07–08 | 2022

￼1

￼2

Vážení spoluobčané,
prázdniny by měly být odpočinkové, dovolenkové, klidné a pohodové. Bohužel
do těch letošních zasáhla kromě obecních velkých investičních akcí (výstavba
kulturního domu a rekonstrukce budovy obecního úřadu) rozsáhlá
rekonstrukce komunikace I/57, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic.
O této akci jsme vás informovali v únorovém čísle zpravodaje po jediném
jednání, na které jsme byli přizváni. Obec se vyjadřovala k projektu
dopravního značení, zpracovaném odbornou firmou. Na vědomí nám byl
zaslán harmonogram průběhu prací. O opravě jsme nerozhodovali a ani ji
nepožadovali.
Informace, které jsme se vám snažili předat, jsme získali od firmy Swietelsky,
která provádí opravy v úseku od Šenova po odbočku na Suchdol. Asfaltování
momentálně vyfrézovaného úseku by mělo probíhat v týdnu od 8. do 13.
srpna vždy od 07:00 do 16:00 h. Frézování protějšího pruhu vozovky by mělo
navazovat v týdnu od 15. srpna. Firma EUROVIA na dolním konci informuje
přímo občany.
Situace není příjemná ani nám na úřadě, jsme první na ráně, ale nenaděláme
s tím nic. Musíme vydržet…
Vážení spoluobčané, přestože jsem se rozhodla, že již do zastupitelstva obce
nebudu kandidovat, nezahálím a myslím na budoucnost obce a následující
volební období. Na to, že je potřeba, aby se rozjetý vlak nezastavil a rozvoj
Kunína nadále pokračoval. Nové zastupitelstvo by mělo mít připravené
projekty, které jsou zahrnuty v Programu rozvoje obce.
Jak jsem již psala, běží rekonstrukce úřadu a výstavba kulturního domu
(náklady na obě akce jsou ve výši cca 50 mil. Kč, obě akce jsou podpořeny
dotací v součtu cca 23 mil. Kč), obě mají být dokončeny do konce roku. Ve
stejném termínu musí být z Kotlíkových dotací dokončena fotovoltaika na
budově základní školy. Žádosti o dotace a také jejich administraci dělám na
obci sama, tak doufám a pevně věřím, že budou dokončeny bez problémů,
udělám pro to maximum. Není to žádná sranda, zodpovědnost je velká.
Pochybení si nemůžu (já ani mí následovníci) dovolit, hrozilo by vrácení
dotace. Nyní ještě připravuji podklady pro žádost o dotaci na revitalizaci
rybníku (dotační titul bude vyhlášen v srpnu) a pracuji na zadávacích
dokumentacích pro výběrová řízení na projekt nástavby základní školy,
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v němž by měly vzniknout nové prostory pro družinu) a fotovoltaik na
čistírnách odpadních vod (náklady na provoz čistíren jsou hodně vysoké), před
dokončením je snad už projektová dokumentace na chybějící větve splaškové
kanalizace. Práce je opravdu dost.
Přeji vám vše dobré a hodně zdraví.
Dagmar Novosadová, starostka

Informace z jednání zastupitelstva obce
Zastupitelstvo obce Kunín na 19. zasedání 27.06.2022:
19/4/3/2022 zveřejnění majetkového záměru prodeje pozemku p. č. 2147/1,
ostatní plocha, jiná plocha k. ú. Kunín.
19/4/4/2022 neschvaluje odkoupení pozemků p. č. 2184/9, ostatní plocha,
o výměře 38 m2, nabízený podíl k odprodeji je 9,5 m2 (1/4), cena za
1 m2 887 Kč, cena celkem 8.422 Kč a pozemek p. č. 3128/39, orná půda,
o výměře 87 m2, nabízený podíl k odprodeji 21,8 m2 (1/4), cena za
1 m2 798 Kč, cena celkem 17.363 Kč a pozemku p. č. 2618/5, lesní pozemek
o výměře 2.174 m2 za cenu 55 Kč za 1 m2, celkem 119.570 Kč, všechny
pozemky k. ú. Kunín.
19/4/5/2022 projevuje zájem o koupi pozemků za podmínek zohlednění
hodnoty stavby vodojemu (ve vlastnictví obce) v kupní ceně a dále
zohlednění skutečnosti, že pozemek p. č. 290 je plochou veřejných
prostranství (dle ÚP obce). ZO ukládá jednat se společností MILNEA, státní
podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha o podmínkách prodeje včetně
možnosti odkoupení pouze pozemku p. č. 290 či jeho části.
19/4/6/2022 schvaluje uzavření Smlouvy o zrušení předkupního práva
na pozemek p. č. 803/11, zahrada, k. ú. Kunín o výměře 30 m2. Návrh na vklad
zániku předkupního práva podá povinný, který také na své náklady zaplatí
správní poplatek.
19/4/7/2022 schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 1632, trvalý travní
porost, o výměře 281 m2, pozemku p. č. 3024/1, trvalý travní porost, o výměře
608 m2, pozemku p. č. 2195/3, orná půda, o výměře 129 m2 a pozemku p. č.
287, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 250 m2, všechny výše
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uvedené pozemky k. ú. Kunín, z majetku Státního pozemkového úřadu,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov.
19/4/8/2022 schvaluje bezúplatný převod pozemku p. č. 24, ostatní plocha,
ostatní komunikace, o výměře 68 m2, pozemku p. č. 45, ostatní plocha, ostatní
komunikace, o výměře 887 m2, pozemku p. č. 1633, ostatní plocha, jiná plocha,
o výměře 916 m2 a části pozemku p. č. 1679/1, vodní plocha, koryto vodního
toku přirozené nebo upravené, o výměře 2684 m2, všechny výše uvedené
pozemky k. ú. Kunín, z majetku Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2.
19/5/1/2022 schvaluje Závěrečný účet obce Kunín za rok 2021 vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
19/5/2/2022 schvaluje Účetní závěrku obce Kunín za rok 2021 sestavenou
k rozvahovému dni 31.12.2021.
19/5/3/2022 bere na vědomí Zprávu auditora o přezkumu hospodaření obce
Kunín za období od 01.01.2021 do 31.12.2021.
19/6/2022 schvaluje Rozpočtové opatření č. 1/2022 varianta B:
Daňové příjmy 26.000.000 Kč

Běžné výdaje

33.299.230 Kč

Nedaňové příjmy 5.986.000 Kč

Kapitálové výdaje 84.196.548 Kč

Kapitálové příjmy 755.000 Kč

Financování

61.550.000 Kč

Přijaté transfery 23.204.778 Kč
Ostatní změny v rámci oddílů dle skutečných potřeb a plnění rozpočtu.
19/7/2022 schvaluje poskytnutí návratné finanční výpomoci ve výši
200.000 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci
z aktualizovaného Programu pro poskytování návratných finančních
výpomocí „Kotlíkové půjčky v rámci kotlíkové dotace v Moravskoslezském
kraji – 3. výzva“, evidované pod č. 13/369/2022.
19/8/2022 schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 35.000 Kč Domovu
Duha, p. o., Hřbitovní 1128/41, Nový Jičín na provoz zařízení v roce 2022.
19/9/2022 schvaluje Aktualizaci Plánu společných zařízení Komplexních
pozemkových úprav.
19/10/2022 schvaluje Plán rozvoje sportu obce Kunín 2022–2025.
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19/11/2022 stanovuje podle § 67 a § 68 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění počet členů Zastupitelstva obce Kunín
na volební období 2022–2026 na 15 členů.
19/12/2022 bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Odersko za rok
2021.

Informace z jednání rady obce
Rada obce na 67. a 68. schůzi:
schválila
• výpůjčku sekačky Rider RC 320 AWD ZŠ a MŠ Kunín, na dobu neurčitou
za účelem sekání trávy v areálu školy.
• uzavření nájemní smlouvy na nájem bytu v domě č. p. 33 od 01.07.2022 do
31.12.2022.
• zveřejnění majetkového záměru pachtu částí pozemku p. č. 425 v k. ú. Kunín,
druh pozemku – ostatní plocha, zeleň, o výměře 180,58 m2 a 75,77 m2
na úřední desce OÚ a následném projednání na RO.
• pořízení vozidla KIA Stonic SE 1,2 DPI COMFORT dle cenové nabídky ze dne
14.06.2022 za celkovou cenu včetně DPH 385.980 Kč.
• splátkový kalendář na neuhrazené faktury za stočné v celkové částce
14.619,00 Kč.
a dále …
• souhlasila s umístěním vyvýšeného záhonu jako výstupu reklamní kampaně
upozorňujícího na 200. výročí narození J. G. Mendela v zámeckém parku,
s tím, že po ukončení uvede místo záboru do původního stavu.
• uložila vyzvat žadatele o rozpis ceny jednotlivých dodávek ve faktuře
a výpis z účtu o provedené úhradě. Po doložení žádost znovu projednat
na RO.
• neschválila nabídku KasProCats – kastrační program, z. s., Za Potokem 49,
Velká Bíteš na spolupráci k problematice toulavých a opuštěných koček.
• neschválila Nabídku IV – Nakladatelství s. r. o., Koněvova 2660/1, Praha 3.
Eva Rusková
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Směsný komunální odpad klesá
Právě uplynulo půl roku od zavedení motivačního programu na třídění
odpadu Třídím, abych ušetřil. Obec Kunín jej zavedla, aby motivovala občany
ke snižování množství směsného komunálního odpadu (SKO) jeho důsledným
tříděním a zároveň finančně zvýhodnila ty občany, kteří berou třídění odpadu
jako běžnou součást svých životů. Náklady na skládkování nevytřízeného
odpadu prudce stoupají, a proto je potřeba jeho množství co nejvíce snižovat.
Od února si svozová společnost zvykala svážet nádoby označené modrou
známkou v intervalu 1x měsíčně. V této souvislosti může docházet k tomu, že
popeláři jednotlivá stanoviště obslouží dříve, než byli občané zvyklí. Obecní
úřad proto doporučuje chystat popelnice k vývozu nejlépe již večer před
svozem.
Jak se motivační program a tedy očekávaný pokles množství SKO projevuje?
Přiložený graf srovnává uplynulé pololetí se stejným obdobím v roce 2021.

Otázkou je, do jaké míry je příznivý trend v poklesu množství SKO způsoben
svědomitým přístupem občanů k programu nebo zhoršující se ekonomickou
situací ve společnosti, která nutí občany k úsporám či je ovlivněn loňským
covidovým obdobím. V každém případě je SKO za letošní červen v množství
￼7

14,901 tun nejnižší měsíční hodnotou od roku 2017, kdy obecní úřad tato
data sleduje.
Pokles množství směsného odpadu se projevuje v plnějších nádobách
na tříděný odpad a to zejména u kontejnerů na plasty a papír. U papíru znovu
připomínáme, že je potřeba papírové krabice co nejvíce rozkládat nebo
roztrhat. Plasty, tetrapack a kovy je možné shromažďovat do plastových pytlů,
které obecní úřad poskytuje občanům zdarma. Tyto pytle jsou sváženy
1x měsíčně zaměstnanci obce přímo od domu. Obec navíc tímto způsobem
sběru získává další finanční odměny. Pokud nechcete bojovat s místem
v kontejneru, zastavte se na úřadě pro sadu pytlů a QR kódy.
AKTUÁLNĚ
V souvislosti s opravou komunikace I/57 v obci žádáme občany bydlící u této
silnice, případně v uličkách, do kterých není možné kvůli práci na silnici
vjíždět, aby popelnice před vývozem nachystali k hlavní cestě. Děkujeme.
Eva Rusková

Mobilní hospic – Strom života
Mobilní hospic, Strom Života z Nového Jičína
navštívili zástupci obce Kunín. Místostarostka
obce Bohuslava Vavříková spolu s paní
Markétou Kuběnovou. V přátelském setkání
vyslechli od zakladatelů hospice paní Marie
Ryškové a pana Martina Šimáka povídání
o hospici a vše co s provozem hospice souvisí.
Hospic vznikl velkou iniciativou obětavých pracovníků v roce 2015 s několika
zaměstnanci. Nyní je to jeden z největších hospiců v republice se zaměřením
na dospělou i dětskou paliativní péči. Vedle této služby funguje rozsáhlá
odlehčovací služba a také poradna pro pozůstalé. Činnost je velice komplexní
a bohatá. Budeme velice rádi za spolupráci a vytváření podmínek pro občany
obce Kunín.
Občanům Kunína bych rád vzkázal: "Nebojte se na nás obrátit. Jsme tady pro
Vás. Naším posláním je poskytovat co nejkvalitnější služby všem, kteří naši
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pomoc potřebují". Kontakt 553 038 016, více informací na stránkách
www.zivotastrom.cz
Ze srdce přejeme obci Kunín všechno nejlepší do dalších let.
Ladislav Blahuta, Strom života
Naše obec přispívá tomuto zařízení již od roku 2016. Díky této návštěvě jsme
se ujistily, že peníze, které obec poskytuje, plní svou funkci a jsou použity
na důležitou věc. V přízemí budovy je obchůdek, ve kterém je možné zakoupit
výrobky chráněných dílen a šikovných místních umělců a podpořit tak činnost
neziskových organizací.
Nemile se nám některé z příběhů poslouchaly. Je však hezké, že se může
člověk na někoho obrátit. Děkujeme za pomocnou ruku, kterou nám všem
Strom života poskytuje.
Markéta Kuběnová

Poděkování všem, kteří pracovali na přípravě
obchvatu Kunína
Vážení spoluobčané, sousedé a kamarádi!
Toto volební období uběhlo a určitě to bylo jedno z nejsložitějších období
nejen pro kunínské. Poprvé jsme byli všichni ohroženi covidem, museli jsme
strpět různá omezení a pak následovaly informace a obavy z války
na Ukrajině. I přesto všechno musíme pracovat, žít a zajišťovat vše potřebné
pro běžný život. Aby to naše "žití" bylo spokojené, snažíme se mít i bezpečné
prostředí ve své obci. Proto více než 700 z Vás dalo svůj hlas v Petici
"Za Kunín bezpečnější". Za toto volební období se udělalo kus práce, i když
se může zvlášť dnes zdát, že to není vidět. Vypracovala se odborná studie, kde
odborníci dali za pravdu kunínským občanům. Zároveň se blíží období, kdy by
mělo dojít ke schválení aktualizace Zásad územního rozvoje
Moravskoslezského kraje. Tyto práce běžně trvají desetiletí, nám se to snad
podaří mnohem dříve.
Chtěla bych tímto poděkovat Vám všem za podporu a také poděkovat
stávajícím členům zastupitelstva, kteří schválili v roce 2019 variantu A1
Územní studie "Vedení silnice I/57 v úseku Kunín – Šenov – Nový Jičín. Tento
bod schválili zastupitelé bez ohledu na to, kdo je z které kandidátky. Pouze
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zastupitelé pan Radek Jalůvka a paní Markéta Kuběnová byli PROTI a paní
Bohuslava Vavříková se ZDRŽELA.
O tom, že obchvat je důležitý, se přesvědčujeme každý den, kdy díky opravě
silnice se tvoří během pár minut několika kilometrová fronta aut a kamiónů.
Blíží se období, kdy si všichni budeme volit nové zastupitele. Věřím, že si
všichni zvolíme ty, kteří budou hájit zájmy občanů a není jim lhostejný
i obchvat Kunína. Určitě nám to kandidáti sdělí ve svých prohlášeních. Tak
čtěme pečlivě a pozorně.
Nové vedení obce čeká ještě kus práce při prosazování obchvatu. Bude třeba
nadále jednat s Ministerstvem dopravy, Krajským úřadem v Ostravě,
Ředitelstvím silnic a dálnic a dalšími orgány. Uvedené bude vyžadovat nejen
ekonomické a organizační schopnosti, ale též nutnou dávku diplomacie. Ještě
jednou děkuji všem, kteří neztratili víru, že prosazovat dobré věci může vést
k dobrému konci.
Vážení spoluobčané, sousedé a kamarádi přeji nám všem pevné zdraví
a dobrou volbu v komunálních volbách.
S úctou Oldřiška Navrátilová
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Slavnost obce
Po dvouletém čekání jsme se konečně mohli potkat v zámeckém parku na
slavnosti obce. Počasí sice nebylo letní, ale hlavně že nepršelo a dovolilo
nám bavit se až do pozdních nočních hodin. V programu se vystřídalo několik
žánrů (Speciál a hity Věry Špinarové, Rej zvířátek, Kdyby ty muziky nebyly,
Verona, Rock and Roll band Marcela Woodmana a Kabát revival live) a na své
si tak přišel takřka každý. O průvodní slovo se po celé odpoledne velmi dobře
postarala moderátorka Barbora Dojčár Majíčková.

Prostor dostaly i děti základní školy, které po náročném covidovém období
mohly představit to, co v průběhu jednoho školního roku stihly natrénovat
coby mažoretky, bubeníci a ochotničtí herci. Pro mnohé z nich to byla v tak
velkém prostoru a před tolika lidmi premiéra. Odměnou jim byla nejen přízeň
publika, ale i volňásky na kolotoče.
Poprvé jsme si vyzkoušeli manipulaci s vratnými nápojovými kelímky, které
obec pořídila díky dotaci. Tu pro své členské obce zajistil Mikroregion
Odersko. Kromě kelímků zahrnuje i nezbytné příslušenství a to jsou přepravní
boxy a dvě myčky, které určitě poslouží při pořádání plesů a dalších
kulturních událostí. Kelímků se použilo přes 5 000 kusů a jejich test na
největší akci v roce dopadl dobře. Vždyť jen o kolik méně bylo po akci
nepořádku a sesbíraného odpadu.
Děkujeme všem, kteří tuto akci podpořili svou účastí, místním spolkům
Mysliveckému sdružení Šenov-Kunín a TJ Kunín za nabídku občerstvení,
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zámecké restauraci U Dobré hraběnky za vynikající guláš pro účinkující,
rodině Rumlových za odměnu pro vystupující děti ZŠ a také všem
zaměstnancům obce za přípravu a následný úklid areálu zámeckého parku.
Eva Rusková

Regionální setkání klubů seniorů
Obec Šenov u Nového Jičína ve spolupráci s TV studiem Sněženka Sedlnice
a Klubem seniorů Šenova u NJ připravila na Sportovišti za kostelem v Šenově
v úterý 07.06.2022 sportovní klání pro dříve narozené.
Náš seniorklub nemohl v účasti chybět.
Čtyřčlenné družstvo, ve složení Lenka
Zádrapová, Marie Černá a manželé
Vladimír a Alena Mašovští, se chopilo
reprezentovat naši obec. Družstvo
soutěžilo v 8 disciplínách někdy jako
celek, ale i jako jednotlivci. Soutěžící
se utkali například v minigolfu, ruských
kuželkách, střelbě na branku
florbalovou holí a petangue. Musím
naše družstvo pochválit. Svědomitě
plnilo úkoly a vedlo si opravdu výborně.
Na hlavní putovní cenu – sošku sedících
d ů c h o d c ů j s m e s i ce n e d o s á h l i , a l e
v družstvech jsme získali druhou cenu
za petangue a mezi jednotlivci vybojovala
druhé místo paní Marie Černá v ruských
kuželkách.
V průběhu dne bylo přichystáno občerstvení
a po soutěžích pak volná zábava. Hudbu
zajišťoval pan Josef Vágner a naši byli mezi
prvními, kteří si zatancovali. Družili jsme
se také s lidmi z okolních obcí. Věřím, že by
mohlo dojít např. ke společnému výletu
s Rybskými seniory. Došlo na předání
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kontaktů, tak snad
se něco podaří domluvit.
Seniorkluby mohly
do občerstvení přispět
malou gurmánskou
u k á z ko u . Ka ž d ý k l u b
přivezl něco dobrého
na zub. Odborná porota
pak hodnotila, ostatní
měli možnost také
ochutnat.
Stoly
se prohýbaly pod klobáskami, koláčky, bábovkami, pomazánkami,
štramberskými uchy a dalšími dobrotami. Samozřejmě že nesměly chybět
naše kunínské frgály, po kterých se jen zaprášilo. Za náš hruškový frgál jsme
získali cenu v podobě balíčku uzenin ze Sedlnic. Je vidět, že tady máme skvělé
hospodyňky, které těm koláčovým procesům opravdu rozumí.
Den se opravdu povedl. Děkuji našim seniorům, že i přes různé bolístky
poskládali skvělou partu a doufám, že si den také užili. Těším se na další
soutěžní klání, které by mělo být příští rok v Bartošovicích.
Markéta Kuběnová
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Naši jubilanti
V červenci a srpnu svá životní půlkulatá a kulatá jubilea slaví tito občané
obce. Do dalších let všem přejeme zdraví a spoustu dobré nálady.
červenec

srpen

Zdeňka Kopčanová

Jana Quittová

Štefan Sukeník

Vlasta Krumpolcová

Hilda Billová

Josef Doležal

Jaroslav Navrátil

Štěpán Brisuda

Marta Perutková

Marta Valchářová

Stanislav Sehnálek

Jaroslava Holišová

Jaroslava Holčáková

Naděžda Šimečková

Helena Kubová

Anna Mikulová

Božena Václavíková

Marie Nevřivová

Jan Kamenec

Bedřich Poledna

Ludmila Stehlíková

Jindřiška Šimíková

Ladislav Matějček

Vladimír Prušek

Olga Šebečková

Kondolence

V pondělí 25. července 2022 nás opustila
nejstarší občanka obce,
paní Jiřina Nováková,
která v lednu oslavila 100 let.
Upřímnou soustrast všem pozůstalým.
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Vzorná reprezentace obce
Ve dnech 25.–26.6.2022 skupina 26 sportovně nadaných občanů Kunína,
včetně některých zpřízněných duší, navštívila na základě pozvání obec
Nechvalín. Je to obec, která stále udržuje přátelské styky s naší obcí
na sportovním poli. Hlavně je to pokračování výměnných přátelských návštěv,
které byly započaty v 70. letech 20. století s obcí Skoronice.
Co 2 roky se vzájemně navštěvujeme, abychom upevnili a rozšířili jednotlivá
přátelství a u této příležitosti sehráli fotbalové utkání mužů, věkové hranice
35 a více let. Nejinak tomu bylo i letos.
Již tradičně se nám dostalo milého přivítání. V 17:00 h bylo započato vlastní
utkání. .Ještě před vlastním výkopem p. Rivec dopodrobna v krátkém projevu
představil naši obec po všech stránkách a připomenul celou historii těchto
setkání. Tyto informace uvítali hlavně návštěvníci tohoto utkání.
Ve vzájemném zápase jsme se k hostitelům opět nezachovali co nejvřeleji
a uštědřili jsme jim porážku 6:0. To však byla jediná kaňka na našem celém
pobytu. Raritou zápasu byly věkové legendy fotbalu Kunína a to 67letý
Zdeněk Suchomel a 62letý Miroslav Šimek. Oba však svým výkonem byli
oporami mužstva. Střelcem zápasu byl "mladík" Pepa Holub se dvěma
brankami.
Po tomto zápase jsme se odebrali na místní výletiště, kde ve velmi
přátelském duchu, při poslechu místní kapely pokračovala volná zábava.
Nikdo z nás po žádné stránce netrpěl, pořadatelé se o nás vzorně starali.
V 01:30 h po vzájemné dohodě byla tato krásná akce ukončena s tím, že náš
předseda pozval hostitele na rok 2024 do Kunína.
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Celá akce proběhla jak po sportovní, tak i kulturně-společenské stránce velmi
důstojně a byla vzornou reprezentací naší obce.
Ještě závěrem bych připomenul, že část výpravy se sešla a diskutovala jak
s místostarostou obce Nechvalín, tak i s některými zakladateli družebních
styků ze 70. let.
Aby se celá akce na této velmi dobré úrovni mohla uskutečnit, je nutno
poděkovat orgánům naší obce, v čele s jejím vedením za poskytnutí finanční
dotace. Tato byla především použita na úhradu dopravy a drobných
upomínkových předmětů pro hostitele.
Již teď se těšíme na setkání za 2 roky a hojnou účast našich občanů.
Josef Rivec, sekretář spolku TJ Kunín

Z připravovaných akcí 2022
18.–21.08.

Zámecký kinematograf

11.09.

Kunínská pouť

12.09.

20. zasedání Zastupitelstva obce Kunín

23.–24.09.

Volby do Zastupitelstva obce Kunín a do Senátu PČR

28.09.

Svatováclavská vyjížďka

30.09.–01.10. případné II. kolo voleb do Senátu PČR
říjen

Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Kunín

17.11.

Den obce

Zprávy ze školy
Vážení přátelé školy,
pro děti nastaly konečně vytoužené letní prázdniny. Hluk ve škole ustal,
začíná se uklízet a vylepšovat pro školní rok nastávající.
Ten letošní byl opět jiný. Nejprve jsme zachytili podzimní Covidovou vlnu, byli
nemocní, posílali děti a pedagogy do karantény, zavírali třídy, přecházeli
na online výuku… S příchodem jara se na nás valily špatné zprávy z války
v Evropě, byli jsme v nejistotě a napětí. Přesto jsme se rozhodli, že zkusíme
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znovu nastartovat aktivity pro žáky, které jsme na dva roky museli zrušit. A že
jich bylo!!! Plavání, lyžáček, lyžařský kurz, exkurze do planetária,
do Ovocentra, do místních podniků, knihovny. Školní výlety do všech možných
koutů Moravy, do Prahy, do Olomouce, do Brna, do Ostravy. Organizovali jsme
spaní ve škole, Branný den, besedy. Deváťáci učili malé spolužáky, prvňáci byli
pasováni na čtenáře, deváťáci byli přijati paní starostkou, navštívil nás
spřátelený ekotým ze Štramberka a navštívili nás učitelé z jiných škol
na ukázkových hodinách. Pracovali jsme se žáky také při přípravě na všechny
typy soutěží, také jsme žáky doučovali a připravovali na přijímací zkoušky.
Nelze ani všechny aktivity vypsat, tolik jich bylo. Za to patří poděkování
pedagogům, žákům, ale také rodičům, že dětem tyto aktivity dopřejí a zaplatí.
Můžeme se tedy těšit na další školní rok a nové výzvy…
Přeji všem klidné a pohodové léto, hodně odpočinku a jen samé dobré
zprávy…
Ivana Machýčková, ředitelka školy
Výlet do Prahy
V neděli 29. května hodně
h o o o d n ě b r zo r á n o j s m e
společně nastoupili do vlaku
směr Praha. Pobyt v hlavním
městě ČR nám zpříjemňovala
hodná paní z recepce našeho
hotelu.
Navštívili jsme spoustu
zajímavých a krásných míst,
jako třeba Národní muzeum,
Pražský hrad v čase střídání
stráží, Petřín nebo Kampu při
procházce noční Prahou. Jedním z nejlepších zážitků se pro nás stala exkurze
po celém letišti Václava Havla, včetně VIP salónku a přistávací plochy.
Na konci prohlídky nás překvapilo nečekané setkání s Českou hokejovou
reprezentací a možností autogramů a fotek. Třídenní výlet jsme si všichni
užili a těšíme se na příští návštěvu Prahy.
Žáci 9.A
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Cyklistický výlet
Žáci 4. třídy se ve středu 22.06.2022 zúčastnili v rámci celoročního kurzu
dopravní výchovy cyklistického výletu do Bartošovic. Zakončili tak svou práci
a vyzkoušeli si získané vědomosti a zkušenosti v terénu. Ráno se vydali
po cyklostezce přes Bažantnici
do Bartošovic. Navštívili zde
Bartošovické rybníky
a Občerstvení U rybníka, kde si
dali něco dobrého před cestou
zpět. Všichni to skvěle zvládli
a ujeli celých 16 km
s úsměvem. Osvědčili se jako
výborní cyklisté.
Mgr. Michaela Fižová
Branný den
V úterý 21.06.2022 proběhl ve škole Branný den. Tradičně byl zahájen
zkušebním poplachem a nástupem před školou. Na stanovištích kolem chaty
Pelikánky, kterou nám na tuto akci zapůjčili Kunínští myslivci, si deváťáci
připravili hod na cíl granátem, zdravovědu, testové otázky z OČMU, orientaci
na mapě, v lesíku byla i střelba ze vzduchovky, kde si žáci ověřili, že je třeba
brát poučení o bezpečnosti vážně. Nechyběla ani šifra v Morseově abecedě,
kterou připravila paní učitelka Lucie
Leciánová. Poznávačku ze zoologie, si
zábavnou formou připravily paní
učitelky Lucie Leciánová a Kristýna
Richterová. Kapitáni družstev – žáci
osmých tříd, se ve skupinách sešli
ve třídách, kde se seznámili se členy
svých družstev, která byla složena
z žáků prvních až sedmých tříd,
vymysleli název družstva a pokřik
a vyrazili na Čarodějku. Před startem
všechny žáky poučila paní učitelka
Jana Omaníková, kudy jít a jak
se cestou chovat. Počasí nám vyšlo,
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nepršelo, ale přesto některé překvapilo, když se zatáhlo a začalo foukat.
Spousta žáků totiž vyrazila z domu v bílých teniskách a bez mikin… Žáci
úspěšně splnili všechny disciplíny a opět se ukázalo, že jsou připraveni
na mimořádné události, které mohou v životě nastat a že umí spolupracovat
malí s velkými a ti větší se o ně umí pěkně postarat.
Mgr. Marcela Žídková
Deváťáci učí prvňáky
1. června na Den dětí si nejstarší žáci nachystali překvapení pro ty mladší.
Ujali se rolí učitelů dětí na 1. stupni. Jakub Dočkálek a Lukáš Havelka
se nezalekli ani těch nejmladších, prvňáčků, a připravili si pro ně hodinu
Hudební výchovy. Kluci měli hodinu promyšlenou, nápaditou a dokázali
zorganizovat činnosti i pro takovou drobotinu. Děti pod jejich vedením
bubnovaly na drumbeny, hrály živé pexeso, zpívaly písničky. Prvňáčkům
se hodina moc líbila, užili si jí. Kubovi a Lukášovi patří nejen poděkování ale
i velká pochvala!
Mgr. Alena Piecková
Kreslení na chodníky
Ve čtvrtek 02.06.2022 jsme s obecním úřadem pokračovali v oslavách
„Dětského dne“. Děti měly za úkol malovat obrázky na téma „Vysněné
prázdniny“, kde se mohla projevit jejich fantazie. Kresby byly originální, veselé
a kreslené barevnými křídami i barvami (viz obálka). Všechny děti si zasloužily
sladkou odměnu (nanuk a čokoládu) od obecního úřadu. Děkujeme paní
Kuběnové a těšíme se na další rok.
Vychovatelky ŠD
Exkurze Ovocentrum
Ve čtvrtek 02.06.2022 žáci 4. a 5. ročníku navštívili Ovocentrum ve Valašském
Meziříčí. Společně s průvodci si prohlédli skladovací prostory se spoustou
různých známých i méně známých druhů ovoce a zeleniny. Děti se dozvěděly,
jak se tyto druhy dostávají do Ovocentra, jak se mají uchovávat, jaké je jejich
využití, jaké obsahují prospěšné látky a především, jak se ovoce, zelenina
a mléko dostávají až k nám do školy. Poté žáci ve skupinách plnili úkoly pro
získání písmen do šifry, za kterou dostali sladkou zdravou svačinku.
Mgr. Michaela Fižová
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Návštěva Ekotýmu ze Štramberka
Dne 22.06.2022 nás navštívil Ekotým ze Štramberka. Prohlédli jsme si
společně naši školu (ekonástěnku, světové hodiny,…) a školní zahradu. Velké
díky patří panu Zezulčíkovi za to, že nám umožnil zdarma prohlídku
Kunínského zámku a za zaslané vzdělávací materiály. V zámeckém parku jsme
si sdělili své projekty a pár rad na příští rok. Dopoledne jsme zakončili
sladkou tečkou – zmrzlinou u Toma. Všichni jsme si to užili a těšíme se na
další společný výlet našich Ekoškol.
Ekotým ZŠ Kunín
Poznávací exkurze Vídeň
Ve čtvrtek 16.06.2022 jsme se vydali na dlouho očekávanou cestu do Vídně.
Exkurzi jsme měli pro němčináře (aby viděli vše, o čem se učíme, a hlavně
zkusili mluvit německy) naplánovanou již v červnu 2020, ale jak to všechno
dopadlo, víme. O to víc jsme se těšili. Odjezd v 5:00 jsme zvládli, a protože
jsme nemuseli spěchat, návrat v naprosté pohodě byl až 22:30. Jeli jsme

s cestovní kanceláří CA LM Tour z Nového Jičína a průvodkyni nám dělala paní
Milena Zezulčíková. Musím říct, že domluva termínu, programu, autobusu,
podrobností, ceny, … jak s paní Ludmilou Kellerovou, tak i s paní Zezulčíkovou,
byla úžasná a služby dané cestovky mohu jen doporučit. V plánu jsme měli:
zastávka u domu Hundertwasserhaus – autobusem odjezd k paláci
Oberbelvedere – návštěva zahrad – pěšky před Schwarzenberské náměstí
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na Karlovo náměstí, dále Mlsný trh – Státní opera, Hotel Sacher – Štěpánské
náměstí, katedrála, Příkopy – Josefské náměstí – Jezdecká škola s lipicány,
Hofburg – náměstí Marie Terezie a budovy muzeí. Odjezd z náměstí
do Schönbrunnu – Strudelshow – prohlídka komnat – zahrady – Labyrint –
Neptunova kašna – Gloriett. Nakonec jsme toho viděli ještě mnohem víc
a zažili i státní svátek v Rakousku. A jak vidí výlet do Vídně žáci?
Martin Krmenec
Já bych do Vídně jel určitě znova. Jak jsme tam jeli, tak se zpívalo a to se mi
líbilo. Přišlo mi, čím víc jsme se blížili k centru, tím víc to bylo starší
a památeční. První věc, kterou jsem viděl, byla řeka Dunaj a u ní stál krásný
mrakodrap. Když jsme vystoupili, tak první věc, kterou jsme viděli, byl zámek
Belveder. Před celou Vídní bylo několik tisíc větrných elektráren. Zjistil jsem,
že Rakousko je jedna z nejekologičtějších zemí a nevěděl jsem, že zahrada
Schönbrunnu je tak velká.
Laura Hálková
Já jsem si to hrozně moc užila, byl to mega dobrý zážitek. Na Belvederu se mi
líbilo to, že tam byly různé fontány a spousta kytek. A samozřejmě i ten
samotný Belveder. Na Schönbrunnu mě zaujalo, jak to bylo obří, prostě
nádhera. Strudel show byla boží, dozvěděla jsem se, jak se dělá štrůdl
ve Vídni. A ten štrůdl byl výborný. Sranda byla, jak ten pán házel s tím těstem.
Hundertwasserhaus se mi líbil ze všech nejvíce, byl barevný a měl velmi
zajímavý tvar. A uvnitř byla spousta pěkných malých obchůdků. Já jsem se ale
nejvíce pobavila po cestě tam a zpět v autobuse. Ale hrozně moc bych někdy
chtěla jít ochutnat kávu do kavárny „Havelka“. Hotel Sacher je velký a pěkný,
ale já bych se tam upřímně neubytovala (moc nemusím hotely). Státní opera
byla nádherná. A ti Lipicáni byli krásní, ale asi bych se na nich nezvládla
projet (mám strach z koňů). Po cestě domů byla sranda, v autobuse jsme si
zazpívali a stavili se do MC. A určitě bych jela do Vídně znova.
Děkuji všem zúčastněným – kolegyním, žákům, průvodkyni i pánům řidičům –
za krásný, pohodový den, který si, doufám, užili jako já. Děkuji i rodičům, že
dětem tento zážitek dopřáli.
Mgr. Pavlína Gráfová
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Třídní výlet 4. třída
V pátek 24.06.2022 se čtvrťáci
vydali na třídní výlet
do Ostravy. První zastávkou
byla radniční věž Ostravy, kde
si z ptačí perspektivy prohlédli
celou Ostravu. Poté se vydali
do Dolní oblasti ve Vítkovicích,
kde navštívili Velký a Malý
svět techniky, výstavu Baník
Expo a science show v Divadle
vědy. Vyzkoušeli si obrovské množství zábavných i poučných atrakcí
o technickém pokroku v průmyslu, o objevech a vědě, o přírodě a civilizaci,
o fotbale. Na science show se dozvěděli, jak rozdělat oheň několika způsoby
a vyzkoušeli si zapálení ohně na ruce. Výlet jsme si všichni užili a společně
se dobře bavili.
Mgr. Michaela Fižová
Tarzanie
Letos si sedmáci z áčka vybrali
sportovní výlet. Ve čtvrtek 23.06.2022
jsme vyrazili autobusem do Beskyd
pod Radhošť, kde je v Trojanovicích
l a n o v é c e n t r u m Ta r z a n i e .
Na překážkách mezi stromy jsme si
vyzkoušeli nejen svou fyzickou
zdatnost, ale i odvahu. Všichni jsme
zvládli zelenou trasu, na které byla
spousta záludných překážek a sjezdů
po laně. Všichni jsme si dali do těla,
ale byli jsme se svými výkony spokojení, odměnou byla výborná zmrzlina
a kebab ve Frenštátě. Naše lezení mezi stromy nám nafotila paní učitelka
Lucie Leciánová. Teď už se těšíme na prázdniny a přemýšlíme, kam vyrazíme
příště.
Mgr. Marcela Žídková
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Vystoupení našich žáků na slavnosti obce
V sobotu 11.06.2022 probíhala v zámeckém parku slavnost obce, na které
vystupovali žáci naší školy. Nejprve jsme se pobavili vesele ztvárněnou
pohádkou „Boudo, budko“, kterou si pro nás připravila školní družina. Poté
nám starší žáci zabubnovali na drumbeny a děvčata s pompomy při jejich
rytmickém bubnování zatancovala mažoretkovou sestavu. Děti to zvládly
na jedničku a sklidily velký úspěch potleskem.
Vychovatelky ŠD

Pasování na čtenáře
Ve spolupráci s obecní knihovnou v rámci projektu na podporu čtenářské
gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka se v pátek 17.06.2022
uskutečnilo v 1. třídě „Pasování na čtenáře“.
Akce proběhla ve středověkém duchu. Prvňáčci paní Kuběnové v taláru
a panu Barfajtovi, coby rytíři ve zbroji, předvedli své čtenářské dovednosti,
složili čtenářský slib a stvrdili ho svým podpisem v Pamětní knize obce Kunín.
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Za odměnu za jejich celoroční čtenářské
úsilí je rytíř pasoval speciálně vyrobeným
mečem na čtenáře a paní knihovnice je
obdarovala sladkostí, dárečkem, V.I.P.
p r ů k a z ko u d o k n i h ov n y a k n í ž ko u
spisovatelky Kláry Smolíkové a fotografa
Petra Václavka „Dubánek a tajný vzkaz“.
Pasování se dětem velice líbilo, měly radost
z dárků. Aby dostály svému čtenářskému
slibu, s chutí se pustily do čtení knížky.
Za to patří vřelé poděkování panu Lukáši
Barfajtovi a paní Markétě Kuběnové.
Mgr. Alena Piecková
Páťáci v Praze
Žáci 5. třídy se na konci
školního roku vydali
na třídenní výlet do Prahy. A co
v Praze dělali? „Čekali jsme
na vlak; jeli jsme lanovkou,
tramvají a trolejbusem;
prosvištěli jsme podzemním
metrem; spali jsme v hotelu;
jedli jsme výborné večeře
u Houmrů; vyšlápli jsme
na Pražský hrad 200 schodů;
viděli jsme střídání stráží; jedli
jsme, co se dalo; v Muzeu
čokolády jsme ochutnali vynikající čokoládu (a že se jí do nás vlezlo);
seznámili jsme se s významnými osobnostmi (i když to byly jen voskové
figuríny); prošli jsme se po Karlově mostě; pluli jsme lodí po Vltavě do ZOO;
v ZOO jsme sledovali cvičení lachtanů a krmili prasata pekari; pozorovali
jsme orloj; prošli jsme Prašnou bránou; v Muzeu iluzí jsme se proměnili
v trpaslíka a nechali vystřelit z děla; v Muzeu hraček jsme viděli auta, vláčky,
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parní stroje a mnoho dalších zajímavých hraček; navštívili jsme Národní
muzeum; obdivovali jsme krásu Národního divadla; bloudili jsme zrcadlovým
bludištěm; povozili jsme se na kolotoči; smáli jsme se; fotili jsme úplně
všechno; viděli jsme večerní Prahu; mnoho jsme se o Praze dověděli.“ Bolely
nás sice nohy – ušli jsme 60 005 kroků, což je asi 43 km. Ale stálo to za to😊 .
Mgr. Jana Žáková a žáci 5. třídy
Minifotbal – okresní kolo
Po vítězství v okrskovém kole ve variantě fotbalu 5 + 1 se družstvo chlapců
vydalo 14. června na okresní kolo. Hoši druhého stupně se opět
v Bartošovicích utkali s nejlepšími celky z celého okresu. Do krajského kola
mohl postoupit jen jeden z týmů: ZŠ Komenského 66 (Nový Jičín), ZŠ E.
Zátopka (Kopřivnice), ZŠ Komenského (Bílovec) a my.
Všechna naše utkání byla velmi vyrovnaná, bohužel jsme nedokázali vstřelit
góly. Proti soupeři z Nového Jičína jsme za celý zápas vystřelili pouze jednou.
Ve druhém utkání jsme soupeře z Hodslavic přehrávali ve všech směrech, ale
neproměnili jsme ani jednu z vyložených šancí. V zápase se soupeřem
z Kopřivnice nám ke gólu pomohl soupeřův brankář, a tak jsme zvítězili
nejtěsnějším rozdílem 1:0. Poslední utkání proti papírově nejsilnějšímu
soupeři z Bílovce jsme odehráli v lehce odevzdaném duchu. Byla to škoda,
protože soupeř nebyl o tolik lepší než ostatní družstva.
V okresním kole jsme tak vybojovali 4. místo a spoustu zkušeností. Ty
se budou příští školní rok hodit, jelikož bylo družstvo naší školy složené
především z žáků 7. ročníku. Děkuji všem chlapcům za jejich výkony.
Mgr. Tomáš Valentík
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Knihovna Kunín
Nabídka knižních titulů, které si můžete vypůjčit v naší knihovně:
Dětské tituly
Sourozenci; Bonilla Rocio
Kniha je určená pro děti, které někdy mají
problém se svým sourozencem. Takže vlastně
pro všechny, kdo sourozence mají. Jednoduchý
příběh s nádhernými ilustracemi je tak trefný
a výstižný, že vydá za tisíc slov. Oboustranná
kniha, ve které z jedné strany vypráví dívka
o svém bratrovi a z druhé bratr o sestře, má
odlehčující styl, který s humorným nádechem
a zpracováním vede k uvědomění si, jak moc pro
nás sourozenci znamenají. Pro děti od 6 let.
psychologické příběhy – příběhy o dětech – vztahy
K čemu jsou rodiče?; Clerget Stéphane
Proč nás rodiče hubují? S bráchou se pořád hádáme.
Je to normální? K čemu je svatba? Kladeš si často
otázky, které se týkají rodinného života a lidí kolem
tebe? Takové otázky mohou být závažné a někdy
vzbuzují rozpaky. Dospělí na ně nemají vždy
odpověď. Tato knížka se snaží najít ta správná slova,
která ti umožní pochopit tvé pocity a lépe jim
porozumět, aby ses v rodině a jejím každodenním
fungování cítil nebo cítila dobře. Pro kluky i holky
od 7 let.
populárně-naučné publikace – rodinné vztahy –
otázky a odpovědi
Léto, kdy jsme se potkali; Constantine, Robin
Cassidy má za sebou ošklivý rozchod se svým klukem. Poslední na co má chuť,
je potloukat se po městě a vzpomínat na to, co bylo. Když dostane nabídku
pomáhat na letním táboře u moře, neváhá a jede.
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S novou životní situací se vypořádává i Bryan.
Po těžkém úrazu skončil na vozíku a jeho myšlenky
se točí jen kolem toho, co už nikdy nezažije. Nikdy
nebude chodit, nikdy si nezasurfuje, nikdy si
nezatančí ploužák s holkou. Zpátky k normálnímu
životu a pryč od smutných myšlenek mu má pomoct
práce táborového vedoucího.
Když se Cass a Bryan setkají, má každý z nich své
vlastní plány. Ona si chce léčit bolavé srdce, on zas
svoji posmutnělou mysl. Ani jeden rozhodně nečeká,
že potká lásku…
dívčí romány – lásky – vztahy – rozchody
Tituly pro dospělé
Pohodové rodičovství; Studnička Milan
Vychovávat děti tak, aby z toho všichni členové
rodiny vyšli beze šrámů na duši, je hotové
umění. Milan Studnička, psycholog
a spoluzakladatel úspěšného vzdělávacího
portálu, se proto zaměřil na nejpalčivější otázky
z praxe. Je rozdíl mezi výchovou kluků a holek?
Jak porozumět sám sobě, a tím pádem i dětem?
A jak vycházet s prarodiči? Ať už máte doma
miminko, batole, školáka či puberťáka – vždy
můžete pracovat na tom, aby se celá rodina cítila
lépe.
populárně-naučné publikace – výchova –
rodičovství
Chladnokrevně; Bryndza Robert
Chladné londýnské ráno. Velký kufr, který vyplavila Temže. Detektiv
šéfinspektor Erika Fosterová a její kolegyně Mossová už tuší, že je uvnitř
nečeká příjemné překvapení. Ale na to, co doopravdy najdou uvnitř, když
se jim zrezivělý kufr podaří na několikátý pokus otevřít, nemůže být nikdo
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nikdy připraven. Byť to není poprvé, co detektiv
šéfinspektor Erika Fosterová čelí brutální vraždě, kufr
s rozřezaným tělem mladého muže vyplavený na břeh
Temže ji šokuje. O dva týdny dříve bylo navíc nalezeno
v podobném kufru tělo mladé ženy. Je to jen náhoda,
nebo se Erika a její tým budou muset znovu postavit
sériovému vrahovi?
anglická literatura – thrillery – detektivní romány
Smrt v týlu nepřítele; Gruntová Jitka
Území Svitavska a Moravskotřebovska začleněné
v říjnu 1938 do Německé říše nebylo místem
poskytujícím zázemí pro činnost partyzánských
oddílů. Dokládají to osudy sovětských desantů
Komenský a Ján Majer-Spartakus vysazených
n a S v i t a v s k u v p o s l e d n í m r o c e v á l k y.
Na pronásledování, likvidaci a dopadení výsadkářů
nacistickým bezpečnostním aparátem se aktivně
podílelo místní německé obyvatelstvo. Smrt v týlu
nepřítele nalezli i váleční zajatci a lidé odvlečení
sem z území okupovaných nacistickým Německem,
kteří byli nasazeni na otrocké práce v továrnách,
v zemědělství a dalších odvětvích.
monografie – 2. světová válka – dějiny
V červnu jsme ve spolupráci s družinou ZŠ Kunín uspořádali malování
na chodníku a v rámci projektu Už jsem čtenář – pasovali naše prvňáčky
na čtenáře. Děkuji panu rytíři – Barfajtovi za výpomoc při realizaci akce. Více
ve zprávičkách ze ZŠ Kunín.
Knihovna bude z důvodu čerpání dovolené uzavřena od 25.07.2022 do
12.08.2022.
Přeji klidné prázdniny zalité, pokud možno, radostnými chvilkami
Markéta Kuběnová
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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:

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

08:00–11:00
08:00–11:00

12:00–17:00
12:00–17:00
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Malování

na chodníku
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