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Vážení spoluobčané,
dne 19.10.2022 se konalo ustavující zastupitelstvo, na kterém bylo zvoleno
nové vedení obce. Obměnila se pozice starostky, místostarostkou je
Bohuslava Vavříková. Rada obce je pětičlenná ve složení: starostka,
místostarostka, Ing. Pavel Černý, Petr Krejčiřík a Bc. Jakub Vaněk. Tyto osoby
dále doplňují Aleš Bělunek, Čestmír Hrdina, Vladimíra Karolová, Mgr. David
Krupp, Jiřina Mlčochová, Miroslav Mrva, Bc. Vladimír Sedláček, Mgr. Šárka
Vaňková a Mgr. Tomáš Zbranek. Všichni tvoříme patnáctičlenné zastupitelstvo,
které nyní rozhoduje o základních činnostech naší obce. Devět zastupitelů
pokračuje po minulém volebním období a šest osob je zcela nových. Nyní je
pouze na nás, kam povedeme naši obec. Vlak je rozjetý, my tedy naskakujeme
a snad se nám vše podaří zvládnout.
Když zabrousím do historie tak v období 1990–2002 byl starostou naší obce
pan František Kojetinský, v letech 2002–2022 pak vedla naši obec paní
Dagmar Novosadová. Chtěla bych touto cestou poděkovat svým předchůdcům
za roky, které věnovali obci. Vedli naši obec kupředu a bez jejich snahy
bychom nebyli tam, kde jsme nyní. Nebyli to ovšem pouze starostové, kteří
se zasloužili o rozkvět naší obce. O důležitých záležitostech rozhodovali radní
a zastupitelé. Mnoho osob bylo zapojeno do nejrůznějších výborů, komisí
a spolkové činnosti. Bylo a je Vás opravdu velká spousta. Za Vaši spolupráci
a činnost patří velký dík. Věřím, že budeme pokračovat i nadále. Akcí (ať již
stavebních, kulturních či společenských) je u nás nepřeberné množství a snad
přijdou i nové vize a nápady. Přeji si, aby ten pomyslný vlak jel nadále tím
správným směrem. Držte nám palce.
A nyní k aktuálnímu dění v naší obci. Hlavním cílem je dokončení
rekonstrukce obecního úřadu a přilehlé budovy bývalého kina, ze které vzniká
kulturní sál pro potřeby obce a jejích občanů. Práce probíhají dle plánu
a snad se nám podaří dokončit úřad do konce letošního roku, kulturní dům
pak do konce ledna 2023. Na budově školy se v současné době instalalují
fotovoltaické panely. V plánu je dále dokončení chybějících částí kanalizace
v obci, revitalizace rybníku, nadstavba nad jídelnou základní školy k využití
pro družinu a mnoho dalšího…
Všechny nás momentálně tíží komplikace s dopravou, kdy od července
probíhá oprava silnice první třídy I/57. Hotovo by mělo být 18. listopadu, tedy
alespoň úsek od křižovatky na Suchdol po čerpací stanici. Snad již máme
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za sebou to nejhorší a bude lépe. V mnoha situacích dochází ke kolizím vinou
neukázněných řidičů. Buďme tedy ještě chvíli trpěliví a odměnou za to nám
bude nová komunikace, která nám snad vydrží na spoustu dalších let. Vlivem
nárustu dopravy je navýšen provoz na našich obecních komunikacích, kde
jsme byli zvyklí na klid. Dbejme, prosím, na bezpečnost naši i našich blízkých.
Závěrem bych chtěla vzpomenout na našeho Honzíka Konvičku, který nás
náhle opustil v pátek 07.10.2022. Byl to člověk, který byl s naší obcí spjat, tak
jako nikdo jiný. Honzíku, vzpomínáme na tebe a děkujeme za vše, co jsi pro
Kunín udělal.
Přeji všem krásné podzimní dny.
Markéta Kuběnová, starostka obce

Pracovní nabídka
Za dlouholetou kolegyni Evu Ruskovou hledáme do našeho kolektivu na
obecním úřadě nového pracovníka. Více informací ohledně výběrového řízení
naleznete na úřední desce a na webových stránkách obce. Paní Ruskové
děkujeme a přejeme jí mnoho štěstí v nové pracovní pozici.

Starostka obce Kunín vyhlašuje výběrové řízení
na pracovní pozici

REFERENT/REFERENTKA STÁTNÍ SPRÁVY A SAMOSPRÁVY
Pracovní poměr na dobu: neurčitou se zkušební dobou 3 měsíců,
10. platová třída a stupeň podle délky uznané praxe
Termín nástupu: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dohodou
Požadované vzdělání: ukončené vysokoškolské vzdělání
v bakalářském studijním oboru nebo vyšší odborné vzdělání
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Informace z jednání rady obce
Rada obce na 73. schůzi 10.10.2022:
schválila
• uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti – Povodí Odry,
státní podnik, Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, Ostrava, kdy Povodí
Odry, státní podnik jako budoucí povinný se zavazuje, že uzavře
s oprávněným Obcí Kunín Smlouvu o zřízení služebnosti k pozemku
p. č. 3271, ostatní plocha, na němž je umístěna stavba „Kunín – místní
komunikace“, zrealizovaná v minulosti. Výše jednorázové náhrady
za služebnost je stanovena dohodou na základě znaleckého posudku
č. 7240-430/2022 ze dne 28.07.2022, vyhotoveného Ing. René Butkovem,
PhD., MBA a činí 23,30 Kč bez DPH za 1 m2 plochy pozemku zatížené
služebností.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-8024627/SOBS VB/2 s ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín IV-Podmolky, zastoupena společností Ing. Jiří Horák,
ELPROJEKT, se sídlem Poděbradova 4, Nový Jičín.
• uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 21021/SOD ze dne
24.05.2021 s firmou NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín,
cena díla po navýšení je bez DPH 23.411.416,47 Kč.
• uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21032/SOD ze dne
25.08.2021 s firmou NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín,
cena díla po navýšení je bez DPH 17.606.500,47 Kč.
• uzavření Smlouvy o nájmu zemědělského stroje s Veterinární univerzitou
Brno, ŠZP Nový Jičín, El. Krásnohorské 178, Šenov u Nového Jičína
na pronájem traktoru Zetor 7745, SPZ NJ 50 – 40, inv. Č. 9226/890 od
01.11.2022 do 01.04.2023 za účelem provádění zimní údržby. Cena
za pronájem stroje činí 300 Kč bez DPH/Mh.
• poskytnutí finančního daru ve výši 3.500 Kč Sjednocené organizaci
nevidomých a slabozrakých ČR, zapsanému spolku, oblastní odbočce,
Sokolovská 617/9, 741 01 Nový Jičín.
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• cenovou nabídku firmy Pyro Moravia s.r.o., Slovenská 1085, Moravská
Ostrava-Přívoz na zajištění ohňostroje včetně ozvučení, cena celkem
45.000 Kč bez DPH.
• přijetí finančního daru ve výši 36.000 Kč ZŠ a MŠ Kunín, okres Nový Jičín, p.
o. na krytí motivačních finančních odměn pro vedení a učitele školy,
zapojených do programu kolegiální podpory a vyplacení motivační odměny
ředitelce školy.
• podání projektové žádosti ZŠ a MŠ Kunín, okres Nový Jičín, p. o. a souhlasila
s následnou realizací projektu v rámci OP JAK, výzva č. 02-22002 Šablony
pro MŠ a ZŠ I s parametry: název projektu: Šablony 2023, realizace
01.07.2023–31.12.2025, rozpočet 2.331.960 Kč, spolufinancování 0 Kč.
• cenovou nabídku firmy ZATECH CZ, s.r.o., Václava Košaře 85/19, Ostrava
na ozvučení kulturního domu a videoprojekci. Cena vč. DPH činí 405.622 Kč.
• cenovou nabídku firmy NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, Nový Jičín
na Stavební úpravy zpevněných ploch kolem kulturního domu. Cena vč.
DPH činí 422.127,59 Kč.
• vyřazení nepotřebného a nefunkčního majetku dle zpracovaného materiálu.
vzala na vědomí
• žádost o přidělení bytu a uložila zařadit ji do evidence žadatelů o byty
na dobu 1 roku.
• výsledek šetření ČŠI stížnosti zákonné zástupkyně žáka na právnickou
osobu ZŠ a Mš Kunín, okres Nový Jičín, p. o. a soupis opatření k nápravě
ke stížnosti ČŠIT-1520/22-T, které organizace přijala k nápravě.

Informace z jednání zastupitelstva obce
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 19. října na
zámku, zastupitelé zvolili starostku, místostarostku, členy rady obce a členy
finančního a kontrolního výboru.
Starostkou obce byla zvolena Markéta Kuběnová, místostarostkou obce je
Bohuslava Vavříková, která tak ve funkci pokračuje z minulého volebního
období. Obě tyto funkce budou vykonávat jako uvolněné. Tři místa v radě
budou zastávat Ing. Pavel Černý, Petr Krejčiřík a Bc. Jakub Vaněk.
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Složení finančního výboru: JIřina Mlčochová (předsedkyně), Aleš Bělunek,
Vladimíra Karolová, Mgr. David Krupp, Bc. Vladimír Sedláček, Bc. Jakub Vaněk,
Bc. Pavel Malčík (není členem ZO).
Složení kontrolního výboru: Mgr. Šárka Vaňková (předsedkyně), Mgr. Simona
Segeťová, Mgr. Tomáš Zbranek, Lucie Janýšková a Iveta Křenková (nejsou
členkami ZO).
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Výzva občanům k podepsání dodatku
Žádáme občany, kteří na konci roku 2021 podepisovali smlouvy o přenechání
věci a následném darování – kompostér nebo štěpkovač, aby se dostavili
na obecní úřad k podpisu dodatku. Důvodem je posunutí výpůjční doby
a doby převodu vlastnického práva na občana. Netýká se občanů, kteří
dodatky podepsali u voleb nebo na úřadě v měsíci říjnu.
Barbora Jalůvková

Ukončení svozu bioodpadu
Bioodpad ze zelených kontejnerů
bude naposledy svezen 30. listopadu.
Následně budou kontejnery
zazimovány, případně bude probíhat
jejich údržba. Na svá stanoviště se
vrátí na jaře.
V zimním období mohou občané
bioodpad ukládat do svých domácích
kompostérů, To platí i pro obyvatele
bytových domů, u kterých byly
kompostéry rozmístěny na jaře.
Připomínáme, že kompostéry jsou určeny jen pro rostlinný odpad, nikoliv pro
vařené pokrmy, maso, kosti, pečivo, atd.
Větší množství bioodpadu ze zahrad je možné odvážet do kompostárny
Zahradnictví Kunín, Kunín 276.

Z připravovaných akcí 2022
17.11.

Vítání občánků na zámku

17.11.

Den obce, lampionový průvod, ohňostroj

07.12.

Zpívání koled u vánočního stromu

12.12.

2. zasedání Zastupitelstva obce Kunín
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Obec Kunín srdečně zve rodiče a prarodiče na
Vítání občánků,
17. listopadu ve 14 h ve Velkém sále zámku.
Rodiče pozvaných dětí obdrží pozvánku.

Naši jubilanti
Svá životní půlkulatá a kulatá jubilea v měsíci listopadu oslaví tito občané.
Připojujeme se s blahopřáním všeho nejlepšího, hlavně zdraví a životního
elánu.
Stanislav Kremling

Günter Plešek

Anna Gazdová

Marie Čermáková

František Fabián

Emília Hinnerová

Anna Plešková

Jozef Ázsóth

Miluše Sedláčková

Stanislav Vohralík
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Knihovna Kunín
Nabídka knižních titulů, které si můžete vypůjčit v naší knihovně:
Dětské tituly
Tady straší naši; Krolupperová Daniela
Pohádkový příběh o Anetce, která zjistí, že nemá
jen tak obyčejnou rodinu. Kniha je vhodná pro
začínající čtenáře metodou genetického čtení.
Anetka bydlí v Novém Strašecí, chodí do první
třidy a moc se jí stýská po její babičce, která
odjela na dlouhou dovolenou. Každý den
babičku vyhlíží, a tak když se jednoho dne
babička objeví u jejich vrátek, je Anetka
nejšťastnější holčičkou na celém světě. A to ještě
netuší, že její babička není jen tak obyčejná
babička. Je totiž kouzelná! Pro děti od 5 let.
česká literatura – příběhy pro děti – strašidla
Město zvané Dokonalín; Duggan Helena
Fialka se do Dokonalína nikdy přistěhovat nechtěla.
Kdo by taky chtěl žít ve městě, kde každý musí nosit
brýle, jinak oslepne. A kde musí být všichni čistí,
upravení a dobře vychovaní. Fialka rychle zjistí, že
se zde děje něco podivného. Neustále slyší hlasy bez
viditelných původců, její mamka se promění
v dokonalou domácí puťku a k dovršení všeho táta
zmizí. Zbláznila se ona, nebo celý Dokonalín? Když
si najde prvního a jediného kamaráda ve městě,
známého pouze jako Kluk, pochopí, že její táta není
jediný, kdo se vypařil. Dokonalín má spoustu
tajemství, střežených nejen zákeřnými slíďáky, ale
možná i zdmi města samého… A bude to dokonale
děsivé dobrodružství, ze kterého budete doslova
valit bulvy. Protože Dokonalín z vás nikdy nespustí oči!
anglická literatura – záhady – příběhy pro děti
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Tajemství stříbrné klisny; Wald Julie
Kvůli stěhování se Ava musí vzdát milovaného
ponyho, proto už nechce o koních ani slyšet.
V nové škole se s nikým nebaví. Protože musí
vypracovat úkol o koních, vydává se Ava
se spolužačkou Lou na nedaleký ranč. Když
se splaší stádo a slepé kobylce hrozí vážný úraz,
Ava se zachová statečně – podle jiných hloupě.
Každopádně to zcela změní její osud.
německá literatura – dívčí romány – jezdectví

Tituly pro dospělé
Hledejte ji; Mofina Rick
Thriller o pátrání po zmizelé dospívající dívce, kdy
se hlavními podezřelými stane její vlastní rodina.
Když čtrnáctiletá Riley Jarrettová zmizí z rodinného
karavanu, sen o novém začátku se rozplyne a život
se změní v noční můru. Obrovské rušné parkoviště
kamionů v nevadské poušti je místo, kde není těžké
zmizet nebo někoho unést. Detektivové sledují
všechny stopy, jenže podezření padá hlavně
na dívčinu rodinu, která má za sebou tragickou
minulost. Její členové nejsou ani zdaleka dokonalí.
Všichni – od Rileyiny matky přes nevlastního otce
až po jejího nevlastního bratra – něco skrývají.
A jejich tajemství se mohou ukázat jako smrtelně
nebezpečná. Čas neúprosně běží a naděje, že
se Riley najde živá a zdravá, je stále menší…
kanadská literatura – thrillery – zmizení dívek – rodinná tajemství
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Cesta dvou; Jurka Tom
Neuvěřitelný příběh Slovenky a Čecha, kteří
cestovali přes 8000 km, aby se našli a společně
pluli na vlnách dobrodružství, lásky a zážitků
na celý život. Podle skutečných událostí. Co
se stane, když se nacházíš s docela neznámou
osobou na druhém konci zeměkoule a najednou
vypukne celosvětová pandemie? Patris je známa
influencerka a Tom začínajíci spisovatel. Poznali
se v zapadlé thajské restauraci, byl leden 2020,
a tehdy by je ani nenapadlo, že zruší své plány
a v průběhu příštích 193 dní budou bok po boku
plavat v přítomnosti žraloků, sdílet slaměnou chatrč
mezi potomky kanibalů, milovat se v srdci deštného
pralesa, navzájem si z těla sundávat pijavice během dobrovolnického
programu na ochranu sumaterských tygrů, cestovat v průběhu světové
pandemie, a zároveň čelit výzvám začínajícího vztahu a vnitřním bojům, jež
svádí většina z nás.
česká literatura – dobrodružné romány – skutečné příběhy – cestování
Delegátka cestovní kanceláře; Paulů Ema
Démonizovaná práce, zaměňovaná
s pohádkovou dovolenou, sněná, kritizovaná,
záviděná i zatracovaná, dozajista málo
probádaná. Jsou delegáti, zástupci cestovních
kanceláří, skutečně ti, kteří získali práci snů,
anebo je to pod pokličkou stále jen lopota
a stereotyp, jako jiné profese? Začtěte se do
reálné zpovědi dlouholeté delegátky, která více
než deset let žije většinu roku v exotických
zemích pod záštitou cestovních kanceláří.
V knize zcela bez příkras odhaluje, co vše
takový životní styl obnáší, co vám dá a vezme.
česká literatura – autobiografické příběhy –
cestovní kanceláře
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Zprávy ze školy a školky
Zprávy ze školy
Rekonstrukce zahrady u Pastelkové školky
Desítky let se řešilo, aby pozemek Pastelkové školky byl obecní. Po dobu
vyjednávání paní starostky mezi Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem
školství (vždy se vyměnili ministři a všechna jednání začínala znovu…),
probíhaly na ostatních školkových zahradách v republice rekonstrukce
školních zahrad v rámci dotačních programů. Když jsme mohli začít
projektovat a rekonstruovat my, tak už byly vyhlašovány dotační tituly jen
na zahrady v přírodním stylu.
Prostor před školkou jsme obnovili za spolupráce rodičů a zaměstnanců školy.
Pak se nám podařilo získat dotaci na rekonstrukci části zahrady (mohli jsme
dostat prostředky jen na přírodní prvky) a začalo zdražování stavebních
materiálů. Tak se nám povedlo získat si přízeň zastupitelstva a to nás vloni
v září podpořilo schválením takové částky, která by rozdíl v cenách a v kvalitě
materiálu dorovnala.
A mělo se začít v říjnu, v listopadu 2021, pak v lednu 2022, pak v březnu,
v dubnu 2022 a tak to pokračovalo až do června… Pak posunuli (naštěstí)
možné termíny projektových realizací až do konce roku 2022… Mělo
se pracovat v srpnu, pak v září… no, už jsme nedoufali v nic… Když jsem
na poradě školkového týmu vyslovila slovo „zahrada“, vyvolávala jsem už jen
rezignovaný smích… no, a v říjnu práce začaly a pokračují… Vypadá to, že
práce budou zrealizovány a my budeme na zahradě v listopadu slavit na akci
s rodinami dětí…
Docela zajímavá historie… a ještě nás čeká budoucnost. Realizovaná
rekonstrukce je asi 1/3 nákladů a prací, které máme v plánu. Dále plánuji
sledovat dotační možnosti ve spolupráci se zřizovatelem a realizovat dle
projektu další úpravu školní zahrady. Je možné, že vyjde, je možné, že
vzhledem k cenové situaci ne. Děkuji za to, co se podařilo.
Co se nám ještě podařilo?
Povedlo se nám adaptovat nově přijaté děti. Připravujeme nabídku činností
z různých oblastí. Na třídách vyvozujeme a tvoříme pravidla a daří se nám je
vizualizovat. Informujeme rodiče dětí na nástěnkách a na webu školy. Pořídily
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jsme a začínáme využívat učební pomůcky k digitalizaci. Poskytujeme
podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Obstaraly jsme složky
na portfolia dětí a začínáme do nich dětem zakládat jejich práce. Naši činnost
se nám daří prezentovat pomocí fotografií na webových stránkách školy.
Vydáváme informační časopis Předškoláček.
Uspořádaly jsme první letošní Dílnu s rodiči a Divadelní představení divadla
Ententýky. Plánujeme další Dílnu, Mikulášské dopoledne a Vánoční besídky.
Těšíme se na příjezd Martina na bílém koni a na Zahradní slavnost.
Za MŠ Renáta Šťastná
Zprávy ze školy
Připravujeme v listopadu a prosinci:
01.–02.11. Návštěva deváťáků na ÚP Nový Jičín k volbě povolání
02.11.

Vánoční focení v ZŠ

11.11.

Ke škole přijede Martin na bílém koni

18.11.

Den obce Kunín – celoškolní projekt

22.11.

Konzultace pro rodiče 15:00–17:00 h

29.11.

Exkurze do Pars Komponenty 9. ročník

02.12.

Rozhlasové vysílání 9. B třída

05.12.

Návštěva z Nebe a Pekla

20.12.

Posezení u vánočního stromu – setkání pedagogů, žáků a rodičů

22.12.

Besídky ve třídách, školní turnaje, školní vysílání 8. A třída

Vážení rodiče,
dva měsíce uběhly jako voda a další dva nás dělí od konce kalendářního roku.
Pracujeme v běžném režimu a doufáme, že to tak i zůstane. Pomalu
se vracíme k běžným aktivitám, které jsme měli před epidemií. Připravujeme
projekty, jezdíme na exkurze, soutěžíme, a hlavně se vzděláváme.
Ráda bych za celou školu i školku poděkovala paní exstarostce Dagmar
Novosadové za dvacetiletou podporu školství v obci. Vždy se snažila pro školu
vyjednat a získat finanční prostředky, aby škola vzkvétala a aby se v ní děti
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cítily dobře. Získala pro školu peníze na rekonstrukce i vybavení. Patří jí za to
velké poděkování.
My jsme se snažili zase obci vyjít maximálně vstříc při různých vystoupeních
a prezentaci obce. Věřím, že tato výborná spolupráce bude pokračovat
i s novým vedením obce. Vždyť pro obec je pěkná škola dobrou vizitkou své
práce.
Mějte pěkné podzimní dny.
Ivana Machýčková, ředitelka školy
Drakiáda v ŠD
V úterý 18.10.2022 jsme si uspořádali ve školní družině drakiádu. Děti si
z domova donesly své vlastní draky. I když nám větrné počasí přálo, musely
se děti hodně snažit, aby jim draci létali. Moc jsme si toto slunečné
odpoledne užili a nechyběla ani sladká odměna.
Vychovatelky ŠD
Návštěva v knihovně
Ve čtvrtek 25.10.2022 jsme se školní družinou navštívili místní knihovnu.
Po přivítání nás paní knihovnice seznámila s knihami pro děti. Ukázala dětem,
kde je hledat a vysvětlila nám systém zařazení knih. Povídali jsme si o tom,
jak o knížky pečujeme a jak s nimi zacházíme. Děti si mohly prohlídnout
nejen zařízení knihovny, ale také různé knihy a časopisy. Společně jsme si
přečetli pohádku, kterou vybraly děti. V knihovně se nám moc líbilo a už
se těšíme na další návštěvu.
Vychovatelky ŠD
Kurz dopravní výchovy ve 4. ročníku
Čtvrťáci zahájili ve spolupráci s Městskou policií Nový Jičín Kurz dopravní
výchovy. Ve středu 12.10.2022 navštívili dopravní hřiště v ZŠ Dlouhá v Novém
Jičíně. Tam se seznámili s dopravními předpisy silničního provozu chodec
a cyklista, procvičili si dopravní značky, světelné signály, pravidla
na křižovatkách a potom si vyzkoušeli jízdu na kole na dopravním hřišti.
Od ledna se čtvrťáci začnou pilně připravovat na dopravní testy a praktickou
jízdu na kole, aby v květnu získali průkaz cyklisty.
I. Csibová, I. Vlková
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Projekt 72 hodin
Naše ekoškola se i letos zapojila do Projektu 72 hodin, kdy ve dnech 13. –
16. října pomáhají přírodě dobrovolníci po celé České republice.
V pátek 14.10.2022 žáci 9. tříd tradičně ve spolupráci s Obecním úřadem
v Kuníně uklidili zámecký park. Posbírali větve a shrabali listí.
Osmáci se projektu zúčastnili v pozdním náhradním termínu v pondělí
24.10.2022. Dokončili práci z jara, když za Citroenem posbírali větve, které
na místě zpracovávali, také shrabali listí a sesbírali jablka.
Všem patří velký dík za to, že udělali něco užitečného pro naši obec.
Za ekotým Kristína Gazdošová, Eliška Kuráňová
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GEMMA 2022 Nový Jičín
Co dál po absolvování základní školy? Nad touto otázkou se zamýšlí nejeden
deváťák. Aby se žáci vycházejících ročníků při svém rozhodování více
inspirovali a motivovali, vypravili se 19. října do Nového Jičína na přehlídku
středních škol GEMMA. Na přehlídce se prezentovaly více než tři desítky
středních škol včetně gymnázií a středních odborných učilišť
z Moravskoslezského, Olomouckého i Zlínského kraje. Akce měla za úkol
seznámit žáky s nabídkou dalšího vzdělávání a pomoct jim s rozhodováním
o směrování jejich profesní orientace.
Prvotní průzkum mezi nabízenými možnostmi dalšího studia učinili 20. října
také žáci osmých ročníků. Vytvořili si přehled o typech středních škol
a někteří si možná už i vybrali.
V rámci volby povolání se žáci zúčastnili také Přehlídky Technických profesí
v Kopřivnici, budou mít besedu na Úřadu práce a zúčastní se exkurze
do výrobního podniku.
Mgr. Kristýna Richterová, výchovný poradce

Přání republice k svátku
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Pozor, pozor!
ZŠ a MŠ Kunín vyhlašuje výtvarně-uměleckou soutěž pro
všechny žáky naší školy - I. a II. stupeň.
Vašim úkolem bude vytvořit jakýkoliv výrobek –
vlastnoručně namalovat výkres, vytvořit prostorový
výrobek, nebo napsat umělecký text a to na téma:
PRAVÉ ČESKÉ VÁNOCE
Speciální kategorií bude soutěž o nejoriginálnější
výrobek z vánočního perníku, fantazii se meze nekladou
Uzávěrka soutěže bude v pátek 02.12.2022, výrobky
noste do kabinetu prvního stupně.
Po vyhlášení soutěže bude součástí této akce také
„Vánoční vernisáž výrobků pro rodiče a přátele“, kteří
budou mít možnost touto formou podpořit své děti
a prohlédnout si výsledky jejich práce.
Datum vernisáže bude upřesněno na pozvánce. Garanty
soutěže jsou paní učitelky Gazdová, Veselá a Vaněčková
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Obecní úřad Kunín
www.kunin.cz, www.facebook.com/ObecKunin

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí
Středa

08:00–11:00
08:00–11:00

12:00–17:00
12:00–17:00

Úřední hodiny stavebního úřadu v Suchdole n/O:
Pondělí a středa
Úterý a čtvrtek

08:00–11:30
08:00–11:30

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:

Markéta Kuběnová
starosta@kunin.cz
Bohuslava Vavříková
mistostarosta@kunin.cz
Barbora Jalůvková
podatelna@kunin.cz
Miroslava Janýšková
sekretariat@kunin.cz
Zdeňka Cabadajová
ucetni@kunin.cz

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

08:00–11:00
08:00–11:00

608 551 806
556 731 046
556 749 342
556 749 326

556 731 046
evidence@kunin.cz
739 452 315
Miroslav Graclík
556 731 043
stavebniurad@kunin.cz
721 459 505
knihovnakunin@seznam.cz

Výpůjční doba Obecní knihovny:
Pondělí
Středa

774 703 558

12:00–17:00
12:00–17:00
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Houbařská
sezona
v Kuníně
Foto:
B. Novosad
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