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Kaplička u "letiště"

| !2 |

Vážení spoluobčané,
koncem ledna jsem se účastnila pracovní schůzky na Ředitelství silnic
a dálnic ČR v Ostravě, na níž jsme byli s ostatními účastníky informováni
o plánované rekonstrukci silnice I/57 od mostu přes řeku Odru po šenovský
kostel. Rekonstrukce by měla být zahájena v dubnu 2022 a měla by trvat 168
dnů. Práce budou prováděny v úsecích cca 800 m dlouhých, v sedmi etapách,
doprava bude řízena semafory.
Komunikace bude vyfrézována do hloubky 40 cm a následně na ní zhotoven
nový asfaltový povrch. Při této rekonstrukci by mělo dojít k vyřešení
odvodnění komunikace v místech, kde působí voda problémy. Pokud je máte,
dejte mi, prosím, do konce února vědět, ať můžu informace předat
na Ředitelství silnic a dálnic. Děkuji. O nemožnosti sjezdů na místní
komunikaci budete včas informováni. Kompetentní zaměstnanci Ředitelství
silnic a dálnic věří, že práce budou probíhat bez komplikací a děkují
za trpělivost.
Při této schůzce jsem opakovaně vznesla dotaz na posuny v záležitosti
obchvatu. Ke krajským úřadem slibovanému rychlému vyřešení změn Zásad
územního rozvoje (ZÚR) bohužel nedošlo, k existenci posunu obchvatu byla
vydána negativní stanoviska a změny ZÚR byly rozděleny na dvě části, první
s kladnými stanovisky, ta druhá s problematickými. A místo navržené trasy
za intravilánem v polích se trasa v návrhu vrátila zpět na původní místo.
Odpovědi k termínům nedostávám bohužel nikde. Při sčítání dopravy v obci
bylo zjištěno, že hustota dopravy klesla na cca 6.500 vozidel. V případě
zjištění nových informací či posunu Vás budu opět informovat.
Přeji Vám pohodové snad už jarní dny a hodně zdraví. Opatrujte se.
Dagmar Novosadová, starostka

Starostka obce Kunín svolává 17. zasedání
zastupitelstva obce, které se koná 28. února 2022
v 17 hodin na Osvětové besedě.
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Informace z jednání rady obce
Rada obce na 58. schůzi:
schválila
• zveřejnění majetkového záměru pronájmu nebytových prostor v I. NP
budovy Kunín č. p. 56, a to 3 místnosti o celkové podlahové ploše 75,81 m2
na úřední desce OÚ a následné projednání na RO. Po skončení zákonné
lhůty pro zveřejnění záměru budou zájemci o pronájem vyzváni
k představení podnikatelského záměru a pak bude rozhodnuto o výběru
nájemce (rozhodnutí rady, obálková metoda, losování). Nájemné bude činit
minimálně 600 Kč za m2/rok a bude stanoveno dle předmětu podnikání.
• zveřejnění majetkového záměru pronájmu nebytových prostor – garáže
na části pozemku p. č. 1077 o výměře 19,8 m2 na úřední desce OÚ
a následné projednání na RO.
• výpověď pachtovní smlouvy pachtu pozemku p. č. 803/1 o výměře 40 m2
v k.ú. Kunín, dohodou k 31.1.2022.
• zveřejnění majetkového záměru pachtu části pozemku p. č. 803/1 o výměře
40 m2 na úřední desce OÚ a následné projednání na RO.
• výpověď pachtovní smlouvy pachtu pozemku p. č. 809 o výměře 72 m2,
dohodou k 31.1.2022.
• uzavření Smlouvy o zabezpečení nákupu, zpracování a vedení kulturního
fondu pořízeného z prostředků obce pro rok 2022 s Městským kulturním
střediskem Nový Jičín, p. o., se sídlem Masarykovo nám. 20, Nový Jičín. Obec
se zavazuje poskytnout pro rok 2022 finanční prostředky na nákup knih
ve výši 22.090 Kč a náklady na poskytované služby ve výši 11.981 Kč.
• poskytnutí finančního daru spolkům a organizacím na nákup tomboly či
jiných nákladů v hodnotě 1.500 Kč na každou uspořádanou akci v roce
2022. Finanční dar bude vyplacen na základě přineseného dokladu.
• poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč Andělům Stromu života p. s.,
se sídlem Kostelní 71/37, Nový Jičín na provoz Mobilního hospice Strom
života v roce 2022.
• poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč organizaci Centrum pro
zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o. p. s., Detašované
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pracoviště Nový Jičín, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín pro sociální službu
Občanské poradny.
• schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč ZO ČSOP Nový Jičín
70/02 Záchranné stanici a Domu přírody Poodří, Bartošovice 146 na provoz
záchranné stanice v Bartošovicích v roce 2022.
• rozpočet Základní školy a Mateřské školy Kunín, okres Nový Jičín, p. o. na rok
2022 dle přílohy, která je součástí zápisu, celkový schválený neinvestiční
příspěvek na provoz organizace je 2.759.000 Kč.
• Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Kunín okres
Nový Jičín, p. o. na léta 2023 – 2024.
• cenovou nabídku vřetenové sekačky JACOBSEN TRI-KIBG 1900D 3WD
za cenu 318.180 Kč + DPH se zárukou 12 měsíců.
• cenovou nabídku firmy Umělky s. r. o., Fučíkova 909/19, 628 00 Brno
na regeneraci sportoviště z umělého trávníku v celkové ceně 123.961 Kč +
DPH, a čištění a opravu běžecké dráhy v celkové ceně 53.444 Kč + DPH.
vzala na vědomí
• žádost o prodloužení nájmu bytu a stanovuje nový termín vystěhování bytu
na 31.1.2022 s tím, že všechny dlužné částky vztahující se k nájmu (včetně
měsíce ledna 2022) budou uhrazeny. Pokud byt nebude předán dne
1.2.2022, podá obec k soudu žalobu na vyklizení bytu.
• žádosti o pronájem nebytových prostor Kunín č. p. 56, o žádostech bude
rozhodnuto po sejmutí zveřejnění majetkového záměru pronájmu
nebytových prostor na úřední desce OÚ.
Eva Rusková

Poplatky v roce 2022
Úhrady poplatků je možné provádět převodem na účet s příslušným
variabilním symbolem nebo hotově a kartou v pokladně obecního úřadu
v úředních hodinách. Po uhrazení poplatku za komunální odpad převodem je
potřeba si na OÚ vyzvednout známku na popelnici a staré známky
na nádobách strhnout. Platby je možné rozložit do více splátek.

| !5 |

Poplatky
komunální
odpad

pes

stočné

nájem
pozemku
jak zaplatit

Variabilní
symbol

Splatnost

1340

30.4.

1341

31.3.

35 Kč/m3 spotřebované vody do
31.12.2021
39 Kč/m3 spotřebované vody od
01.01.2022

2321

čtvrtletně

cena dle nájemní smlouvy

2321

31.3.

Výše poplatku
550 Kč/osoba/rok pro přihlášené do
programu
850 Kč/osoba/rok dle vyhlášky
100 Kč/pes v rodinném domě
200 Kč/druhý a další pes v RD
450 Kč/pes v domě s více než 2 byty
1000 Kč/druhý a další pes v domě s
více než 2 byty
200 Kč/pes v domě s více než 2 byty
a majitel starší 65 let

na účet č. 1760145389/0800 s příslušným variabilním
symbolem, hotově nebo kartou v pokladně OÚ

Pes, nejlepší přítel člověka ...
Obráceně tento vztah ne vždy funguje
ideálně. Žádáme majitele čtyřnohých
mazlíčků, aby si po svých psech uklízeli
exkrementy a to v každé roční i denní době,
tedy i za tmy!!! Dodáváme, že na dětských
hřištích, školním hřišti a v zámeckém parku
se psi nevenčí. Dále připomínáme, že psa
staršího 3 měsíců je potřeba na obecním
úřadě přihlásit, uhradit poplatek a připevnit
mu známku.
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Kompostér není kontejner
Postupně si zvykáme, že k bytovým domům přibyly kompostéry na třídění
rostlinného odpadu z domácností. Chápeme, že je to pro mnohé věc úplně
nová, na kterou je potřeba si zvyknout a připravit se. Třeba vymyslet v čem
odpad do kompostéru odnášet. Není nutné pořizovat speciální nádoby. Dobře
poslouží jakákoliv plastová miska (od masa, zeleniny, většího jogurtu) nebo
třeba nádoba od pracího prostředku a když je k ní i víko, je po problému.
Ostatně, naplněná miska vydrží na balkónu nebo okenním parapetu
i do druhého dne, když se zrovna nechce ven.
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Už méně chápaví jsme ale k tomu, co v kompostérech vídáme. Znovu
přikládáme názorný obrázek, co do kompostéru patří. Jsou to tzv. hnědé
a zelené biologicky rozložitelné složky odpadu. Při pohledu na obrázek je
hned jasné, že ani salám, ani zbytek uvařeného jídla, ani pečivo a ještě k tomu
v igelitovém sáčku na něm nejsou!!!
Eva Rusková

Kolik nás je?
K 31.12.2021 v naší obci bylo k trvalému pobytu přihlášeno 1873 občanů.
V průběhu roku se 38 občanů přistěhovalo, 40 obyvatel se odstěhovalo.
Narodilo se 16 dětí, zemřelo 21 občanů. Průměrný věk dosahuje 40,44 let.

Blahopřáli jsme k nejkulatějšímu jubileu
Hned druhý den v roce slaví
své narozeniny paní Jiřina
Nováková, nejstarší občanka
naší obce. Narodila se totiž
2. ledna před sto lety.
Ještě v roce 2020 jsme mohli
tuto čipernou paní
zahlédnout v naší obci.
Vzhledem k lepšímu
zabezpečení si ji k sobě vzal
její druhorozený syn Jiří. Nyní
tedy bydlí v malé útulné
chaloupce v Jarcové u Vsetína,
kde je o ni s láskou postaráno.

Na návštěvě u p. Novákové: D. Novosadová, B.
Vavříková, M. Kuběnová

4. ledna jsme paní Novákovou navštívily, abychom jí poblahopřály. Strávily
jsme příjemné chvíle v její společnosti i jejího syna. Čas nám rychle ubíhal.
Paní Nováková je opravdu čiperná babička. Zlobí ji pouze sluch. Péči o sebe
zvládá, paměť ji stále slouží a chůze do schodů jí nečiní žádné potíže. Tvrdila
s úsměvem, že čekala nějakou změnu, když se dožije té stovky, ale pořád je to
den jako každý jiný.
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V Ku n í n ě p r ož i l a
70 let a dle jejích
slov má Kunín v srdci.
Svědčí o tom
i obrázek našeho
kostela nad její
postelí. Shlédli jsme
rodinné fotografie,
b l a h o p ř á n í , k te r á
obdržela ke svému
výročí a pak také
a l b a s d o b ov ý m i
f o t o g r a fi e m i ,
ve kterých byli
zachyceni také žáci
z místní základní
školy (možná se na nich někteří najdou).
Paní Nováková byla učitelkou, učila ve „staré škole“ žáky prvních, druhých
a třetích tříd. Ještě v budově naší nové školy (na Suchdolském kopci) dostala
na starost první třídu. Nemoc jí však nedovolila pokračovat v práci a svou
učitelskou činnost
musela ukončit.
Od roku 1971 je
v důchodu.
D ě k u j e m e
za příjemně strávené
odpoledne a paní
Novákové ještě
jednou přejeme, ať je
stále tak vitální
a soužití se synem ať
přináší mnoho
radostných chvilek.
Markéta Kuběnová
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Tříkrálová sbírka
Vážení dobrovolníci, příznivci a přispivatelé,
je naší milou povinností sdělit Vám, jaká čísla přináší letošní ročník Tříkrálové
sbírky. Po loňské kolednické pauze, kdy se uskutečnila sbírka „jen“ v online
prostoru jsme za vámi vyráželi v nejistotě
a s otazníkem, zda vaše přízeň přetrvala
i přes covidové období.
Naše obavy se naštěstí ukázaly jako
zbytečné. 112 kolednických skupinek
se vracelo s naplněnými pokladničkami,
děti se sladkými dárečky od vás, vedoucí
skupinek s dobrým pocitem ze (většinou)
vstřícného přijetí. Na online sbírce také
naskakovaly nějaké částky. Pomocnou ruku
přineslo Informační centrum v Novém
Jičíně, obchody COOP na Starém Jičíně
a Hruška v Žilině a také obecní úřady Starého Jičína, Kunína, Bernartic
a Šenova u NJ.
Ve všech obcích je sečteno a k našemu překvapení opět rekordní částky. Vaší
důvěry si velice vážíme a svěřené peníze použijeme dle schválených záměrů.
Charita NJ
Nový Jičín

411 399,00 Kč

Starý Jičín

199 277,00 Kč

Šenov u Nového Jičína

75 033,00 Kč

Kunín

55 176,00 Kč

Bernartice nad Odrou

71 351,00 Kč

Online koleda

8 650,00 Kč

Bezhotovostní dary

33 590,00 Kč

Celkem

854 476,00 Kč
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Naši jubilanti
V únoru slaví svá kulatá a půlkulatá jubilea tito občané. Přejeme jim hodně
zdraví a spokojenosti do dalších let.
Danuše Jančálková

Ludmila Fiřtová

Dagmar Tkadlečková

Jan Kafka

Jiří Pokora

Hermína Juříčková

Eliška Špíšková

Marta Kužílková

Z připravovaných akcí 2022
12.03.

Brigáda TJ Kunín na hřišti od 8.30 za příznivého počasí

30.04.

Pálení čarodějnice Máni Kulhavé

21.05.

Historická bitva v zámeckém parku

11.06.

Zámecká slavnost

Místa zpětného odběru pneumatik
S blížícím se jarem nastane čas na výměnu pneumatik na motorových
vozidlech. Připomínáme, že sběrný dvůr v obci staré pneumatiky NEPŘIJÍMÁ.
Pneumatiky je po výměně v pneuservisu daný servis povinen odebrat.
V případě výměny svépomocí je pneumatiky možné odevzdat do pneuservisů
zapojených do systému ELTMA www.eltma.cz. Takovými pneuservisy v okolí
jsou:
AUTO NORDEN s. r. o., Dukelská 92, Šenov
CATHERINE COSMETICS s. r. o., Malostranská 30a, Šenov
ALMA PNEU s. r. o., Suvorovova 481, Šenov,
AUTORENT SERVIS s. r. o., Sv. Čecha 2088/3, Nový Jičín
PNEUSERVIS Hanzelka s. r. o., Lužická 29, Nový Jičín
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Informace k dani z příjmů fyzických osob
Konec zákonné lhůty pro podání
přiznání k dani z příjmů fyzických
osob za rok 2021 připadá na
1. dubna 2022. V případě, že bude
přiznání k dani z příjmů fyzických
osob občanem podáno
elektronicky, připadá konec lhůty na 2. května 2022. Občanům, kterým
přiznání zpracuje a podá daňový poradce, končí lhůta pro podání tohoto
přiznání až 1. července 2022. V těchto lhůtách je daň z příjmů fyzických osob
také splatná.
Všechny formuláře jsou k vytištění dostupné ve formátu PDF
na www.financnisprava.cz zde a v listinné podobě jsou k dispozici také
na územních pracovištích, finanční úřad však osobní návštěvu územních
pracovišť občanům z epidemiologických důvodů nedoporučuje.
Kompletní informace o tom, kdo je povinen přiznání k dani z příjmů fyzických
osob podat, i odpovědi na nejčastější dotazy naleznete zde.
Předpokládá se, že elektronicky pomocí portálu Moje daně (v aplikaci Online
finanční úřad nebo pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu)
bude možné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2021 vyplnit
i podat od konce února 2022. Aktuální informace k dostupnosti jednotlivých
elektronických formulářů a možnosti jejich elektronického podání naleznete
na www.financnisprava.cz cestou Finanční správa – Novinky.
Za elektronicky podané přiznání se považuje také přiznání podané občanem
pomocí aplikace Elektronická podání pro Finanční správu bez elektronického
podpisu nebo jiného ověření identity odesílatele, za podmínky, že bude
finančnímu úřadu do 5 dnů doručen vytištěný, řádně rukou podepsaný etiskopis, který se vytvoří automaticky po odeslání přiznání. E-tiskopis
(a rovněž jakékoliv jiné listinné podání) lze finančnímu úřadu doručit
poštovní přepravou nebo vhozením do sběrných boxů, umístěných
na územních pracovištích finančního úřadu.
Vzhledem k epidemiologické situaci ani letos nebudou zaměstnanci
územních pracovišť Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj v průběhu
března vyjíždět za občany do obcí. Finanční úřad proto prosí občany, aby
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obdobně jako v roce 2021 k vyřízení svých dotazů použili zejména níže
uvedená telefonní čísla a e-mailové adresy.

Všechny aktuální informace a stanoviska včetně informací o aktuálních
úředních hodinách podatelen jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz.
V případě dotazů neváhejte využít výše uvedených kontaktů. Vaše dotazy
budou vyřizovat specialisté finančního úřadu a jeho územních pracovišť, kteří
odpoví na Vaše dotazy se znalostí regionálních souvislostí.
Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí FÚ pro MSK

Vzhůru za skřítky a vílami do Pohádkového Poodří!
Máme pro vás skvělou zprávu! Pohádkové Poodří neulehlo k zimnímu spánku
a zve na návštěvu hned devíti ze svých třinácti kouzelných zastavení! Děti
se zde mohou seznámit se skřítky, vílami, veverkou i princeznou, sbírat
maňásky pohádkových postaviček i razítka do cestovního pasu zvaného
Vandrbuch (už za pět razítek dostanou divadélko!). A na své si přijdou
i dospělí.
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Ve fulneckém infocentru na děti čeká princezna
Terezka, v Bartošovicích na zámku víla Rusalka
a v Sedlnicích v infocentru víla Sněženka.
Kouzelné sklepení v Bílovci je plné skřítků
Picmochů, ve Skotnici se zabydlel skřítek
Plamínek a ve Vražném skřítek Kulihrášek. Vodní
mlýn Wesselsky v Loučkách u Oder je domovem
skřítka Raráška (a také pana Krále, který tu
návštěvníky provází) a mlýn ve Spálově obývá
skřítek Větroplach. Ten se sice na zimu ukryl, ale určitě se můžete podívat, kde
žije – klíč od mlýna vám dají na zdejším úřadu. No a v klimkovickém
infocentru má svůj pelíšek veverka Augustinka. A když navštívíte třeba jen pět
míst, jedno hezčí než druhé, máte pět maňásků, divadlo a spooooustu zážitků.
To přece stojí za to! Cestou domů se pak můžete zastavit na Jarošově statku
ve Studénce a zdejším zvířátkům předat pozdravy i pohlazení od kamarádů
skřítků!
Protože zvlášť v poslední době se vše operativně mění, doporučujeme ověřit
si aktuální platnost otevírací doby místa, které chcete navštívit.
Pr o j e k t Po h á d kové Po o d ř í j e fi n a n č n ě p o d p o ř e n z r oz p o č t u
Moravskoslezského kraje a Euroregionu Silesia.
Více info: www.poodri.com, FB Pohádkové Poodří

Knihovna Kunín
Pravidelná dávka novinek z naší knihovny je opět tady.
Dětské tituly
Hurá do muzea; Pitrová, Pavlína
Co je to muzeum? Co tam můžete vidět? Kdo zde
pracuje? Jak vznikají sbírky? Nejen to se dozvíte,
když se s námi vydáte na poznávací výlet
do výstavních síní, depozitářů či skanzenů. Zjistíte,
kdy muzea začala vznikat a proč jsou tak důležitá.
Cesta povede napříč staletími i vědními obory.
Seznámíte se s nejvýznamnějšími sběrateli a dozvíte
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se, jaké muzejní poklady můžete ve sbírkách najít. Bonus! Mapa významných
muzeí v České republice a Evropě. Určeno pro děti od 7 let.
muzea – galerie – dějiny – obrázkové publikace
Nedráždi bráchu bosou nohou; Hejdová, Irena
Marek má „strašnýho“ bráchu. Tedy aspoň si to
myslí, a proto mu říká Mimoň. Jenže v určitém věku
je každý mladší sourozenec strašný a věkový rozdíl
dvou let je propastný. Takže je jasné, že důvod ke
rvačce a vzájemným naschválům se vždycky najde.
Jednou se bráchové zase pošťuchují, tentokrát na
záchodě, až do něj nedopatřením spadnou.
Proklouznou úzkou trubkou a ocitnou se v
potrubním labyrintu. Dostat se z takové bryndy
nebude jen tak. Cestou malé hrdiny potká nejeden
zádrhel. Bez pomoci čtenářů to tentokrát nepůjde.
Interaktivní ilustrovaná kniha pro všechny velké i
malé sourozence. Pro děti od 5 let.
česká literatura pro děti - sourozenci – interaktivní knihy
RUR; Čupová, Kateřina, 1992Komiksová adaptace ke stému výročí slavné
divadelní hry Karla Čapka. Komiksová adaptace,
v jejímž podání znovu ožívá dnes již klasický příběh
Rossumových univerzálních robotů, Heleny Gloryové,
stavitele Alquista a dalších zaměstnanců továrny
na roboty.
komiksy – Čapek, Karel, 1890-1938 – divadelní hry –
převyprávěno
Tituly pro dospělé
Podivuhodné stromy; Hrušková, Marie
Stromy nejsou jen krásné na pohled, ale po tisíciletí provázejí člověka i jako
jeho pomocníci: léčí, ochraňují, poskytují obživu – lze téměř bez nadsázky říct,
že bez nich by na zemi nebyl život. Stromy jsou však i dávnými svědky našich
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dějin – vždyť jejich věk nezřídka několikanásobně převyšuje věk člověka.
Vydejme se tedy po stopách těchto moudrých svědků historie
a zaposlouchejme se do jejich příběhů.
stromy – příběhy – krajiny
Panáček; Němčík, Tomáš, 1975Autobiografická výpověď o celoživotním boji
se závislostí na alkoholu. Autor v knize popisuje, jak
alkohol plíživě začal ovládat jeho život a jak
z mladické revolty přerostl nejprve v životní styl
a poté v démona, který z něj udělal loutku a vzal mu
nejen zdraví, ale i touhu žít. Vypráví o složité cestě
zpět do všedního života, o nahrazování jedné
závislosti druhou a v neposlední řadě také o síle
rodinných pout.
česká literatura – autobiografické příběhy –
alkoholismus
Zátopek … když nemůžeš, tak přidej!; Novák, Jan, 1953„Je to hranice bolesti a utrpení, která dělí chlapce
od mužů,“ říkal Emil Zátopek. Právě posouvání mezí
možností vlastního těla z něj udělalo fenomenálního
běžce a jednoho z nejslavnějších sportovců historie.
Když na olympijských hrách v Londýně v roce 1948
vyhrál běh na deset kilometrů a na pětikilometrové
trati skončil druhý, nepovažoval to za velký úspěch.
Z následující olympiády v Helsinkách přivezl tři zlaté
medaile a stal se legendou, ale připsal si i důležitější
vítězství – postavil se proti režimu za svého svěřence
Stanislava Jungwirtha a prosadil, aby vůbec mohl
na olympiádu odcestovat. Největší úspěchy Emila
Zátopka i jeho seznámení s celoživotní láskou Danou můžeme znovu prožít
díky scénáři Jana Nováka a vizuálně opojnému provedení Jaromíra 99.
česká literatura – Zátopek, Emil, 1922-2000 – atleti – komiksy
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Okresní město, Bylo nás pět; Poláček, Karel, 1892-1945
Společné vydání dvou románů klasika českého
literárního humoru – úvodního románu satirické
maloměstské pentalogie Okresní město a půvabné
klukovské kroniky Bylo nás pět. Román "Okresní
město" je první knihou nedopsané satirické ságy
českého maloměsta. Představuje život jednoho
městečka na přelomu prvního desetiletí 20. století,
jehož zjevným předobrazem se stal Poláčkův rodný
Rychnov nad Kněžnou. Děj se odehrává krátce před
vypuknutím 1. světové války a soustřeďuje
se především na rodinu obchodníka Gustava
Štědrého se třemi syny. Kolem těchto ústředních
postav autor rozehrává satirickou mozaiku
rozmanitých figurek maloměstského společenství s jejich malichernými sváry
a nenávistmi. "Bylo nás pět" je půvabná knížka vyprávění o dobrodružstvích
pěti nezbedných chlapců z malého českého městečka, psaná formou
dětského deníku kupeckého synka Petra Bajzy. Rok na maloměstě, viděný
klukovskýma očima, připomíná všechny sezónní dospělé i dětské zábavy,
životní styl i hierarchii obyvatel malého města za první republiky
česká literatura – humoristické příběhy – satirické romány
Těším se na Vás opět v knihovně.
Markéta Kuběnová

Zprávy ze školy a školky
Zprávy ze školky
Vánoční ohlédnutí - další školkové Vánoce na webu místo na doopradické
vánoční besídce
I letos jsme se nemohly setkat s rodinami dětí na klasických vánočních
besídkách a dílnách ve třídách školky. Důvodem byla pokračující „covidová“
situace. Abychom prezentovaly naše prosincové vánoční tvoření a podpořily
navození té pravé vánoční nálady, natáčely jsme aspoň videa a pořizovaly
fotografie. Pokud se chcete podívat, vše najdete na webu školy zskunin.cz,
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Fotogalerie MŠ. Do Fotogalerie vkládáme i další záznamy o naší každodenní
vzdělávací činnosti.
Plánujeme
Že bude lépe, co se týká covidové situace, tak, jak se říká a píše v médiích,
protože nám to umožní plánovat akce s dětmi i s rodiči. A hlavně - už je
naplánována realizace rekonstrukce školní zahrady - 1. etapy. Firma už se na
práci připravuje, čeká se jen na jarní počasí. Hotovo má být do konce června,
ale věříme a doufáme, že to bude dříve. Zvládneme i omezené možnosti
využívání zahrady dětmi. Postup prací budeme s dětmi pozorovat
a dokumentovat. Moc se těšíme na nové prvky.
Za MŠ Renáta Šťastná
Zprávy ze školy
Plánujeme v únoru a v březnu 2022:
4.2.

Pololetní prázdniny

7.2. – 11.2. Jarní prázdniny
17.2.

Recitační soutěž – školní kolo

21.2. – 25.2. Lyžáček pro 2. - 5. třídu v Tošovicích
4.3.

Školní vysílání 7. A třídy

6.3. – 11.3. Lyžařský výcvikový kurz Praděd
Na konci března plánujeme Den otevřených dveří v ZŠ.
Stalo se ve škole:
Módní přehlídka s diskotékou
Ve středu 26. 1. 2022 a ve čtvrtek 27. 1. 2022 jsme si ve školní družině
zpestřili odpoledne módní přehlídkou. Děti si připravily kostýmy, převleky
a různé módní doplňky. Nakonec se děti pobavily na pořádné diskotéce. Celou
akci jsme si všichni moc užili a těšíme se na další.
Závodivé hry v tělocvičně
Ve čtvrtek 20. 1. 2022 se děti ze školní družiny účastnily závodivých her
v tělocvičně. Pro děti byly připravené různé disciplíny, ve kterých si poměřily
svou rychlost, šikovnost a obratnost. Děti bojovaly ze všech sil, proto
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na všechny čekala sladká odměna. Sportovní odpoledne se všem líbilo
a těšíme se na další.
Vychovatelky ŠD
Zeměpis – kvarteto
Na přelomu kalendářního roku
2021/2022 žáky devátých tříd čekalo
zeměpisné téma: Jihočeský kraj.
Jejich úkolem bylo vytvořit kvarteto
s touto tématikou. Jedná se o karetní
hru o 32 kartách, kde je úkolem
posbírat čtyři tématicky stejné karty.
Vyhrává ten, kdo posbírá co nejvíce
čtveřic – kvartet. Vše ostatní bylo
na nich. Jak si rozdělí práci, jaké zvolí
témata karet či jak karty zpracují. Výsledkem bylo, že si vlastnoručně
vytvořenou hru společně zahráli. A stejně tak i kvarteto svých spolužáků
z vedlejší třídy. Jestli se jim práce povedla, můžete posoudit z fotografií.
Mgr. Valentík Tomáš
Preventivní program sexuální výchova
V pondělí 17.1. jsme se my, žáci devátých tříd, zúčastnili preventivního
programu sexuální výchovy. Přišel pan Mgr. Tomáš Velička a povykládal nám
vše důležité o základech bezpečného sexuálního života. Zahráli jsme si
zábavnou hru, kde jsme seřazovali pojmy, které nám poté i vysvětlil. Byla to
sranda a užili jsme si to.
Princezny Karolínka, Adrianka, Majunka a Amálka z 9.B.
Preventivní program kyberšikana
„Kdo z vás má Facebook?“ „Kdo z vás má Instagram?“ “Víte co znamená pojem
kyberšikana?“ Tak těmito otázkami začal preventivní program na téma
kyberšikana pod vedením Mgr. Tomáše Veličky. Ten zavítal za našimi šestáky
v pondělí 17.1., aby jim pomohl uvědomit si zásady bezpečného chování
na internetu. Pro žáky byl tento preventivní program velmi přínosný a moc si
jej užili. Snad získané informace budou využívat v každodenním používání
sociálních sítí. Více o tématu najdete na www.e-bezpeci.cz.
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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 8.00 – 11.30 12.30 – 17.00
Úterý a čtvrtek 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
602 169 681
Miroslava Janýšková
556 749 342
sekretariat@kunin.cz
602 563 412
Zdeňka Cabadajová
556 749 326
ucetni@kunin.cz
Eva Rusková
556 731 046
evidence@kunin.cz
602 169 681
Miroslav Graclík
556 770 107
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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