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Dětský den

Sdružení
rodičů při ZŠ
Kunín, z. s.
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Vážení spoluobčané,
zákon o obcích ukládá starostům mimo jiné povinnost informovat občany
o dění v obci. Tentokrát mám pro vás dvě zásadní informace.
První z nich se týká plánované rozsáhlé rekonstrukce silnice I/57, kterou
bude realizovat Ředitelství silnic a dálnic v průběhu léta. O tomto záměru
jsem vás informovala počátkem roku. Teď mám k dispozici konkrétnější
informace, které vám potřebuji předat; další vám doručíme prostřednictvím
obecního webu, Facebooku, vývěsek a letáků do schránky.
Práce budou zahájeny koncem června – začátkem července po podpisu
Smlouvy o dílo. Pro urychlení prací bude obec rozdělena pouze na dva úseky,
první úsek (na němž budou práce zahájeny) bude od Nového Jičína
po křižovatku na Suchdol n. O., druhý (po ukončení první etapy) od křižovatky
po benzínku. Práce v úseku od benzínky po konec obce směrem na Fulnek
bude realizovat jiná firma, o jejich průběhu zatím nic nevím.
V každém úseku budou práce trvat zhruba měsíc, firma věří, že se je podaří
urychlit, což se však bude odvíjet od počasí. Práce poběží nejdříve v jízdním
pruhu směrem na Nový Jičín, následovat bude jízdní pruh na Fulnek.
Každopádně to bude velmi složité léto a bude vyžadovat spoustu trpělivosti,
pochopení a omezení pro nás všechny. Ať už s hustým a pomalým provozem
se semafory či samotnou jízdou autem.
Kvůli dodržení technologického postupu bude problematické se dostat
do domů podél hlavní silnice v pruhu, ve kterém bude oprava právě
realizována. Sjezdy budou vybudovány do uliček, ve kterých je více domů a k
dočasným parkovacím plochám (o těch vás budeme informovat). Po dobu
provádění prací budeme muset parkovat tam, kde to bude možné. Bližší
informace vám předáme hned, jak se je dozvíme.
Pokud jste ještě nenahlásili problémy s vodou, tekoucí při deštích k vašim
nemovitostem, prosím, udělejte neprodleně, ať neřešíme, až budou práce
hotovy.
Druhá informace se týká mě osobně. Po šesti volebních obdobích, z toho pěti
na pozici starostky, jsem se rozhodla pro zásadní změnu ve svém životě a již
nebudu kandidovat do zastupitelstva obce. Děkuji všem, od kterých jsem
dostala hlasy, za tuto zkušenost. Letošní volby se uskuteční 23. a 24. září,
kandidátky je možné podávat do 19. července (pokud máte chuť a čas „sloužit
| 3
￼ |

obci“), instrukce jsou zveřejněny na webu obce. Věřím, že naše obec dostane
nové vedení, které ji bude i nadále posouvat dopředu a dále rozvíjet. Držím
palce! 😊 A já se po 27 letech na obecním úřadě těším na začátek své nové
životní etapy, hlavně volný čas, víkendy a snad více klidu a méně
zodpovědnosti. 😊
Vážení občané, přeji vám všem pohodové léto a hodně zdraví.
Dagmar Novosadová, starostka

Starostka obce svolává
19. zasedání Zastupitelstva obce Kunín, které se koná
v pondělí 27. června od 17 h na Osvětové besedě.
Pozvánka a materiály zveřejněny na webu obce.
Změna termínu:
Zasedání Zastupitelstva obce plánované na 26.09.2022
se uskuteční v termínu 12.09.2022.

Naši jubilanti
V této rubrice blahopřejeme občanům obce, kteří v daném měsíci oslavují svá
půlkulatá a kulatá výročí od věku 65 let. Do dalších let přejeme vše nejlepší,
hlavně zdraví a spokojenost.
Božena Hynčicová

Aleš Chmel
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Ludmila Černotová

Informace z jednání rady obce
Rada obce na 65. a 66. schůzi:
schválila
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě č. 06331961 o poskytnutí podpory za Státního
fondu životního prostředí České republiky – SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1,
148 00 Praha 11.
• zveřejnění majetkového záměru pachtu pozemku v k. ú. Kunín p. č. 1539/1,
zahrada o výměře 2483 m2 na úřední desce OÚ.
• Výpověď pachtovní smlouvy ze dne 17.5.2017.
• výpůjčku části pozemku p. č. 809, o výměře 150 m2 majitelům bytů č. p. 61
a 230 uvedených v žádosti na dobu neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou.
• pacht pozemku p. č. 1978/1 v k. ú. Kunín o výměře 113 m2 na dobu
neurčitou s 3měsíční výpovědní lhůtou za cenu 1 Kč za m2 /rok + platná
sazba DPH, s možností navýšení.
• pacht pozemku p. č. 809 o výměře 100 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.
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21032/SOD ze dne 25.8.2021 – Nosta,
s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín, kdy předmětem díla
jsou změny v průběhu realizace v částce celkem 1.276.747,89 Kč bez DPH
a termín ukončení díla se mění na 16.12.2022.
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
inženýrské sítě č. NJ-100-22-57-KL – Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle.
• S m l o u v u o z ř í ze n í s l u že b n o s t i i n že n ý r s ké s í tě – S t a v b a I
40218 se Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a. s.,
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
• znění Smlouvy o výpůjčce vratných kelímků a pravidla k používání kelímků
NICK NACK.
• Smlouvu o dílo s Jáchymem Frýdeckým, Štramberská 1359, 742 58 Příbor
za cenu 50.000 Kč včetně cestovného a DPH.
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• účast na aukci zemního plynu a na realizaci online výběrového řízení
a souvisejících služeb. RO schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při
výběru dodavatele zemního plynu – ENTERplex, s.r.o., Dvoříšťská 963,
198 00 Praha 9.
• Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo – Martin Fajmon, Palackého 711, 742 45
Fulnek.
• předložený Odpisový plán na rok 2022 v částce 226.645 Kč, z toho
transferový podíl 173.705,40 Kč Základní škole a Mateřské škole Kunín,
okres Nový Jičín, p. o.
• spolupodílení se na nákladech Stavebním bytovým družstvem Venkov,
Dukelská 253, Šenov u Nového Jičína, 742 42, spojených s opravou
kanalizace tak, jak bylo jimi navrženo.
• doplnění Ceníku obce Kunín o paušální poplatek ve výši 500 Kč za odběr el.
energie prodejcem u stánkového prodeje.
• uzavření Smlouvy o termínovaném vkladu na 3 měsíce u ČSOB, která
nabídla vyšší sazbu úročení a to 4,65 %. Částka vkladu 25.000.000 Kč.
• splátkový kalendář na úhradu dluhu.
• posunutí termínu k uložení pokuty dle Smlouvy o odvádění odpadních vod
všem zjištěným, v částce 5.000 Kč a to do 31.5.2023.
• předloženou účetní závěrku Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres
Nový Jičín, p. o. sestavené k 31. 12. 2021; dosažený zlepšený hospodářský
výsledek za účetní období od 1. 1. do 31. 12. 2021 ve výši hlavní činnost –
27.750,93 Kč, hospodářská činnost – 23.471,93 Kč, celkem 51.222,86 Kč. RO
schválila převod financí do rezervního fondu.
a dále …
• neschválila zveřejnění majetkového záměru prodeje pozemku p. č. 2147/1
ostatní plocha, jiná plocha v k. ú. Kunín o výměře cca 300 m2 a uložila
projednat žádost na ZO.
• bere na vědomí Protokol č. VSK/2022/1/Kunín o provedení následné
veřejnosprávní kontroly za rok 2021 u příspěvkové organizace Základní
škola a Mateřská škola Kunín, okres Nový Jičín, p. o., Kunín 346 Ing. Jiřím
Turoněm, Palackého 689/2, Havířov.
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Moravskoslezský kraj vyhlašuje 4. kolo kotlíkových
dotací
Dostávají novou podobu a nově
se soustředí na domácnosti s nižšími
příjmy. Domácnosti tak mohou získat
dotaci ve výši až 95 % a lidé si o ně
mohou požádat jako doposud –
na krajském úřadě.
Domácnosti s vyššími příjmy si mohou
nově žádat o dotace na výměnu
starého kotle v programu Nová zelená
úsporám prostřednictvím Státního
fondu životního prostředí ČR, a to až
do výše 50 %.
Kotlíkové dotace lze čerpat na výměnu
kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, které nesplňují 3., 4. nebo
5. emisní třídu. Kotel musí být funkční, dokládá se tzv. revizní zprávou.
Dotaci lze získat pouze na výměnu realizovanou od 1. ledna 2021. Příjem
žádostí bude probíhat od 13. června 2022, od 10:00 h do 31. srpna 2022.
Nový zdroj tepla

Výše podpory

Tepelné čerpadlo

95 %, max. 180 000 Kč

Kotel na biomasu

95 %, max. 130 000 Kč

Plynový kondenzační kotel

95 %, max. 100 000 Kč

Pokud žádáte o výměnu starého kotle na pevná paliva za kondenzační kotel
na zemní plyn a výměnu jste ještě neprovedli, je třeba spolu s Žádostí doložit
i závaznou objednávku instalace nového plynového kotle (vystavenou
nejpozději do 30. 4. 2022).
O dotaci mohou žádat vlastníci/spoluvlastníci:
• rodinných domů,
• bytů v bytových domech,
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• rekreačních objektů, ve kterých žadatel o dotaci trvale bydlí – žadatel je
povinen doložit trvalý pobyt některého z členů domácnosti počínající
24 měsíců nebo více před podáním žádosti o podporu
Na kotlíkovou dotaci pro domácnosti s nižšími příjmy má nárok domácnost
tvořena osobami, jejichž průměrný čistý příjem na jednoho člena domácnosti
v roce 2020 nepřevýšil 170 900 Kč.
Příjmy nebudou posuzovány v případě, že v době podání žádosti o dotaci, tj.
v roce 2022:
• je celá domácnost tvořena starobními důchodci nebo invalidními důchodci
3. stupně,
• jediným vlastníkem nemovitosti je nezletilý nebo student denního studia
do 26 let,
• žadatel v období od 1. 1. 2020 do doby podání žádosti pobíral dávky
v hmotné nouzi nebo příspěvek na bydlení.
Na co lze dotaci čerpat – co lze zahrnout mezi způsobilé výdaje:
• stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na biomasu,
tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle,
• náklady na úpravu spalinových cest,
• náklady na vybudování nebo úpravu plynovodních rozvodů na neveřejné
části pozemku,
• náklady na realizaci nové otopné soustavy nebo úpravy stávající otopné
soustavy, včetně akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru,
• náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním nového zdroje tepla
do provozu (pouze v době do uvedení nového zdroje tepla do provozu),
• náklady na projektovou dokumentaci včetně nákladů souvisejících
s administrací žádosti o dotaci (max. do výše 5 000 Kč).
Dotace je proplacena po realizaci výměny kotle a předložení finančního
vyúčtování. Případně lze využít možnosti proplacení zálohové faktury
od dodavatele, a to maximálně do výše 60 % schválené dotace. Doplatek je
pak vyplacen po ukončení realizace.
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Výměna stávajícího kotle
musí být provedena do dvou let od nabytí
účinnosti smlouvy o poskytnutí dotace, max. do 30. 9. 2025. Udržitelnost
u nově pořízeného zdroje tepla je 5 let od proplacení dotace.
Převzato z webu
www.lokalni-topeniste.cz

Tygři Kunín
Tygři Kunín zahajují volejbalovou
letní sezónu třetím místem
na turnaji ve Starém Městě u Uh.
Hradiště.
V novojičínské volejbalové lize,
přes všechny nemoci, končíme
letos tabulku na pěkné páté
příčce. Děkujeme obci Kunín
za finanční podporu, díky které
můžeme vesnici reprezentovat
v krásných nových dresech.
Srdečně zdravíme všechny příznivce sportů.
za Tygry Kunín Vendula Rašková a Andrea Kunetková

| 9
￼ |

Malí kunínští fotbalisté
Doba "Covidová" skončila a konečně malí hráči mohli začít trénovat a účastnit
se zápasů.
Ano, je vidět, že jim to všechno chybělo a na jejich výkonech je vidět pokrok,
který je zásluhou trenérů. Z posledních aktuálních zápasů se jim podařilo
vyhrát jen jeden zápas nad týmem z Jeseníku nad Odrou. Nevadí… Jsou
šikovní a my rodiče si jich vážíme za jejich snaživost. Věříme, že se jim bude
stále dařit lépe a lépe… Držíme jim pěsti a věříme v jejich výhry😇 .Trenérům
díky za vše 🤗 .
Mirka Matušová
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Na kole bezpečně
Vzájemná ohleduplnost mezi řidiči motorových vozidel a cyklisty
Teplé slunečné dny přilákaly na cesty
m i l o v n í k y c y k l o t u r i s t i k y. N e j e n
na cyklostezkách, ale také na cestách je
se zvýšeným pohybem cyklistů spojené
také riziko nehodovosti. Počet cyklistů
v poslední době výrazně stoupl, přičemž
tato skupina patří mezi nejohroženější
účastníky silničního provozu. Policisté
krajského ředitelství Moravskoslezského
kraje se v předchozích dnech zaměřili
nejen na ohleduplnost mezi cyklisty
a řidiči motorových vozidel, ale také
na dodržování zákonem stanovených
pravidel provozu na pozemních
komunikacích.
Na předem určených místech účastníkům připomněli několik zásad, jako jsou
například:
• Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý, kdo se přímým
způsobem účastní provozu na pozemní komunikaci.
• Mezi povinnosti účastníka silničního provozu patří kromě jiného zákaz
požití alkoholických nápojů nebo užití návykových látek před a během
jízdy.
• Přejezd pro cyklisty je místo na pozemní komunikaci určené pro přejíždění
cyklistů přes pozemní komunikaci vyznačené příslušnou dopravní značkou.
• Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy použít ochrannou přilbu a musí jí
mít nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
• Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou.
• Cyklista za snížené viditelnosti musí mít za jízdy rozsvícený světlomet
s bílým světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy
nebo přerušovaným světlem červené barvy.
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•Cy k l i s t a j e p ov i n e n u ž í t
zřízených jízdních pruhů pro
cyklisty a stezek pro cyklisty.
•Pokud je stezka pro chodce
a cyklisty označena dopravní
značkou „Stezka pro chodce
a cyklisty“ nesmí cyklista chodce
ohrozit.
•Na vozovce nesmí ohrozit
chodce, musí jezdit při pravém
okraji vozovky.
• Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
• Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda může
vozovku přejet, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu
na pozemních komunikacích (na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo).
• Cyklista je povinen dávat znamení paží jen před započetím jízdního úkonu.
Od ledna 2022 vyšel v platnost zákon, který řidiči přikazuje povinnost předjet
cyklistu ve vzdálenosti nejméně 150 cm. Aby si mohl řidič lépe představit
vzdálenost, kterou musí dodržet, doporučujeme objíždět cyklistu stejným
způsobem, jako při předjíždění vozidla.
Mnoho šťastných kilometrů bez nehod a slunce nad hlavou.
Krajské ředitelství policie MSK
por. Bc. Martina Jablońská

Knihovna Kunín
Nabídka knižních titulů, které si můžete vypůjčit v naší knihovně:
Dětské tituly
O popelce
Přečtěte si romantické a kouzelné vyprávění o Popelce, jeden z nádherných
příběhů klasických pohádek, určených pro malé čtenáře, kteří si chtějí užít
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čtení a krásné obrázky. Kniha je tištěna velkými písmeny, takže je vhodná
i pro výuku čtení genetickou metodou
pohádky – vyprávění – první čtení – velká písmena
Pohodář Tom a já; Wimmer, Elfriede
Lukas přichází do nové třídy, kde nikoho nezná.
Cítí se cize a mimo, zkrátka a dobře ani trochu
cool. Připadá mu, že nic nezvládá a nedokáže.
Netuší, jak si najít kamarády nebo oslovit
spolužačku, která se mu líbí. Existují na to vůbec
nějaká pravidla? Jak má člověk poznat, co je
zrovna in – a proč? Lukas je ze všech svých
životně důležitých problémů dočista zmožený,
když vtom se mu dostane naprosto nečekané
a nechtěné pomoci. Pomoci, o kterou vlastně ani
trochu nestojí… Zábavná knížka popisuje
s vtipem, nadhledem, ale zároveň
s porozuměním každodenní sny, problémy
a citové zmatky obyčejného dvanáctiletého kluka.
rakouská literatura – příběhy – kluci – vtip – humor – party dětí
Zpět o sto let na výlet; Šindelářová, Renata
Vojta s Klárkou jsou opět tu a tentokrát
se společně vydávají na cestu 20. stoletím. Jak
se tlučou špačci, jak dopadne setkání s německým
vojákem nebo s partyzány? Mohou přijet v tanku
kamarádi? Jak to vypadalo ve škole za normalizace,
co to byl prvomájový průvod a proč nám kdysi
nenosil dárky Ježíšek? Vojtova prababička je sice
stará a možná trochu popletená, zažila ale věci,
které si Vojta s Klárkou ani neumí představit.
Vydejte se s Vojtou, Klárkou, babičkou a jejím
deníkem na dobrodružnou výpravu naší nejbližší
historií
česko – příručky – dějiny – 20. století – gamebook – kvízy
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Tituly pro dospělé
Mozková posilovna; Dobson, Phil
Posilování mozku a myšlení je velice důležitá věc.
Hodně lidí na to zapomíná a podceňují to.
V dnešní době se lidé zaměřují především
na posilování těla, což je sice hezké, ale je to stále
jen to povrchní. Daleko důležitější je posilování
mozku. Tato kniha obsahuje manuál, který vám
pomůže zvýšit výkonnost vašeho mozku. Kniha je
založená na nejnovějších vědeckých poznatcích
a je plná praktických tipů a technik. Naučíte se, jak
zlepšit svou schopnost soustředit se, jak zvýšit
svou produktivitu, jak vylepšit své kreativní
schopnosti a jak podpořit svou paměť.
mozek – paměť – příručky
Bílá Voda; Tučková, Kateřina, 1980Bílá Voda. Pustá vesnice skrytá ve stínu
pohraničních hor, kam kdysi přicházely zástupy
poutníků vyprosit si pomoc u zázračné sošky Panny
Marie. Dnes sem přijíždí Lena Lagnerová, aby se tu
skryla před svou minulostí. Namísto kláštera
s početnou řeholní komunitou tu však najde pouze
několik řádových sester, vedených svéráznou
řeholnicí Evaristou. Román se strhujícím dějem je
inspirován skutečnými událostmi, po nichž autorka
řadu let pátrala v archivech a mezi pamětníky.
Kniha zpřítomňuje nejen opomíjenou kapitolu
totalitního bezpráví, ale otevírá i otázku nerovného
postavení žen v církvi a vlastně i v celé společnosti.
česká literatura – historické romány – oběti
komunismu – náboženství
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Hledejte ji; Mofina, Rick, 1957Když 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 smr telně
nebezpečná. Čas neúprosně běží a naděje, že se Riley
najde živá a zdravá, je stále menší.
Opakuji stále dokola – dbejte opatrnosti při vstupu do knihovny.
Rekonstrukce budovy obecního úřadu, je v plném proudu. Ve vstupní části
k výtahu je mnoho kabeláže, řeší se také výkopy pro nápravu dešťových
svodů. Upozorněte také své děti, pokud chodí do knihovny samy.
Přeji krásné sluníčkové dny a těším se na Vás opět v knihovně.
Markéta Kuběnová

Z připravovaných akcí 2022
11.06.

Slavnost obce

27.06.

19. zasedání Zastupitelstva obce Kunín

19.07.

Termín pro podání kandidátních listin k volbám do ZO

18.-21.08. Zámecký kinematograf
11.09.

Kunínská pouť

12.09.

20. zasedání Zastupitelstva obce Kunín

23.-24.09. Volby do zastupitelstva obce a do Senátu PČR
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Dětský western den
Dlouho jsme ve Sdružení přemýšleli, jaké téma má mít náš Dětský den.
Návrhů bylo několik a nakonec vyhrál western – country styl.
Sešli jsme se na výletišti v
15 hodin. Navštívilo nás celkem
150 dětí a 150 dospělých. Počasí
bylo spíše chladné (pouhých
17 °C), ale ani to nás neodradilo
si den dosyta užít. Připraveno
bylo celkem deset soutěžních
úkolů. Děti házely podkovou,
rýžovaly zlato, snažily se lasem
chytit divoké koně a další a další.
K dispozici byly dva skákací
hrady, fotokoutek ve Western stylu, v Saloonu tekly nápoje proudem
a nesměly chybět palačinky strejdy Toma ani párek v rohlíku. Velký úspěch
měly zákusky od Sweet cakes Pauli. O hudební kulisu se staral náš ALEX.
Děti si zařádily v oblíbené pěně od hasičů ze Suchdolu, vystoupily děti
ze Střediska volného času Fokus v Novém Jičíně a předvedly tzv. Rope
skipping – nebo-li sportovní skákání přes švihadlo, společně s Workshopem,
kdy si mohly nejen děti skákání vyzkoušet. Dále jsme přivítali Vendulku
Zumbulku společně s Mickey Mousem a Scooby Dooem, kteří nám
předtančovali na známé hity. Při trdlování se objevil Drsňák KOKO, který již
tradičně spadl do stroje na výrobu bonbónů, a naše děti mu pomohly
bonbóny otrhat.
DĚKUJEME CELÉMU
REALIZAČNÍMU TÝMU,
A TAKÉ VŠEM, KTEŘÍ NÁM
POMÁHAJÍ JEN TAK Z DOBRÉ
VŮLE. VELKÝ DÍK PATŘÍ TAKÉ
NAŠIM
ŠTĚDRÝM
S PO N ZO R Ů M ( M l é k á r n ě
Kunín, společnosti Arpex
Morava, manželům Kottovým,
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Zubní ordinaci v Kuníně, panu Kafkovi, Rybářskému spolku Kunín a také obci
Kunín). Děkujeme také manželům Rumlovým za zapůjčení skákacího hradu,
Suchdolským Hasičům za realizaci pěny pro děti, panu Černochovi za balíky
slámy a dalším, kteří se do příprav zapojili.
Od 21 hodin probíhala v areálu výletiště diskotéka a my bychom chtěli také
poděkovat občanům, kteří bydlí v blízkosti areálu a tolerovali náš večerní
program.
TĚŠÍME SE NA VÁS OPĚT NĚKDY PŘÍŠTĚ. Fotografie z akce na webovém
odkaze: https://kun-in.rajce.idnes.cz/Detsky_den_2022/
Za Sdružení rodičů při ZŠ Kunín
Markéta Kuběnová

￼
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Zprávy ze školy a školky
Zprávy ze školky
Kampaň obyčejného hrdinství - Ekoškola
V posledním dubnovém týdnu jsme se zapojili do letošní kampaně Ekoškoly
a už známe výsledky. Za školku jsme si zvolili 3 oblasti a v těch splnili tyto
výzvy:
• 147 LIDÍ SE PODÍLELO NA ZASAZENÍ 230 ROSTLIN, 1 KEŘE A 21 STROMŮ
• 88 LIDÍ MĚLO MINIMÁLNĚ 1 BEZMASÝ DEN V TÝDNU
• 127 LIDÍ BYLO ALESPOŇ JEDNOU V TÝDNU VENKU VÍCE NEŽ 3 HODINY,
NĚKTEŘÍ I 2X
Děkujeme všem, kdo se zúčastnili
a odevzdali nám návratky a poslali
fotografie. Výběr fotek najdete na webu
školy. Celkové výsledky Kampaně
za Českou republiku najdete na webu
ekoskola.cz.
Školkový výlet
Koncem května vyjely všechny třídy mateřské školy na dopolední výlet
do rezortu Hrubá Voda. Děti zvládly hodinovou cestu autobusem do oblasti
Olomoucka a absolvovaly program Cesta za skřítkem. Aktivity na výletě byly
z více oblastí (pohybové, výtvarně tvořivé, hudební, rozumové…). Děti
prokázaly odvahu, když absolvovaly cestu podzemním bludištěm, kde našly
sladký poklad. V průběhu činností si každé dítě vyrobilo skřítka.
Zápis do mateřské školy
V květnu proběhl zápis do tříd mateřské školy. Všechna místa jsou obsazena,
máme naplněnou kapacitu.
Co nás čeká v červnu?
Těšíme se na Odpoledne s rodinami (přijedou za námi Klauni z Balónkova),
na oslavu Dne otců, na Spaní předškoláků ve školce a na slavnostní ukončení
školního roku. Poté zahájíme prázdninový provoz.
Krásné letní dny, za MŠ Renáta Šťastná
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Zprávy ze školy
Připravujeme v měsíci červnu:
1.6.

Škola naruby, aneb když děti učí děti

2.6.

Exkurze do Ovocentra ve Valašském Meziříčí – 4., 5. r.

2.6.

Malování na chodník – ŠD ve spolupráci s obcí Kunín

3.6.

Školní vysílání 6. ročník

11.6.

Vystoupení žáků na Slavnosti Obce Kunín

13.6.

Den pro školu – Beseda s odborníkem pro 8. A

12.-14.6. Školní výlet 5. ročník – Praha
16.6.

Exkurze do Vídně

20.6.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v ZŠ v 15.30 h

21.6.

Branný den – projektový den školy

22.6.

Školní výlet 6. ročník

23.6.

Školní výlet 1.,2.,3.,7., 8. ročník

24.6.

Školní výlet 9. B, 4. ročník

28.6.

Setkání deváťáků se starostkou obce na Zámku Kunín

30.6.

Slavnostní ukončení školního roku, předání vysvědčení

Milí čtenáři, měsíc květen byl v naší škole nabitý nejen výukou a učením se,
ale také spoustou aktivit pro děti. Posuďte sami, co všechno se v naší škole
děje (a to jsme některé aktivity ani nestačili zachytit). Obrazovou přílohu
k našim akcím najdete na www.zskunin.cz .
McDonald´s Cup
Kluci a holky z 1. stupně naší školy se po delší době zapojili do fotbalového
turnaje McDonald´s Cup v Bartošovicích. Čtvrťáci a páťáci hráli 22.4.2022,
druháci a třeťáci 26.4.2022. Oba týmy obsadily 4. místo. Malí fotbalisté
dokázali, že jsou bojovníci a zaslouží si pochvalu za skvělou reprezentaci
školy.
Mgr. Csibová I., Mgr. Fižová M.
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Dopravní hřiště
Žáci 4. ročníku po zimní
pauze opět zamířili ve středu
27.4.2022 na dopravní hřiště
do Nového Jičína. Zde pod
dohledem strážníků městské
policie absolvovali závěrečné
přezkoušení pro získání
průkazu cyklisty. Zkouška
se skládala z písemného
testu, jízdy zručnosti a jízdy
na dopravním hřišti dle
předpisů. Čtvrťáci dokázali, že již výborně ovládají pravidla silničního provozu,
mohou již sami jet po silnici a průkaz cyklisty získali.
Mgr. Fižová Michaela
Minifotbal
V úterý 24. května se naše družstvo složené z chlapců druhého stupně
vypravilo do Bartošovic na okrskové kolo fotbalu ve variantě 5 + 1. O jedno
postupové místo se kluci utkali s protihráči ze ZŠ Sjednocení a ZŠ FkT (obě
Studénka) a ZŠ Bartošovice.
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V prvním zápase jsme se utkali se soupeřem ze ZŠ Sjednocení. Zápas byl
velmi vyrovnaný, ale trpělivým a důsledným výkonem z obrany jsme si
vypracovali v prvním poločase jednobrankový náskok. Ve druhém poločase
soupeř brzy srovnal laciným gólem. Skóre se změnilo až v samém závěru
utkání. Brankář soupeře udělal velkou chybu a té jsme dokázali využít
a zvítězili jsme 2:1. Právě tento zápas se ukázal jako klíčový v celém turnaji.
Další dva soupeře jsme výkonnostně přehrávali a po výsledcích 3:0 a 4:1
jsme bez ztráty bodů postoupili z prvního místa do okresního kola. Děkuji
všem chlapcům za skvělý kolektivní výkon a přeji spoustu úspěchu v dalším
kole. To se uskuteční zhruba za tři týdny opět v Bartošovicích.
Mgr. Tomáš Valentík
Projektový den Rozhýbej svět
V pátek 27.5.2022 jsem se se
sedmáky vydala do Dolních Vítkovic,
na projektový den Rozhýbej svět.
Ze začátku si někteří mysleli, že
půjde o nějaké sportování, protože
tam právě probíhal turnaj v plážovém
volejbale. My jsme si, ale jeli
vyzkoušet, jak se tvoří animované
video. Lektorky nás nejprve seznámily
s historií vytváření animovaných
filmů a pak nám vysvětlily, jak na to
p o m o c í I p a d u p ů j d e m e m y.
Z plastelíny si žáci vytvořili figurky,
které pak postupně nafotili a v Ipadu
rozpohybovali a upravili na video. Naučili se použít různá pozadí i vkládat
hudbu. Videa byla sice krátká (protože tohle tvoření zabere spoustu času), ale
velmi zdařilá, nápaditá a vtipná. Novým způsobem si žáci vyzkoušeli výuku
výtvarky a informatiky dohromady.
Mgr. Marcela Žídková
Den matek ve 3. třídě
Třeťáci připravili v úterý 10. května pro své maminky k svátku malé pohoštění,
krásně jim zazpívali, přednesli básničky, zatančili a předali originální dárečky.
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Děti byly moc šikovné a všichni jsme společně prožili opravdu pohodové
odpoledne.
Mgr. Iveta Csibová, Iveta Vlková

Den Země 29. 4. 2022
Den Země jsme se rozhodli oslavit pomocí naší přírodě ve spolupráci
s Mysliveckým spolkem Kunín - Šenov a obecním úřadem Kunín. Po dvou
letech to bylo opravdu potřeba. Naši nejmenší, 1. až 3. třída, šli procházkou
na Pelikánku, kde si pro ně členové mysliveckého spolku připravili
zajímavosti o myslivosti a přírodě. Mezitím tři skupiny žáků 4. až 6. třídy
vyrazily třemi různými cestami také na Pelikánku. Po trasách sbírali odpadky
do připravených pytlů. Ty nechávali u cesty, kde je naložili myslivci a odvezli
na sběrný dvůr. Na myslivecké chatě se po práci všichni posilnili
občerstvením, které jim přichystali členové mysliveckého sdružení. Co dělali
starší žáci, si přečtěte v příspěvku naší žákyně:
Den Země
Dne 29. 4. se konal na naší škole Den Země. Žáci 7. a 8. tříd vyrazili v 7:45
z výletiště směrem do pískovny. Šli jsme zkratkou polní cestou a přes les.
Po cestě jsme sbírali odpadky. Pomohli jsme tím přírodě a někteří z nás si
z toho určitě vzali ponaučení a budou po sobě příště všechny odpadky uklízet.
V pískovně jsme rozdělali oheň a opekli špekáčky, které nám myslivci
připravili. Zpátky ke škole jsme se vydali s plnými břichy. Byl to krásný výlet
a užili jsme si i plno zábavy. (Kristina Gazdošová, 8. B)
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A žáci 9. tříd uklízeli lesík za Citroënem.
Prořezané keře, větve, suchou trávu, odpadky,
již zarostlé pletivo a např. záclony. Velké
hromady větví končily v drtičce, kterou
obsluhoval pan Dočkálek za pomoci
nejenom našich chlapců, ale i děvčat.
Během dopoledne stačili naplnit štěpkou
celé 2 kontejnery. Nashromážděné odpadky
skončily opět na sběrném dvoře a doufáme,
že žádné nové se zde neobjeví. Také oni
se posilnili opékáním špekáčků na školní
zahradě, které tentokrát obdrželi
od obecního úřadu.
Počasí nám přálo a těšilo nás, že jsme odvedli kus práce. Děkujeme panu
Petru Kužílkovi, všem ostatním myslivcům, Evě Ruskové, která celou dobu
pracovala s námi, panu Dočkálkovi a ostatním zaměstnancům obecního úřadu
za skvělou domluvu a organizaci. Rádi opět pomůžeme.
Mgr. Pavlína Gráfová
Okresní kolo dopravní soutěže
V pátek 27.5.2022 se vydali
„starší“ cyklisté z naší školy
do Oder, kde se na dopravním
hřišti konalo okresní kolo dopravní
soutěže. Po splnění všech úkolů,
což byla jízda zručnosti, jízda
na dopravním hřišti podle pravidel
silničního provozu, testové otázky
z pravidel silničního provozu
a zdravověda, se umístili
na krásném 4. místě. A kdo naši
školu reprezentoval? Karolína
Pokusiňská, Natálie Konvičná, Matyáš Mauer a Tobias Kraus. Za odměnu
se mohli všichni po dopravním hřišti povozit v elektromobilu. Blahopřejeme!
Mgr. Jana Žáková
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Jízda na koloběžkách v ŠD
V úterý 10. 5. 2022 jsme si ve školní družině vyzkoušeli jízdu na koloběžkách.
Před školou a na školní zahradě byla nachystána překážková dráha, jejímž
projetím mohly děti získat zručnost v dopravní jízdě. Chybiček jsme
se nevyvarovali, proto se těšíme na další jízdy. Ostatní děti se procházely
po naučné stezce a povídaly si, co nám na zahradě roste.
Vychovatelky ŠD
Návštěva Husarské stáje v Kuníně
V pátek 20.5.2022 třeťáci
navštívili Husarskou stáj
u Barfajtů. Děti si prohlédly
hospodářství a seznámily se se
všemi jeho zvířecími obyvateli.
Viděly koně a poníky, psy, krůty,
kachny a další domácí zvířata.
Dozvěděly se zajímavé věci
hlavně o životě koní a Barunka
Barfajtová nám také ukázala,
jak poník Perunka umí běhat
a krásně skákat přes překážky.
Koně tady chovají nejen pro
radost, ale především pro „jízdu“, drezuru, parkur a účastní se s nimi
i historických bitev. Kluci a holky byli nadšení a s radostí nachystali zvířátkům
krmení, které jim přinesli – suché pečivo, jablka a mrkev. Děkujeme rodině
Barfajtových za pozvání, prohlídku s výkladem a ukázky života na farmě. Je
obdivuhodné, že se kromě svého povolání dokážou starat o takové
hospodářství, vést kroužek pro děti a organizovat letní tábory.
Mgr. Iveta Csibová, Iveta Vlková
Němčina je super! (Deutsch ist super!)
Ve čtvrtek 5. 5. 2022 na naší škole proběhl program pro 6. třídy s názvem
„Němčina je super.“ Cílem akce je ukázat žákům základních škol, že němčina
je hezký jazyk a vyplatí se ho umět, protože nejenom naši sousedé jím mluví.
Proto studenti oddělení germanistiky Slezské univerzity v Opavě a Střední
hotelové školy Opava navštěvují v jarních měsících školy v regionu s tímto
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programem. Pro žáky, kteří si budou volit druhý cizí jazyk, si
připravili různé aktivity, které jim ukazují, že němčina
není tak těžká a některé věci již ví, aniž by se německy
učili. Spousta slov v češtině pochází z němčiny např.
šroub (der Schraub – čti šraub), die Lampe – lampa, der
Kalender – kalendář, die Tasche (čti taše) – taška, ……
a běžně se v mluvě používají počeštěné výrazy jako fašank
(masopust na jižní Moravě), štrample (punčocháče), tepich (koberec),
…. Žáci během jedné vyučovací hodiny plní drobné zábavné úkoly
na stanovištích, získávají body a nakonec si odnesou malou odměnu spolu
s novými poznatky. Děkujeme paní Doc. Rykalové, Ph.D., studentům univerzity
i hotelové školy a také našim deváťákům a osmákům, kteří pomáhali
na jednotlivých stanovištích, za velmi hezkou a přínosnou akci, kterou
budeme v budoucnu rádi opakovat. A jaké byly ohlasy?
„Ta němčina je úplně lehká.“
„Já jsem všechno věděl, poslouchám ségru, když se učí.“
„Ty pozdravy jsou podobné jako v angličtině.“
„Už jsem uměl počítat.“ Už se těším na nové němčináře.
Mgr. Pavlína Gráfová
Piknik na zahradě
Ve čtvrtek 26. 5. 2022 ve školní družině
proběhlo odpoledne plné mlsání.
Po deštivých dnech nám vyšlo počasí a mohli
jsme si připravit na školní zahradě piknik.
Děti ochutnaly maminčiny upečené dobroty,
obložené sendviče, ovocné a zeleninové
misky. Odpoledne jsme si užili a děkujeme
maminkám za pohoštění. Už se těšíme
na příště.
Vychovatelky ŠD
Exkurze do Planetária
Žáci páté a devátých tříd se vydali ve středu 11.5.2022 na exkurzi
do Planetária Ostrava. Na úvod se pohodlně usadili do křesel a společně jsme
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se vydali zkoumat noční oblohu a planety naší Sluneční soustavy. Poté si
páťáci pod vedením deváťáků vyzkoušeli, jak to ve vesmíru funguje
v Experimentáriu Planetária. Žáci 9. tříd se z kopule Hvězdárny podívali
speciálními dalekohledy na Slunce a pozorovali sluneční skvrny, erupce,
protuberance a další úkazy ve sluneční atmosféře.
Mgr. Jana Žáková
Pohár rozhlasu
Ve čtvr tek 5. května
se v Kopřivnici uskutečnilo
okresní kolo atletických závodů.
Naši školu reprezentovalo
družstvo chlapců 8. a 9. ročníku.
V konkurenci dvanácti škol, kde
v každé disciplíně bylo okolo 30
závodníků (a to včetně atletů) si
ve d l i ve l m i d o b ř e . To b i á š
Santamaria z 8.B obsadil v běhu
na 60 metrů 1. místo a v běhu na
1500 metrů 7. místo. Ve skoku
do dálky se na 9. místě umístil výkonem 505 cm Jindřich Mlčoch z 8.A. Další
9. místo přidal Filip Černý z 9.B, který osobním rekordem překonal výšku
v úrovni 148 cm. Jan Vašek z 9.B obsadil 11. místo ve vrhu koulí. Další výkony
na hranici svého maxima podali i ostatní žáci – Jakub Dočkálek a Ondřej
Havelka z 9.B a Erik Knápek z 9.A. Celkově naši chlapci obsadili 7. místo. Všem
velice děkuji za vzornou reprezentaci školy.
Mgr. Tomáš Valentík
Souboj čtenářů
Souboj čtenářů je soutěž realizovaná pod záštitou kampaně Rosteme
s knihou. Jejím hlavním cílem je rozvoj porozumění textu a ověření znalostí
informací obsažených v knize. Letošního ročníku se zúčastnila skupina žáků
ze 6. třídy. Děti měly za úkol přečíst pět různých knih a potom společně
odpovídaly na otázky, které se vztahovaly k přečtenému obsahu. Souboj
proběhl on-line a naši žáci se umístili na velmi pěkném místě. Největší

| 26
￼ |

odměnou jsou pro nás nové knížky ve školní knihovně a příjemné chvilky
strávené jejich četbou a vzájemným sdílením.
Bc. Veronika Nachmilnerová
Zpráva ze schůzky školního parlamentu
Osmá schůzka školního parlamentu se uskutečnila ve středu 4. května.
Během schůzky jsme si připomněli, co se nám podařilo uskutečnit v minulém
měsíci – aktualizaci nástěnky s vizitkami žáků ve spojovací chodbě do jídelny
a akci barevné dny. Rozebírali jsme další nápady na zpestření života ve škole.
Na měsíc květen jsme pro třídy druhého stupně naplánovali Soutěž čistoty.
Také zazněl návrh na vyhlášení tzv. dne bez batohů, to znamená mít věci
sbalené v něčem jiném, než je školní batoh – aktovka. Měl by se uskutečnit
v červnu. Na Den dětí jsme navrhli, že by si mohli deváťáci vyměnit roli
s učiteli a na jednu hodinu si vyzkoušet vyučovat děti na prvním stupni.
Kája Pokusiňská, 7.A
Květinkový den
Ve čtvrtek 12. května proběhl
na naší škole Květinkový den.
Na prodej byly sazenice všeho
druhu. Jsme rádi, že se tento den
stal již tradicí. Děkujeme všem, kteří
si nějakou sazeničku přišli koupit
a tím ocenili práci našich dětí.
Výtěžek bude použit na vybavení
pro žáky naší školy. Ať Vás naše
rostlinky odmění bohatou úrodou
a nádhernými barevnými květy.
Příští rok se na Vás opět těšíme.
Mgr. Jana Žáková
Přeji všem pohodový a slunečný měsíc červen a krásné těšení se na
dovolenou a prázdniny.
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
Úterý a čtvrtek

8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
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
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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Na Pelikánce

Senioři na výletě
v Praze

Sluníčko svítí, větřík vane,
do kopce šlapeme odhodlaně.
V batůžku svačinu a pití taky,
přidejme do kroku, stahují
se mraky.
Opečený páreček dobrý byl,
ikdyž májový deštík ho mírně
pokropil.
Nechce se věřit tomu, že v našem
věku,
z vesela ušli jsme takovou štreku.
No, nebyl to krásný den?
Příště zase něco podniknem.
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Historické bitvy v zámeckém parku

Kunínský zpravodaj č. 06/2022.
Periodický tisk územního samosprávného celku.
Vydala Obec Kunín, 742 53 Kunín 69, IČ 00600733, dne 06.06.2022.
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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