námi nikam dojíždět.
Naše odměna je z prostředků dotace a je splatná až při nároku
žadatele na dotaci. Ne dříve.
Nezastupujeme žádnou konkrétní řemeslnickou firmu, nebo
výrobce. Umíme poradit a případně doporučit osvědčené
řemeslníky, pro ty žadatele, kteří si nevědí rady. Stejně tak máme
kontakty na spolehlivé revizní techniky.

Antonín Nevřiva, +420 731 736 845, kancelář naší firmy
je v obci Kunín č. p. 255.
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Klub na cestách
Čas je rychlý jako vítr a pro nás seniory fičí jako uragán. Covid nás na delší
dobu zabrzdil. Přesto nechceme jen tak posedávat, ale být trochu aktivní,
vydat se třeba na výlet.
Navštívili jsme již mnoho míst v okolí. Tentokrát to byla ostravská ZOO. Bylo
nás málo, ale výlet se vydařil.

Rozšíření napojení silnice I/48 a dálnice D48
Cestou z Nového Jičína směr
Příbor a zpět řidiči projíždí
zúženou částí vozovky
lemovanou dopravním
značením. Známý úsek čeká
efektivní změna, protože
se blíží zahájení rozšíření
dočasného propojení silnice I/
48 a dálnice D48. Povolení
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úpravy platí v termínu 16. 3. – 17. 5. 2022, kdy bude provedena platná
náhrada aktuální situace.
Zvětšení šířkového uspořádání komunikace i jízdních pruhů kilometru
24 spočívá v rozšíření násypu zemního tělesa za mostní estakádou
u Libhoště, dojde rovněž na rozšíření vozovky v nezbytně nutném rozsahu.
Dělníci obnoví ocelové jednostranné svodidlo a současná mýtná brána bude
zdemolována. Úprava je navržena v celkové délce 120 metrů.
Během prací za cca 3,5 milionu Kč nebude potřeba objízdných tras, veškerý
provoz mezi Novým Jičínem a Příborem zůstane na původních komunikacích
I/48 a D48 v zúženém obousměrném režimu jízdních pruhů 1+1.
Mgr. Miroslav Mazal, ŘSD ČR

Dotační výzva MAS Regionu Poodří pro podnikatele
Místní akční skupina Regionu Poodří
vyhlásila 6. výzvu v rámci Programu rozvoje
venkova na předkládání žádostí o dotace
pro podnikatele s celkovou finanční alokací
ve výši 16 677 924 Kč. Žádosti se přijímají
do 30.4.2022 zasláním přes Portál farmáře.
Žádosti je možné podávat do oblastí:
F1: Podpora rozvoje rostlinné a živočišné výroby v zemědělských podnicích
F2: Podpora regionální produkce
F3: Podpora rozvoje nezemědělských činností
F8: Podpora rozvoje kvality života na venkově
Celé znění výzvy včetně jejich příloh jsou dostupné na odkazu: https://
www.mas.regionpoodri.cz/obdobi-2014-2020/prv/vyzvy-prv/adresare-vyzvac-6-prv
Doporučujeme nejdříve stáhnout soubory výzvy a jejich přílohy do zařízení
a následně je otevřít. Z důvodu nastavení některých formulářů se soubor
nemusí otevřít ve Vašem webovém prohlížeči.
MAS Regionu Poodří
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Mikroregion Odersko je důležitým pomocníkem
a pojítkem mezi sousedními obcemi
Mikroregion Odersko v minulém roce přivedl do území svých členských obcí
dotace převyšující 19 mil. Kč.
Díky vzájemné spolupráci jde spousta věcí snáze. Všechny členské obce
se v rámci svých možností a potřeb snaží rozvíjet a zvelebovat veřejný
prostor a Mikroregion Odersko je jim velkým pomocníkem.

Kancelář Mikroregionu Odresko, zleva: Mgr. Lenka Daňová a Mgr. Elena Vahalíková

Díky úspěšně podaným a schváleným žádostem o dotace do různých
programů krajských, národních a evropských fondů, pomohl Mikroregion
Odersko v roce 2021 svým členským obcím získat dotace ve výši téměř
20 mil. Kč.
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Přehled zrealizovaných projektů za rok 2021:
Projekt
1.

Stará knihovna v novém
kabátě (Modernizace a nové

Obec

Dotace

Jakubčovice n/O

350 000

Kunín

350 000
200 000

vybavení obecní knihovny)

2.

Společenský život pro Kunín
(Vybavení sálu pro pořádání
kulturních akcí)

3.

Vybudování sociálního
zázemí v hasičárně

Heřmánky

4.

Oprava místních komunikací

Heřmanice u Oder

5.

Zpracování projektové
dokumentace: Splašková
kanalizace a ČOV

Jakubčovice n/O

6.

Kompostuj s Mikroregionem
Odresko (Pořízení kompostérů a
štěpkovačů do domácností)

7.

8.

Efektivní veřejná správa v
MO (Pořízení pasportů a
strategických rozvojových plánů
obcí, audit GDPR)

elektronických úředních desek a
webových stránek obcí, strategie
komunikace obcí s občany a
informační kampaň 20 let spolu)

V obcích MO to žije! (Pořízení
10.

400 000

5 000 000

STOP jednorázovým plastům Heřmanice u Oder, Heřmánky,
v MO (Pořízení opakovaně
Jakubčovice n/O, Jeseník n/O,
2 100 000
použitelného nádobí a myček pro
Kunín, Luboměř, Mankovice,
pořádání obecních akcí)
Odry, Spálov, Vražné

Přívětivé úřady v MO (Pořízení
9.

Heřmanice u Oder, Heřmánky,
Jeseník n/O, Kunín, Luboměř,
Spálov, Vražné, Šenov u NJ

2 500 000

velkoplošného stanu a stolových
sad pro pořádání venkovních akcí v
obcích)

Heřmanice u Oder, Heřmánky,
Jakubčovice n/O, Jeseník n/O,
4 000 000
Kunín, Luboměř, Mankovice,
Spálov, Vražné
Heřmanice u Oder, Heřmánky,
Jakubčovice n/O, Jeseník n/O,
4 300 000
Kunín, Luboměř, Mankovice,
Spálov, Vražné
Heřmanice u Oder, Heřmánky,
Jakubčovice n/O, Jeseník n/O,
Kunín, Luboměř, Mankovice,
Odry, Spálov, Vražné
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300 000

Mikroregion Odersko v loňském roce také pro obce podal další žádosti
o dotace ve výši převyšující 17 mil. Kč, na jejichž vyhodnocení netrpělivě
čekáme.
Projekt

Obec

Dotace

1.

Oplocení TJ Tatran Jakubčovice n/O

Jakubčovice n/O

2.

Nástavba a přístavba šaten TJ Spálov

Spálov

4 400 000

3.

Obnova místních komunikací

Spálov

3 200 000

4.

Obnova místních komunikací

Vražné

5 300 000

5.

Obnova sportoviště pro volnočasové
aktivity v obci Vražné

Vražné

1 000 000

6.

Heřmanice v pohybu (workoutové
hřiště)

Heřmanice u Oder

700 000

7.

Cvičící prvky v Jeseníku n/O a okolí
(workoutová hřiště)

Jeseník nad Odrou

2 100 000

800 000

A kde tato práce pro rozvoj veřejného prostoru probíhá?
Kde připravujeme projektové záměry a administrujeme
schválené projekty? Kancelář Mikroregionu Odersko
sídlí v budově Městského úřadu Odry, na Masarykově
nám. č. 25, s vchodem zezadu budovy (od pošty).
Jsme rádi, že můžeme přispívat k rozvoji celého
regionu.
Kompletní informace o Mikroregionu Odersko
i dalších aktivitách tohoto dobrovolného svazku obcí
naleznete na stránkách www.odersko.cz nebo Facebooku Mikroregionu
Odersko.
Mgr. Elena Vahalíková, manažerka Mikroregionu Odersko
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Knihovna Kunín
Nabídka knižních titulů, které si můžete vypůjčit v naší knihovně:
Dětské tituly
První černobílá knížka pro miminko; Baggott, Stella
Zvířata, Na procházce a Miminka
Ideální první knížka pro vaše miminko. Velká je tak akorát do dětských
ručiček, má oblé hrany a díky pevným stránkám vydrží i méně šetrné
zacházení. Obrázky zvířátek, uzpůsobené malému děťátku, si vaše miminko
může prohlížet stále dokola. Černobílá varianta s jemnými barevnými prvky je
pro správný vývoj zraku malého miminka vhodnější než pestrobarevné
obrázky. Ukažte svému děťátku, jak má otáčet pevné stránky, a rozvíjejte tak
u něj jemnou motoriku a koordinaci pohybu prstíků.
leporela – pro nejmenší – kontrastní leporela – publikace pro nejmenší

Psí hvězda; Shepherd, Megan, 1982Lajka je toulavé štěně, které v ulicích Moskvy bojuje
o přežití. Jedné noci je odvlečena ze svého úkrytu
v průchodu, aby se stala hvězdným letcem – psem
vycvičeným pro let do vesmíru. Lajka nemá důvěru
k lidem, a tak se všemožně snaží utéct. Dokud však
nepotká Ninu. Nina je osamělé děvče, dcera vědce
v sovětském kosmickém programu. Když se v tatínkově
laboratoři Lajka s Ninou setkají, vznikne mezi nimi
silné pouto. Budou natolik statečné, aby se odvážily
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následovat své sny až daleko ke hvězdám?
americká literatura – příběhy o zvířatech – skutečné příběhy
Na seně; Rauer, Vojtěch, 2000Když chlapectví zmizí příliš rychle… Vzduchem se nesla
vůně sena, klubovna byla jejich domovem a čas
chlapectví se zdál být věčný. Aspoň tak to vypadalo
na začátku parného léta toho roku, kdy Šíma potkal
Vojtu a Tobiáše a společně zosnovali pomstu
na nenáviděném starém Habešovi, který jim už dlouho
škodil. Co na tom, že pivo bylo zvětralé a cigaret i dívek
pomálu. Všechno vypadalo ideálně; tedy až
do okamžiku, než je Tobiáš seznámil s novou partou,
vedenou patnáctiletým Pavlem Neumannem, zvaným
Péčko. Od té chvíle jako by dosud neohrožení kamarádi
uchopili všechny výsady dospívání za špatný konec.
Nikdo z nich ale nemohl tušit, jaké následky to bude mít. A jak závratnou
rychlostí jim život sebere dětství a nenávratně je vrhne do dospělosti.
česká literatura – dospívání – chlapci
Tituly pro dospělé
Dvojtátovy deníky; Bernatský, Vojtěch, 1975Dvojtáta, Jak dostat tatínka do karantény, Tati, už tam budem?
Tři deníky a tři roky, které přinesly tolik radosti,
smíchu a rodinných historek, ale také útrap v nelehké
době. Jasný důkaz, že dětská nevinnost, humor
a bezprostřednost nás dostanou z jakékoliv
šlamastyky. A také krásná možnost vrátit
se prostřednictvím čtyřčlenné rodiny Vojtěcha
Bernatského do dob, kdy veškeré naše kroky určovaly
děti. Do dob, které jsou nejpikantnějším kořením
života. A které tak rychle utečou a už se bohužel
nevrátí.
autobiografická vyprávění – otcovství

| 17
￼ |

Smrtící skalpel; Gerritsen, Tess, 1953Měl to být běžný zákrok, ale pacientka na operačním
sále nečekaně zemřela. Pro advokáta Davida Ransoma
je to jednoduchý případ, kterých před soudem už
několik vyhrál. Jako právní zástupce truchlící rodiny je
odhodlaný zničit nedbalou anestezioložku, která
chybovala. Jenže pak do jeho kanceláře vtrhne
doktorka Kate Chesneová s tvrzením, že za úmrtím
pacientky se skrývá něco mnohem horšího a že se to
na ni někdo snaží hodit. Vypadá to, že Kateina kariéra
je v ohrožení. Když je ale objeví další mrtvé tělo, David
jí začne věřit. Najednou jde o mnohem víc –
v nemocnici v Honolulu se mezi pacienty
a personálem volně pohybuje vrah! A David si začne klást stejné otázky,
na které Kate zoufale hledá odpověď. Kdo je další na řadě? A proč?
americká literatura – detektivní romány – lékařské prostředí
Slzy a smích; Keleová-Vasilková, Táňa, 1964Slzy a smích. Štěstí a neštěstí. Stejně jako v životě nás
všech se prolínají i v osudech dvou žen: Evy a Kamily.
Eva je učitelka na základní škole, žije ve spokojeném
manželství a zdá se, že jí ke štěstí nic nechybí. Kamila
je na mateřské dovolené, má dvě nádherné dcerky
a skromné sny, které jako by se jí čím dál víc
vzdalovaly… Dvě ženy, dva osudy. V jednom místě
se jejich životy protnou a posléze se z nich stanou
kamarádky. Na první pohled úplně odlišné a přitom
v mnohém tolik podobné…
slovenská literatura – romány pro ženy – mezilidské
vztahy – společenské romány
Máme za sebou březen – MĚSÍC ČTENÁŘŮ – celostátní akce na podporu
a propagaci četby a čtení vůbec. V naší knihovně jsme i přes technické
překážky (zapříčiněné stavebním ruchem) přivítali dvě oddělení družiny. Děti
se dostavily ve dvou skupinách a řekla bych, že největším zážitkem pro ně
byla zdlouhavá cesta výtahem :-). Dětem jsem představila knihovnu,
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seznámily se s tříděním knih a povídali jsme si nejen o knížkách. Děti shlédly
návrh našeho nového kulturního domu, snímky a video z bouracích prací
a také jsme si četli o našem bývalém kinu z obecní kroniky. Těším se na další
setkání – snad již v normálních podmínkách :-).
Stále platí upozornění pro naše věrné čtenáře, kteří pravidelně docházejí –
dbejte opatrnosti při vstupu do knihovny. V současné době je demolována
střecha budovy obecního úřadu a v prostoru je také mnoho kabeláže pro
vedení elektřiny.
Těším se na Vás opět v knihovně.
Markéta Kuběnová

Z připravovaných akcí 2022
25.04.

18. zasedání Zastupitelstva obce Kunín

30.04.

Pálení čarodějnic

14.05.

Rybářské závody

21.05.

Historická bitva v zámeckém parku

11.06.

Slavnost obce

27.06.

19. zasedání Zastupitelstva obce Kunín

srpen

Zámecký kinematograf

Naši jubilanti
V dubnu oslaví svá půlkulatá a kulatá životní jubilea tito občané. Ze srdce
všem přejeme jen to dobré a mnoho zdraví do dalších let.
Vlasta Sváčková

Karel Pěček

Václav Dvořák

Marie Humplíková

Marie Pavlínková

Emilie Urbišová

Marta Juřicová

Jaroslava Ázsóthová

Ludmila Mrocková

Anna Klossová
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Zprávy ze školy a školky
Zprávy ze školky
Ve školce jsme, díky příznivější „covidové“ situaci a díky zrušení opatření,
začaly plánovat a realizovat akce pro děti i jejich rodiny. Už k nám jezdí
do školky divadla. Na odpoledne se mohli koncem března do tříd podívat
prarodiče dětí – babičky a dědečkové.
Před Velikonocemi budeme tvořit na Dílně s rodiči, Den matek oslavíme
v květnu tradičními Besídkami. Tvoříme návratky pro připravovaný výlet
do Olomouce do Resortu Hrubá voda a těšíme se na výlet na zámek
do Kunína. Děkujeme firmě Makrathea z Prahy a Obci Kunín, že pro děti
mateřské školy v Kuníně vyjednaly divadelní představení, které je součástí
výletu v Kuníně, zdarma.
Na červen připravujeme akci pro rodiny dětí, na které přivítáme Klauny
z Balónkova. Na tuto akci máme přislíbený sponzorský dar. Věříme, že na této
akci oslavíme rekonstrukci školní zahrady, snad nám to vyjde. V červnu
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plánujeme spaní předškoláků ve školce a oslavu Dne otců. Školní rok
ukončíme slavnostně 30. 6., kdy se rozloučíme na třídách s předškoláky.
Bude to docela jízda, děkuji paní učitelkám za organizaci a přípravu akcí.
Za MŠ Renáta Šťastná, vedoucí učitelka
Kampaň Ekoškoly
V týdnu od 25. 4. do 1. 5. se naše školka zúčastní kampaně Ekoškoly. Vybrali
jsme si oblasti:
• Zasadíme strom nebo rostlinu
• Jíme zdravě a ekologicky
• Jsme venku a objevujeme.
Zúčastnit se mohou třídy školky i rodiny dětí, už jsme pro ně připravily
návratky. S výsledky vás seznámíme.
Za Ekotým Veronika Kruppová
Zprávy ze školy
Připravujeme v měsíci dubnu:
4.-8.4.

Školní kolo dopravní výchovy

7.4.

Zápis do 1. ročníku ZŠ

12.-13.4. Jednotná přijímací zkouška pro žáky 9. r.
12.4.

Čarodějné spaní ve škole pro 4., 5., 6. r.

14.4.

Velikonoční prázdniny

20.4.

Štafetový pohár 2.-5. ročník v Novém Jičíně

26.4.

Konzultace pro rodiče 14.30 – 17.00 h, Rada školy v 17.00 h

28.4.

Čarodějné odpoledne ve školní družině

28.4.

Škola nanečisto pro rodiče a budoucí prvňáčky v 15.30 hodin

29.4.

Den Země ve spolupráci s mysliveckým sdružením

29.4.

Školní vysílání 7.B třídy

2.5.

Zápis do MŠ pro školní rok 2022/2023

12.5.

Květinkový den v ZŠ – prodej sazenic
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A stalo se v naší škole:
Lyžařský kurz 2022
Lyžák 6. 3. začal,

Na ramena nasaď šráky,

a vosk na lyže se načal.

na nohy nazuj lyžáky.

Na Kurzovní chatu jsme dojeli,

Do skupin jsme se rozdělili,

i trochu jídla pojedli.

a v jízdě se osvědčili.

Začátečníci se na svah báli,

Na rozcvičku rychlý běh,

po dvou dnech však odvahu dostali.

a pak výšlap na Praděd.

Následně už jezdili na vleku,

Ve středu jsme se tam lopotili,

a sjížděli svah postupně, úsek po úseku. někteří se při tom dost zapotili.
S Pradědem chce učitel selfie mít,
a ty, co nejeli, tím ohromit.
Dolů už to byla hračka,
a všichni si ukazovali selfíčka.
I když už lyžovat umíme,
přesto občas zhučíme.
Obloučky se musí dělat,
jinak na Praděd půjdem běhat.
Obědy tu skvěle vaří,

Hůlky do sněhu jsou píchlé,

na lyžích se nám pěkně daří.

vše uběhlo až moc rychle.

Ve čtvrtek byly borůvkové knedlíky,

Lyžák se nám líbil moc,

a tak jsme řekli velké díky.

konec básně, dobrou noc.
Kolektiv autorů – účastníků lyžařského kurzu
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Den vody
23. března, stejně jako každý rok, jsme si ve škole připomněli světový Den
vody. Osvětu mezi žáky I. stupně provedli členové ekotýmu Adam Jalůvka
a Boris Březina v průběhu první vyučovací hodiny. Rozdali dětem pracovní
listy, do kterých měli za úkol zaznamenávat v průběhu pobytu ve škole svou
spotřebu vody (splachování WC, mytí rukou, pitný režim ve škole). Na konci
vyučování vhodili vyplněný pracovní list do připravené krabičky. Anketu
vyhodnotili opět členové ekotýmu – Emily Kiesevettrová, Nicola Julinová
a Adam Navrátil.
A zde jsou výsledky: 1 žák spotřebuje ve škole během dne průměrně 850 ml
vody na umytí rukou (všichni žáci tedy přibližně 190 litrů), při splachování WC
pak 6 litrů vody (celkem 1 360 litrů) a vypije po dobu vyučování 1,2 litry
tekutin (všichni žáci tedy asi 270 litrů).
Osvětu na II. stupni provedla děvčata přírodovědného kroužku Lucka
Dočkálková, Aňa Dvořáková a Natálka Jurčová prostřednictvím názorné
ukázky, kdy pomocí různě velkých nádob demonstrovala, kde a v jaké podobě
se na Zemi voda vyskytuje. Mnozí žáci byli překvapeni, jak malý podíl
z celkového množství sladké vody na Zemi lidé mohou po úpravě využívat
jako pitnou vodu. Veškerou vodu na Zemi představovala plná pětilitrová
nádoba. Žáky ohromilo, že pouhá kapka z tohoto množství znázorňuje tekoucí
vodu.
(Kristýna Richterová, Lucie Leciánová a Iveta Csibová)
Ekotým v mateřské škole
Ekotým základní školy navštívil třídy
mateřské školy. Děti se seznámily
se zásadami třídění odpadu a jeho
následného dalšího zpracování.
Zkusily si samy správně vytřídit
odpad. Ekotýmu pokládaly záludné
otázky, na které jim však připravený
Ekotým lehce odpověděl.
Ve l m i s e n á m v š e m n á v š těv a
Ekotýmu ZŠ líbila a těšíme se zase
na další setkání.
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Návštěva v knihovně
V úterý 15. 3. 2022 jsme se školní družinou navštívili místní knihovnu. Děti
se zde dozvěděly, jaká jsou pravidla půjčování knih, kdo všechno si může
knihy půjčovat, a také proč je třeba se o knihy pěkně starat. Paní knihovnice
přečetla dětem ukázky z některých knih a děti si pak mohly samy knihy
a časopisy prohlédnout. Starší děti si četly a měly připravené pohádkové
hádanky. Děkujeme za příjemné odpoledne a těšíme se na další návštěvu.
Vychovatelky ŠD
Z naší emailové pošty – poděkování
Vážená paní ředitelko,
chtěl bych touto cestou poděkovat paní učitelce Mgr. Janě Omaníkové
a dětem její třídy za zhotovení vánočního řetězu pro vánoční stromek, který
byl v loňském roce vystaven během adventních prohlídek na zámku v Kuníně.
Velmi si pomoci paní učitelky a dětí vážíme, prosím, předejte jim, Vaší cestou
toto poděkování a rovněž naše pozvání pro celou třídu na bezplatnou
prohlídku pokojů zámku v letošní sezoně.
PhDr. Jaroslav Zezulčík, kastelán zámku Kunín
Preventivní program sexuální výchova
V pondělí 17.1. jsme se my, žáci devátých tříd, zúčastnili preventivního
programu sexuální výchovy. Přišel pan Mgr. Tomáš Velička a povykládal nám
vše důležité o základech bezpečného sexuálního života. Zahráli jsme si
zábavnou hru, kde jsme seřazovali pojmy, které nám poté i vysvětlil. Byla to
sranda a užili jsme si to.
Princezny Karolínka, Adrianka, Majunka a Amálka z 9.B.
Preventivní program kyberšikana
„Kdo z vás má Facebook?“ „Kdo z vás má Instagram?“ “Víte co znamená pojem
kyberšikana?“
Tak těmito otázkami začal preventivní program na téma kyberšikana pod
vedením Mgr. Tomáše Veličky. Ten zavítal za našimi šestáky v pondělí 17.1.,
aby jim pomohl uvědomit si zásady bezpečného chování na internetu. Také
jim na praktických příkladech ukázal, jaké dopady může mít jejich chování
na sociálních sítích. Pro žáky byl tento preventivní program velmi přínosný
| 24
￼ |

a moc si jej užili. Snad získané informace budou využívat v každodenním
používání sociálních sítí.
P.S. Pokud se chcete, o tomto tématu, dozvědět více, navštivte internetovou
stránku https://www.e-bezpeci.cz/ .
Žáci 6. třídy
Ekoškola Kunín a projekt Sumatra
Naše Ekoškola je zapojena do projektu GREEN LIFE, kdy v roce 2017
zakoupila 10 arů deštného pralesa na Sumatře.
Projekt GREEN LIFE se zabývá vykupováním pozemků na Sumatře v Indonésii,
vede protipytlácký tým a pomocí fotopastí monitoruje život zvířat i nelegální
aktivity, zabraňuje kácení pralesa pro palmový olej a čistí pláže
od naplavených odpadků. Řídí se myšlenkou : „Vykupme pralesy dříve, než je
vykoupí ti, kteří je chtějí zničit.“
Dalším programem této organizace je BLUE LIFE, který chrání korálové útesy
a mořský svět v souostroví Pulau Banyak, chrání mořské želvy a čistí pláže
i mořské dno od odpadu.
Realizuje také projekt OKO ZEMĚ – spolupracuje se Státní ochranou přírody
Slovenska, monitoruje medvědy hnědé a vlky v této oblasti, na Sumatře
probíhá monitoring tygra, slona a orangutana sumaterského, na Kostarice
jaguára amerického a v Kongu gorily nížinné. Také výchovně vzdělávací
program NEPZ (nejbohatší ekosystém planety Země) ukazuje dětem skutečný
význam přírody.
Po téměř pěti letech nás navštívil pan Jiří Janas, člen organizace Prales
dětem, který pod iniciativou Justice for Nature sdružuje tyto projekty napříč
kontinenty. Zrealizoval u nás ve škole ve čtvrtek 17.3.2022 zajímavou
přednášku pro ekotým a žáky 7.tříd o uvedených projektech a dobrovolnické
činnosti v džungli severní Sumatry. Sám na tomto ostrově coby dobrovolník
strávil 1 měsíc. Seznámil nás s aktuální situací a pomoci nejen na Sumatře,
ale také v dalších oblastech, kde organizace Justice for Nature působí.
Velice panu Janasi děkujeme a těšíme se na další setkání s tímto skvělým
člověkem, který svůj život zasvětil myšlence ochrany přírody světového
formátu.
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Jistě si řeknete: „ Jak se mě vzdálené krajiny, exotická fauna a flora skutečně
týkají?“ Zapojit se a pomoci však může opravdu každý různými formami
podpory – finančními a materiálními dary, dobrovolnictvím apod., třebaže
pomoc probíhá na „druhé straně zeměkoule.“
Ekoškola Kunín zakoupila 10 arů deštného pralesa a zvažuje další pomoc,
třeba v podobě pořízení fotopasti v rámci monitoringu ohrožených zvířat
a protipytlácké aktivity. Chápeme totiž, že chránit přírodu a zvířata dokážeme
i na světové úrovni. Chceme se stát součástí velkého příběhu a být pro
ostatní příkladem.
Iveta Csibová, koordinátorka Ekoškoly Kunín
Přírodovědná soutěž
28. 1. 2022 proběhlo v Novém Jičíně
oblastní kolo Přírodovědné soutěže
pořádané Mendelovým gymnáziem
v Opavě ve spolupráci s Gymnáziem Nový
Jičín. Naši školu reprezentoval tříčlenný
tým žáků 9. B třídy ve složení Kája
Boháčová, Kuba Dočkálek a Maruška
Konvičková. Soutěžící se věnovali
teoreticky i prakticky chemickým,
fyzikálním, biologickým i ekologickým
tématům zaměřeným na osobnost Johana
Gregora Mendela.
V konkurenci šesti týmů zabodovali
a umístili se na krásném druhém místě. Zajistili si tak postup do krajského
finále, které se uskutečnilo 28. 3. 2022 na Mendelově gymnáziu v Opavě.
A tam jsme v konkurenci 18 týmů z celého Moravskoslezského kraje
ze základních škol i víceletých gymnázií obsadili nádherné 8.místo.
Mgr. Kristýna Richterová
Olympiáda z českého jazyka
V měsíci lednu se konalo školní kolo olympiády v ČJ. Na prvním místě
se umístila Magdaléna Mičulková druhé místo obsadila Marie Konvičková.
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Obě deváťačky postoupily do okresního kola, kde úspěšně reprezentovaly naši
školu.
Mgr. Veronika Nachmilnerová
Olympiáda z anglického jazyka
24. února proběhlo školní kolo olympiády z anglického jazyka v 9. ročníku.
Nejúspěšnějšími řešitelkami byly Karolína Boháčová, Marie Konvičková
a Eliška Halamová. V okresním kole naši školu reprezentovala Karolína
Boháčová, která obsadila pěkné 13. místo z 27 soutěžících.
Mgr. Simona Karlíková
Dějepisná olympiáda
Také v historických znalostech si naši žáci změřili síly. Ze školního kola se do
okresního probojoval Dominik Hruška z 8. ročníku. V konkurenci 38 jiných
žáků základních škol a víceletých gymnázií obsadil pěkné 17. místo. Moc
blahopřejeme a věříme, že v dalším školním roce nás bude reprezentovat
stejně dobře.
Mgr. Darina Drozdová
Okresní kolo zeměpisné olympiády
Ve středu 23. února se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády.
Proběhlo online formou na počítačích v učebně informatiky. Naši školu
reprezentovali: v kategorii 6. třídy Anna Dvořáková, v kategorii 7. třídy Jakub
Kozar a Tereza Kunetková, v kategorii 8. až 9. třídy Karolína Boháčová,
František Hynčica a Dominik Hruška. Všem děkujeme za reprezentaci školy
a netrpělivě čekáme na výsledky.
Mgr. Tomáš Valentík
Vycházka s Morenou
V úterý 29. 3. 2022 jsme se školní družinou „vynášeli Morenu“ k řece Jičínce.
Před vycházkou jsme si povídali o zvycích a tradicích Velikonoc a četli
příběhy z knihy „Český rok“. Děti se dozvěděly, co znamená tento zvyk a každé
oddělení si vyrobilo svou Morenu. Cestou se nadšené děti střídaly v nošení
Moren a zpívaly. Na mostě jsme se rozloučili s Morenami, zapálili je a hodili
do řeky. Při zpěvu jarních písní jsme vítali jaro a sluníčko nám k tomu pěkně
svítilo. Děti sledovaly plující Moreny a tipovaly, kam až doplují. Jaro je tady.
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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
Úterý a čtvrtek

8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
8.00 – 11300 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.cz739 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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Uzávěrka poslední den v měsíci.
Realizace: www.funprint.eu
| 36
￼ |

