05 | 2022

Den Země - úklid klestí v lesíku

Velikonoce v Seniorklubu

Malování kraslic
Pečení vajíček z lineckého těsta

Věšení kraslic na strom
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Informace z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Kunín na 18. zasedání den 25.04.2022:
• schvaluje prodej části pozemku p. č. 1301 (mimo chodník), zahrada, k. ú.
Kunín, celková výměra pozemku 975 m2, za cenu stanovenou novým
znaleckým posudkem. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
pozemku, cena za vyhotovení kupní smlouvy 500 Kč. Sjednává se předkupní
právo a právo zpětné koupě jako právo věcné pro obec Kunín do doby
zahájení stavby.
• schvaluje prodej pozemku p. č. 1123/2, zahrada, k. ú. Kunín o výměře 23 m 2
za cenu 800 Kč/m2. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem
pozemku, cena za vyhotovení kupní smlouvy 500 Kč.
• odmítá úplatný převod pozemku p. č. 1266, ostatní plocha, jiná plocha, k. ú.
Kunín, o výměře 1316 m2 a souhlasí s bezúplatným převodem výše
uvedeného pozemku z důvodu veřejného zájmu dle ust. § 22 odst. 3 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, ve znění pozdějších předpisů z Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Veřejný zájem je spatřován v tom, že předmětný
pozemek je zastavěn veřejně přístupnou komunikací, která slouží
k zabezpečení přístupu a příjezdu ke komplexu řadových garáží, pozemek
bude využíván výlučně k nekomerční činnosti, k zachování pokojného stavu
v dané lokalitě, k zajištění plnění veřejných úkolů v rámci zákonem svěřené
působnosti.
• neschvaluje zveřejnění majetkového záměru prodeje části pozemku p. č.
295, ostatní plocha, ostatní komunikace, k. ú. Kunín.
• neschvaluje zveřejnění majetkového záměru prodeje části pozemku p. č.
425, ostatní plocha, zeleň, k. ú. Kunín.
• odmítá úplatný převod pozemku p. č. 365, ostatní plocha, manipulační
plocha, k. ú. Kunín, o výměře 108 m2 a souhlasí s bezúplatným převodem
výše uvedeného pozemku z důvodu veřejného zájmu dle ust. § 22 odst. 3
zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů z Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových. Veřejný zájem je spatřován v tom, že obec
zajistí péči o zeleň včetně vzrostlého listnatého stromu, který se na
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pozemku nachází, aby nepředstavoval žádné riziko pro blízké okolí, a to jak
na zdraví osob, tak majetku; pozemek bude využíván výlučně k nekomerční
činnosti, k zachování pokojného stavu v dané lokalitě.
• schvaluje uzavření Smlouvy o darování nemovitého majetku uvedeného
v příloze č. 1 Smlouvy v hodnotě 187.550 Kč na p. č. 424, ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Kunín s Mikroregionem Odersko, Masarykovo
náměstí, 25, Odry a zplnomocňuje starostku k podpisu smlouvy.
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č.
2/2022 s Českým svazem včelařů, z. s., základní organizace Bartošovice na
Moravě, se sídlem Kunín 69, veřejnou finanční podporu na rok 2022 ve výši
15.000 Kč.
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č.
3/2022 se Českým zahrádkářským svazem, ZO Kunín, se sídlem Kunín 306,
veřejnou finanční podporu na rok 2022 ve výši 10.000 Kč.
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č.
4/2022 s Mysliveckým spolkem Šenov Kunín, se sídlem Kunín 374, veřejnou
finanční podporu na rok 2022 ve výši 60.000 Kč.
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č.
5/2022 s Rybářským spolkem Kunín, se sídlem Kunín 449, veřejnou finanční
podporu na rok 2022 ve výši 30.000 Kč.
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č.
6/2022 s Římskokatolickou farností Kunín, se sídlem Kunín 191, veřejnou
finanční podporu na rok 2022 ve výši 40.000 Kč.
• schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory č.
7/2022 se Sdružením rodičů při ZŠ Kunín, se sídlem Kunín 346, veřejnou
finanční podporu na rok 2022 ve výši 30.000 Kč.
• zplnomocňuje starostku podpisem Smluv o poskytnutí veřejné finanční
podpory č. 2/2022, 3/2022, 4/2022, 5/2022, 6/2022 a 7/2022 a ukládá
účetní obce po podpisu zaslat finance.
• bere na vědomí Žádost o změnu územního plánu firmy HPH SERVIS spol, s r.
o., IČ 25381385, Kunín č. p. 182 a ukládá předat žádost na MěÚ Nový Jičín,
odbor územního plánování.
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• vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022, o nočním klidu.
• bere na vědomí Zprávu z kontrolního výboru Mikroregionu Odersko.
• bere na vědomí Zápis z jednání kontrolního výboru Regionu Poodří.
• bere na vědomí Zprávu o činnosti rady obce za období od 29. 2. 2022 do
25. 4. 2022.
• bere na vědomí Zprávu o činnosti Kontrolního a Finančního výboru za
období od 29. 2. 2022 do 25. 4. 2022.

Informace z jednání rady obce
Rada obce na 64. schůzi:
schválila
• zveřejnění majetkového záměru pachtu části pozemku p. č. 1978/1 v k. ú.
Kunín, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 113 m2 na úřední desce
OÚ.
• zveřejnění majetkového záměru pachtu části pozemku p. č. 809 v k. ú. Kunín,
druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 100 m2 na úřední desce OÚ.
• zveřejnění majetkového záměru výpůjčky části pozemku p. č. 809 v k. ú.
Kunín, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře 150 m2 na úřední desce
OÚ.
• zveřejnění majetkového záměru prodeje části pozemku p. č. 3142/3 v k. ú.
Kunín, druh pozemku – ostatní plocha, o výměře cca 170 m2 na úřední
desce OÚ.
• Smlouvu o převodu hmotného majetku do vlastnictví Základní škole
a Mateřské škole Kunín, okres Nový Jičín, p. o., Kunín 346.
• Smlouvu o darování nemovitého a movitého majetku od Mikroregionu
Odersko, Masarykovo náměstí 25, 742 35 Odry.
• Smlouvu o provedení uměleckého výkonu umělce VERONA, agentura –
Peter Fider, Bořivojova 38, 130 00 Praha 3 na „Slavnost obce“ konanou dne
11.6.2022 za cenu 42.000 Kč.
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• uzavření Licenční smlouvy o veřejném provozování VP_2020_57851 s OSA,
Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. Armády
786/20, Praha 6, autorská odměna ve výši 9.602,44 Kč včetně DPH.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-8001378 s ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly.
• poskytnutí finančního daru Vyšší odborné škole, Střední odborné škole
a Střednímu odbornému učilišti, Kopřivnice, p. o. se sídlem Husova 1302/11,
Kopřivnice ve výši 2.000 Kč na uspořádání přehlídky technických profesí
s názvem „Řemeslo má zlaté dno“.
• nabídku technického zajištění Letního kina v obci Kunín KinoKino.cz-pan
Kusiak za cenu 20.900 Kč + DPH s konáním akce v termínu 18., 19.,
20. a 21.8.2022.
• ceník pro tenisové kurty v Kuníně s účinností od sezony 2022 a ukládá jeho
zveřejnění.
neschválila
• žádost o finanční příspěvek ZŠ a MŠ speciální, Nový Jičín, Komenského 64,
p. o., formou zakoupení reklamní plochy na automobilu.
a dále …
• souhlasila se zapojením Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres Nový
Jičín, p. o., jejíž zřizovatelem je obec Kunín, do provedení aktualizace
„Strategického rámce Místního akčního plánu do roku 2025“ v území, které
nebude pokryto projektem MAP III z výzvy č. 02_20_082 Akční plánování
v území.
• vzala na vědomí ROZHODNUTÍ o prominutí místního poplatku a jeho
příslušenství z důvodu mimořádné události.
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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Soutěž o nejlepší pálenku
Obecní kolo koštování se uskutečnilo v pátek 8. dubna v Zámecké restauraci
U Dobré hraběnky. Ve třech kategoriích slivovice, jabkovice, a hruškovice
bylo přihlášeno 8 vzorků slivovice, 8 vzorků jabkovice a 2 vzorky byla
zastoupena hruškovice.
Porotcování se ujali přítomní hosté restaurace a zájemci o tuto
zodpovědnou činnost. Musím podotknout, že se naši porotci soustředili
a koštovali jako profesionálové. Jak by ne, vždyť se jedná o letitou tradici
(záznamy jsou již od roku 2003).
Vítězové z obecního kola postupují do vyšší kategorie. Regionální kolo –
Otevírání Poodří a koštování pooderských pálenek se koná v sobotu
14. května na zámku v Bartošovicích. Koštovat se začíná ve 12 hodin.
Pořadí Švestka

Jablko

Hruška

1.

Josef Šablatura

Jan Konvička

Václav Rusek

2.

Aleš Bělunek

Josef Šablatura

Tomáš Grossmann

3.

Oldřich Havránek

Božena Kittlová

Markéta Kuběnová
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Výroční schůze včelařů
Předmětem výroční zprávy bylo rámcovitě se dotknout tématických oblastí
týkajících se aktuální zdravotní situace ve včelstvech, aplikaci a časování
doporučeného léčiva, význam a prospěšnost chovu včel, finanční vstupy,
propagaci včelařství a obcí, na jejichž katastrech včelaříme. S povděkem
konstatujeme, že i přes dílčí úhyny včelstev u jednotlivých včelařů byla
zdravotní situace včelstev v naší ZO za poslední léta příznivá. Ne všude
v našem okolí tomu tak bylo. Konstatuji, že mnozí včelaři pochopili nutnost
preventivních opatření v omezení šíření nemocí. Příležitostně jsme si
připomněli povinnosti včelaře dle stanov ČSV i termíny žádostí a hlášení
vyplývající z chovu včel.

Je mnoho profesí a koníčků
lidské činnosti, které se podílí
na tvorbě krajiny a bylo již
mnohé napsáno o významu
c h ov u v če l . Vče l a ř s t v í j e
o trpělivosti, píli i houževnatosti
a mnohdy je to dlouhodobá
snad i generační záležitost.
Není však žádným tajemstvím,
že věkový průměr včelařské
hobby základny je nejenom
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v naší ZO ale i v ČSV vyšší. Výbor ZO vyjádřil členům své poděkování
u příležitosti jejich jubilea za jejich dlouholetou činnost DĚKOVNÝM LISTEM
za jejich přínos pro společnost.
Tímto jsem se posunul do oblasti statistických údajů. Věk oceněných
9 včelařů je 665 let s věkovým průměrem 74 let. Průměrný věk v naší ZO je
59,7 let, z toho v Bartošovicích 54 a v Kuníně 57 let. Tato krátká informace je
částí výroční zprávy naší ZO ze dne 26.3.2022 po dvouletém pandemickém
opatření z výroční a volební schůze ze dne 30.5. 2020.
Jednatel včelařského spolku ZO

Beseda "Pomáháme seniorům, chráníme seniory"
Ve čtvrtek 28.4.2022 jsme využili možnost zapojit se do preventivní akce
Policie ČR a připravili jsme besedu pro seniory o nástrahách dnešní
společnosti.
Do Osvětové besedy, dorazilo asi dvacet občanů, kteří u kafíčka a zákusku
bedlivě naslouchali výkladu zástupce Policejního sboru ČR pana Tomáše
Zbranka. Ten svým povídáním přiblížil nejrůznější případy podvodů a zneužití,
které se nejčastěji páchají především na seniorech. Vyprávěl také smyšlenou
legendu s názvem VNUK. Zodpověděl nespočet dotazů (jízda na kole, jízda
autem apod.). Seniorům doporučil, aby chránili především své zdraví a svou
osobu.
V závěru příjemně stráveného odpoledne byly předány všem účastníkům
knižní publikace, křížovky, reflexní pásky a další.
Děkujeme mnohokrát
panu Zbrankovi
za přednes a vysvětlení
a věřím, že se opět
potkáme na další
podobné
akci.
Opakování je přeci
matka moudrosti.
Markéta Kuběnová
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Lesní brigáda a úklid odpadu
Po nevyžádané dvouleté covidové
přestávce se doslova celá základní škola
vrhla do tolik potřebného úklidu obce.
Poslední dubnový pátek se tímto žáci
stihli zapojit do tradičních aktivit
pořádaných ke Dni Země. Úklidovou akci
pro ně každoročně připravuje
Myslivecké sdružení Šenov - Kunín.
Děti z 1. - 3. třídy se hned ráno vydaly
přímo k myslivecké chatě do Pelikánovy doliny, kde na ně již čekal myslivecky
laděný tématický program. Starší to vzali oklikou a pustili se do úklidu
odpadků, aby se pak s ostatními setkali na Pelikánce u opékání špekáčků.
Část dětí uklízela také okolo školy směrem k Hliníku, kde bylo odpadu
požehnaně. Deváťáci nezůstali pozadu a uklidili klestí z pokácených
a ořezaných stromů v lesíku u bytového domu č. p. 33.
Děkujeme všem za pomoc, snad nám ten pořádek dlouho vydrží.
Eva Rusková

Přání k jubileu

Jiřina Šubrtová

Vladimír Cáb

Blahopřejeme ke květnovým
životním jubileům našim
občanům. Připojujeme přání
všeho nejlepšího a hodně
zdraví do dalších let.

Anděla Koláčková

Josef Kabát

Petr Klotzmann

Květoslava Jurošková

Richard Vaněk

Z připravovaných akcí 2022
14.05.

Rybářské závody

21.05.

Historická bitva v zámeckém parku

28.05.

Dětský den

11.06.

Slavnost obce

27.06.

19. zasedání Zastupitelstva obce
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Čarodějnice
Tradiční filipojakubská noc patří tak jako každý rok čarodějnicím. Po dvouleté
pauze se uskutečnil již 8. ročník našeho čarodějného rejdění. Setkalo se nás
přes 300 osob. V areálu výletiště, i přes stavební omezení vzhledem ke stavbě
kulturního domu, se vyskytovalo mnoho čarodějů a čarodějek.
Děti soutěžily v pěti disciplínách (házelo se pavouky, chodilo se po
kouzelných pařezech, tvořily se barevné tyčky, metalo se košťaty a hledaly
se správné klíče do zámků). Za soutěžení jsme rozdali deset odměn.
Promenádovali jsme se a vybrali pět nej „malých“ čarodějnic a jednu nej
„starou“ čarodějnici. Všem vítězkám ještě jednou gratulujeme.

Jelikož síly ubývaly – museli jsme si uvařit čarodějnický punč. Děti dohlížely
na vaření, chutnaly přísady jako hadí ocásky, prášek z rohu jednorožce,
bolehlav, bludný kořen a mnoho dalších… Punč jsme dětem rozdali a snad
jsme jej dobře namíchali a nikdo nám neuletěl. 😊
To ještě pořád nebylo vše, pro děti jsme si připravili také bojovku. Hledali
u čarodějnic mapu, podle které našli v areálu tři otevírací byliny, tři květy
z kapradiny a tři svěcené křídy. Dětem jsme předali truhlu s pokladem. Ale
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bohužel ještě chyběly klíče k odemknutí. I ty se nakonec našly a všechny děti
dostaly balíčky.

V průběhu odpoledne byla možnost posedět u ohně a opéct buřtíky. U baru
se točilo pivo a nesměl chybět typický nápoj čarodějnic Mandragora, které
se letošní rok vypilo celkem 12 litrů. Hudební produkci řídil náš Ali.
Třešničkou na dortu bylo upálení Máni Kulhavé, která pro letošní rok hořela
na hráni postavené ze dřeva střechy obecního úřadu. Krásně si to hořelo
a praskalo.
Lidé se dle ohlasů dobře bavili a všichni jsme si den užili. Mnoho příchozích
mělo krásné masky. Můžete se sami přesvědčit. Fotogalerie je zveřejněna
na webových stránkách: https://kun-in.rajce.idnes.cz/Paleni_carodejnic_2022/
Děkuji všem, kteří přiložili ruce k dílu a těším se na další akci Sdružení rodičů
– Dětský den, který se uskuteční 28.5.2022. Letáček s podrobnějšími
informacemi bude k dispozici před akcí na obecních vývěskách.
Za Sdružení rodičů při ZŠ Kunín, z.s.
Markéta Kuběnová

| 12
￼ |

| 13
￼ |

| 14
￼ |

| 15
￼ |

Zprávy ze školy a školky
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás informovala o tom, co se děje v naší škole. Nastal nám
předposlední měsíc školního roku, pomalu plánujeme a chystáme nový školní
rok. Nyní čekají děti kromě učení také příjemné aktivity – školní výlety,
exkurze, branný den, besídky pro rodiče a vycházky. A také pilně pracujeme
na školní zahradě, aby se nám vyloupla v zahradu k učení a poznávání.
Přeji Vám krásné a prosluněné májové dny a přináším přehled plánovaných
aktivit do konce školního roku a také přehled aktivit, které se ve škole udály
v posledních dnech.
Mgr. Ivana Machýčková, ředitelka školy
Zápis do 1.třídy naší školy
Ve čtvrtek 7.4.2022 se po dvou letech konal zápis pro budoucí prvňáčky zase
ve škole a s přítomností dětí. Moc jsme se na naše malé školáky těšili.
A myslím, že jsme si zápis společně užili. K zápisu přišlo 23 dětí a 7 z nich
požádalo o odklad školní docházky. Děti byly moc šikovné a zadané úkoly
plnily s chutí. Domů si odnesly drobné dárečky. Těšíme se na 1. září 2022, kdy
je slavnostně ve škole přivítáme a stanou se tak členy naší školní rodiny.
Vedení školy
Připravujeme:
5.5.

Deutsch ist super – prezentace pro žáky 6. tříd

5.5.

Pohár rozhlasu – atletika v Novém Jičíně

5.5.

Májové vystoupení prvňáčků – zveme všechny rodiče i prarodiče

6.5.

Školní vysílání 7.B třídy

9.5.

Revolution Train – navazující program pro 8., 9. r.

9.5.

Čtenářský souboj 6. ročník

10.5.

Besídka ke dni matek – 3. ročník

11.5.

Exkurze do Planetária Ostrava – 5. a 9. ročník

12.5.

Testování SCIO 8. r. – Zkoušky nanečisto

12.5.

Květinové dny – prodej sazenic ve škole
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19.5.

Focení tříd

24.5.

Škola nanečisto 2. díl – společné setkání předškoláků s paní učitelkou

27.5.

Rozhýbej svět – program pro 7.A ve světě techniky

3.6.

Školní vysílání 6. ročník

29.-31.6. Školní výlet Praha – 9. ročník
20.6.

Škola nanečisto 3. díl – setkání rodičů s paní učitelkou

30.6.

Slavnostní ukončení školního roku 2021/2022

ZŠ a MŠ Kunín Vás zve na
Květinkový den
Prodej sazenic bude zahájen 12.5.2022
ve 12.00 a potrvá do 16.00 ve škole.
Prodávat se bude:
Přísada celeru, salátu, kedluben, zelí, květáku, brokolice,
majoránky, kapusty.
Sazenice rajčat, paprik, bylinek, jiřinek, kejklířek, aksamitek,
petúnií, muškátů, hledíkovky, aster a dalších sazenic.
Přísadu i sazenice je možno si předem objednat (tel. 556 749 714).
Africká kultura ve ŠD
Ve čtvrtek 31.3. školní družinu navštívila africká skupina Emongo. Děti
ze všech oddělení ŠD se sešly v tělocvičně, kde pro ně byl připraven program
o africké kultuře. V úvodu se děti dozvěděly o africké zemi Kongo, jak vypadá
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jejich škola, vesnice i města, a jaká u nich žijí zvířata ve volné přírodě. Poté
následovala část s ukázkou afrického folklóru. Za doprovodu bubnů se zpívaly
africké písně. K písním se pak přidal i tanec. Na závěr si děti mohly koupit
náramky a náhrdelníky z afrických korálků jako suvenýr na nezapomenutelný
zážitek. Děti si celý program moc užily a těšíme se na další africkou návštěvu.
Vychovatelky ŠD
Barevné dny
Ve velikonočním týdnu, 11. , 12. a 13. dubna proběhly ve škole
předvelikonoční barevné dny. Akce se vydařila a výsledky soutěžního klání
jsou následující.
Růžové a teplákové pondělí dopadlo takto:
Na 1. místě se umístili žáci 8.A třídy (průměr na žáka byl 1,94 kusů)
Na 2. místě se umístili žáci 4. třídy (průměr na žáka byl 1,8 kusů)
Na 3. místě se umístili žáci 9.A třídy (průměr na žáka byl 1,54 kusů)
Zelené úterý dopadlo takto:
Společné 1. místo obsadili žáci 1., 2., 4. a 9.A třídy (průměr na žáka = 1 kus)
Na 2. místě se umístili žáci 3. třídy (průměr na žáka = 0,95 kusů)
Na 3. místě se umístili žáci 9.B (průměr na žáka = 0,78 kusů)
Košilová a riflová středa dopadla takto:
Na 1. místě se umístil kolektiv 8.A třídy (průměr na žáka = 1,82 kusů)
Na 2. místě se umístili žáci 4. třídy (průměr na žáka = 1,68 kusů)
Na 3. místě se společně umístili žáci 1. a 9.A třídy (průměr na žáka = 1,67
kusů)
Třídám, které se umístily na prvních místech byla předána sladká odměna.
Všem ostatním žákům moc děkujeme za aktivní účast a těšíme se na další
společné soutěžní výzvy.
Za školní parlament Mgr. Kristýna Richterová
Štafetový pohár
Ve středu 20. dubna se po dvouleté pauze z důvodu covidu uskutečnila první
sportovní soutěž. Žáci třetího až pátého ročníku se vypravili na atletický
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stadion v Novém Jičíně. Zde se uskutečnilo okresní kolo běžeckého závodu –
Štafetový pohár. Tohoto kola se zúčastnilo 13 škol, což je nejvíce škol v rámci
všech okresů v celé republice (mimo Prahu). Do krajského kola však
postupovala jen nejrychlejší škola. Soutěžilo se ve třech dílčích štafetových
disciplínách. Ty pak tvořily výsledný čas každé školy. Naši třeťáci se ve štafetě
8x100 m umístili na 7. místě. Jejich starší spolužáci ze 4. a 5. třídy skončili na
5. místě. Ve smíšené štafetě 3. – 5. třídy v běhu na 8x200 m skončili naši žáci
na 11. místě. Celkově naši žáci obsadil 8. místo. Což je výborný výsledek,
vzhledem k tomu, že pro všechny to byla první zkušenost s reprezentací školy
a se štafetovou předávkou. Děkuji všem žákům za jejich výkony a přeji
spoustu dalších sportovních úspěchů.
Mgr. Valentík Tomáš
Co je nového v přírodovědných koutcích
Akvárium má nové obyvatele. Rybička Bubla uhynula během vánočních
prázdnin. Akvárium však dlouho nezůstalo prázdné. Domov zde nalezla
dvojice rybiček – skalár, které děti pojmenovaly Ohnislav a Jaruška. Zatím
se mají čile k světu.
Žížalárium opět ožilo, část půdy jsme nahradili čerstvou, děti dodaly další
žížaly a v současné době mohou pozorovat jejich rozkladnou a půdotvornou
činnost.
Mechům v mecháriu se i přes snahu, která spočívala v udržování vhodných
podmínek k životu, nedařilo. Proto jsme se rozhodli, že tento ekosystém
nahradíme ekosystémem jiným. Bude to tzv. ekosystém v lahvi. O toto
se postarala děvčata z přírodovědného kroužku. Budeme sledovat, jestli může
být zachována životaschopnost ekosystému v uzavřené lahvi bez jakéhokoliv
vnějšího zásahu.
Ve druhé a čtvrté třídě přibyla terária s drobným hmyzem z řádu pakobylek.
Druháci se starají o jednu, čtvrťáci o dvě pakobylky. Během krátké doby už
mohli pozorovat jejich svlékání a růst.
Při práci na školní zahradě našla děvčata z páté třídy zelenou housenku.
Housenku jsme umístili do lahve, do druhého dne se zakuklila a po týdnu
z kukly vylezla drobná můra. Můru jsme vypustili na svobodu, ale vzhledem
k přetrvávajícímu chladnému počasí zřejmě umrzla. Stále čekáme, zda se nám
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vyklube něco z kukly, kterou opatrujeme již od podzimu. Snad čeká na teplejší
dny.
Mgr. Lucie Leciánová, Mgr. Kristýna Richterová
Projekt „ Já a moje rodina“ v ruském jazyce
Žáci sedmých tříd měli za úkol popsat svou rodinu a napsat pár informací
o sobě. Někteří z nich vytvořili nejen velmi pěkné vypravování, ale práce
doplnili i pěknými obrázky.
Přestože se děti učí ruský jazyk teprve necelý jeden rok, práce se jim velmi
povedly. Doufáme, že se jim při výuce ruského jazyka bude dařit i nadále.
Mgr. Zdeňka Veselá
Odpolední slet čarodějnic a čarodějů v ŠD
Ve čtvrtek 21. 4. 2022 proběhlo čarodějnické odpoledne, kdy jsme
se proměnili v čarodějnice a čaroděje. Masky byly originální a z některých šel
i strach. Za pomocí děvčat z druhého stupně si děti vyzkoušely na školní
zahradě různé čarodějnické úkoly. Byly rozdělené do skupinek a snažily
se získat co nejvíce bodů na jednotlivých stanovištích. Všichni dostali malou
sladkost, ti nejlepší byli oceněni diplomem a sladkou odměnou. Odpoledne
bylo zakončeno čarodějnickou diskotékou. Děti byly nadšené a už se těší
na příští čarodějnický slet.
Vychovatelky ŠD
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Swingujeme v hudební výchově
Žákyně osmých tříd se v hodinách hudební výchovy učí nejen zpívat, ale
seznamují se také s vývojem hudby a její historií. Jedním z hudebních směrů,
se kterými se v hodinách seznámily, byl i Jazz. Téma je zaujalo, proto
se rozhodly vytvořit projekt s názvem „ Jazz (swing)“.
Ve svých pracích popisují historii a vývoj jazzu, stejně jako nejvýznamnější
představitele tohoto hudebního žánru. Znalosti z hudební výchovy doplnila
děvčata velmi pěknými kresbami.
Práce jsou vystaveny ve vestibulu školy a věřím, že zaujmou nejen žáky, ale
i ostatní návštěvníky.
Mgr. Zdeňka Veselá

Velikonoční spaní ve škole
Těsně před Velikonocemi, v úterý 12.4.2022, se některé třídy změnily. Místo
lavic se na zemi rozprostřely spacáky a deky. Žáci 4., 5., a 6. třídy si mohli
vyzkoušet, jak vypadá škola v noci. Konala se „Velikonoční noc ve škole“. V
17 hodin všichni dorazili do školy. A protože krásně svítilo sluníčko, mohli
jsme využít prostory školní zahrady, kde byla nachystaná velikonoční stezka.
Děti plnily spoustu zajímavých úkolů, vyrobily si různé výrobky a mohly si
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uplést tatar. Nechyběl „noční průzkum“, kdy všichni prošli temnou,
neosvětlenou školou. Ráno nám paní kuchařky připravily vynikající snídani.
Ve škole se nám spalo „suprově“ a už se těšíme na další nocování.
Mgr. Jana Žáková
Zprávy ze školky
V květnu vyhodnotíme Kampaň Ekoškoly, účastnily se jí v posledním
dubnovém týdnu rodiny i třídy MŠ. Na třídách připravujeme besídky ke Dni
matek a přijede za námi do školky divadlo Mechulaláci. V posledním
květnovém týdnu vyjedeme na výlety do rezortu Hrubá voda u Olomouce, kde
nás čeká Putování se skřítkem.
Perličky našich dětí
• Paní učitelko, já jdu zítra k paní brýlovačce! (k oční doktorce)
• Paní učitelko, dnes máme tu zimní kaši! (vločková kaše)
• Paní učitelka: děti, když jdete po schodech dolů, uvidíte tam obrázky
na stěně… Dítě: uvidíte je, i když jdete po schodech nahoru!
• Paní učitelko, to je dobře, že už je víkend! Nebudu aspoň jíst ty pažitky ...
(děti mají v pomazánkách zelené bylinky …)
• Paní učitelko, my máme doma fotky, jak ještě nejsem na světě! Aha, tak to
jsi asi byla ještě u maminky v bříšku… Ne! To jsem byla v lese! Na houbách!
Než mě naši našli!
• Našemu pejskovi chutnají kostry! (kosti)
• Ryby nakladly hodně vajíček a jedna z nich je želva!
• Paní učitelko, já stavím věž a bude to vyhlídkovna!
• My to máme doma taky takové usýrované! (taky máme sýrovou pomazánku)
• Paní šijačka nám ušije ty kostýmy! (švadlena)
• Paní cvičenička cvičí jako my! (sportovkyně)
Pěkné jarní dny přejeme ze školky.
Za MŠ Renáta Šťastná
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Rozpis fotbalových utkání
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Obecní úřad Kunín
www.kunin.cz, www.facebook.com/ObecKunin

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí
Středa

8.00 – 11.00
8.00 – 11.00

12.00 – 17.00
12.00 – 17.00

Úřední hodiny stavebního úřadu:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek

8.00 – 11.30
8.00 – 11.30

12.30 – 17.00
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
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 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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Obhájce poháru z loňského roku TJ Kunín se probojoval do letošního finále bez
inkasované branky. Postupně vyřadil Jeseník n.O. (1:0), Olbramice (6:0) a Spálov (2:0).
Sedmý celek Okresního přeboru Nový Jičín nasbíral v dosavadním soutěžním ročníku
pětadvacet bodů s bilancí (9 – 0 – 6) a skórem 25:26. Z devíti výher si Kunín připsal dvě
výhry po penaltovém rozstřelu. Nejvíce branek nastřílel v probíhajícím ročníku Jiří Šimek
(5). Branky ve finálovém utkání vstřelili Lukáš Bajer a Martin Kozar.
Kunínský zpravodaj č. 05/2022.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydala Obec Kunín, 742 53 Kunín 69, IČ 00600733, dne 04.05.2022.
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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