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KKddooppaakk  kkvvěěttyy  ttoolliikk  kkrrááššllíí,,  

žžee  jjssoouu  jjaakkoo  hhoollkkaa  ss  mmaaššllíí,,  

kktteerroouu  vvzzaallaa  ddoo  vvlláásskkůů,,  

nnaa  mmáájjoovvoouu  pprroocchháázzkkuu..  

Váţení spoluobčané, 

stejně jako v předchozích vydáních Zpravodaje bych Vás ráda i v tomto 

aspoň ve stručnosti informovala, co se za uplynulý měsíc v Kuníně událo a co 

se nám podařilo. Stále probíhají stavební práce na zdravotním středisku 

a čistírnách odpadních vod a kanalizaci. Nově jsme zahájili rekonstrukci 

chodníku, na kterou se podařilo získat finance z Ministerstva pro místní 

rozvoj. Byl dokončen bezdrátový rozhlas, který snad uţ půjde bezproblémově 

slyšet. Musíme jej však rozšířit o Suchdolskou ulici, Fibich a Panskou 

cihelnu, kde voda nebyla a nebylo moţné tyto lokality řešit v rámci získané 

dotace.  

Podali jsme ţádost o dotaci na regeneraci brownfieldu (bývalý lihovar) do 

ROP Moravskoslezsko, dokončujeme další ţádost o dotaci na zakoupení 

zametacího a posypového stroje z OPŢP. Bohuţel jsme neuspěli s ţádostí 

o dotaci na výměnu oken radiátorů v zasedací místnosti OÚ z POV 

Moravskoslezkého kraje. Podařilo se nám však navýšit o 10% dotaci 

z Ministerstva zemědělství na kanalizaci a ČOV. 

Ve středu 27. 4. natáčela opět televize RTA, tentokrát reportáţ o odpadech. 

Natáčelo se i v základní škole, reportáţ by měla být odvysílána v nejbliţších 

dnech a bude ke zhlédnutí i na internetu. Natáčelo zde i rádio Valašsko o tom, 

co se nám v Kuníně od povodní podařilo. 

Během dubna se na zámku uskutečnila přednáška o jeho staviteli 

Hildebrandtovi a přednáška PhDr. Maška o tom, jak vznikaly Staré pověsti 

české. Zámek skončil v celostátní anketě iDnes na krásném pátém místě! 

Ráda bych také upozornila na to, ţe zámecký park a fotbalové hřiště nejsou 

určeny pro pojíţdění auty, koly, znečišťování odpadky, k venčení psů… 

Vaţme si toho, co máme v obci nové a krásné! A netýká se to jen mládeţe! 

Bohuţel v letošním roce nejsou peníze na veřejně prospěšné pracovníky, od 

úřadu práce jsme dostali jen čtyři oproti loňským šestnácti. Prosím proto 

všechny, kteří mohou, aby udrţovali ve svém okolí zeleň, šetří peníze nás 

všech! Děkuji. 

Přeji všem krásný máj. Dagmar Novosadová 

 

2. 



PSI 

Ţádáme občany, aby zabezpečili své psy a nenechali je volně pobíhat. 

Způsobují nemalé problémy, zejména na probíhající cyklotrase přes Kunín. 

Ve většině případů nejsou psi označeni známkou, coţ znesnadňuje jejich 

identifikaci. Označit psa známkou je povinností majitele. Myslete na 

následky, které mohou nastat při pokousání dětí nebo při nehodě s volně 

pobíhajícím psem. 

STAVEBNÍ ODPAD 

Obec Kunín, ani jiné firmy působící v naší obci, nemají zřízenou skládku 

stavebního odpadu na území obce, takový není moţno ani ukládat na 

separační dvůr. Kaţdý občan i firma musí stavební odpad likvidovat na 

vlastní náklady, a to prostřednictvím firem, které tyto sluţby poskytují (AVE, 

OZO Technické sluţby města Nový Jičín apod.). Za černou skládku můţe 

obec uloţit pokutu aţ do výše 200.000,- Kč. 

SBĚRNÝ DVŮR 

Po zkušenostech z let minulých je sběrný dvůr otevřen 1x měsíčně. Je určen 

pro uloţení velkoobjemového, nebezpečného a jiného neţ komunálního 

odpadu. Myslím, ţe tohle všechno normální občané pozitivně chápou 

a sběrný dvůr k tomuto účelu vyuţívají. Lze domluvit i individuální otevření 

sběrného dvora. Ale … 

Na sběrný dvůr jsme uskladnili 

2 ks velkých čerpadel po dobu 

rekonstrukce čistíren odpadních 

vod. Od obou čerpadel někdo 

odřezal přívodní kabely. 

Rozhodně není sběrný dvůr určen 

pro to, aby z něho bylo něco 

vynášeno. Na jedné straně 

poţadavky občanů na tu či onu 

opravu, na straně druhé náklady 

na opravu majetku obce 

způsobenou krádeţí z uzamčeného 

objektu. 

3. 

POPLATEK ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 

Omlouváme se za mylně uvedené údaje v dubnovém zpravodaji, které se 

týkaly plateb za komunální odpad. Správná částka je 500,- Kč/osobu,  

číslo účtu: 1760145389/0800, variabilní symbol: 1337 

Upozorňujeme občany, kteří uhradili poplatek prostřednictvím bankovního 

účtu, aby si vyzvedli na obecním úřadě známku na rok 2011. Od měsíce 

května nebudou popelnice bez známek vyváţeny. 
Občané, kteří dosud poplatek za popelnice nezaplatili, vyzýváme, aby tak 

učinili co nejdříve. Pokud nemůţete z finančních důvodů uhradit poplatek 

najednou, můţete jej splácet postupně. Přijďte se dohodnout s pokladní 

na splátkách, nečekejte na dobu, kdy jsme nuceni postupovat 

dle daňového řádu, tj. přistoupit k zaslání platebního výměru (kde jiţ 

můţe být částka zvýšena aţ na trojnásobek) a poté k exekuci. 

STOČNÉ 

Prosíme občany, aby při platbě stočného přes účet nezaokrouhlovali částku 

stočného. Cena stočného je 17,05 Kč/m
3
 včetně DPH. Pokud vám při 

výpočtu vznikne částka s haléřem, zašlete nám tuto částku na účet. 

Děkujeme.  

ÚŘEDNÍ HODINY OBECNÍHO ÚŘADU 

Pondělí, středa  7
30

 – 11
00

 12
00

 – 17
00 

úřední den 

Úterý, čtvrtek  7
30

 – 11
00

 12
00

 - 15
00 

neúřední den 

Pátek    pro veřejnost zavřeno 

Prosíme, respektujte dobu úředních hodin a choďte vyřizovat své 

záleţitosti v pondělí a středu! Děkujeme. 

MOSTKY PRO PĚŠÍ 

V loňském roce jsme přes Jičínku znovu postavili uplavané mostky. Jsou 

širší, někteří se radovali, ţe přes ně půjde jezdit, ale jsou určeny výhradně pro 

chůzi pěšky, Ţádáme občany, aby si motocykly nezkracovali cestu přes 

mostky pro pěší u moštárny a cihelny. Tyto mostky jsou opravdu jen pro 

pěší! 

4. 



Statistika dopravních nehod do března 2011  

Oproti loňskému roku přibylo na silnicích Novojičínska dopravních nehod, ubylo 

však lidí při nich usmrcených. Do konce března letošního roku bylo novojičínským 

policistům nahlášeno dvě stě sedm dopravních nehod, při kterých přišla o ţivot jedna 

osoba, deset účastníků utrpělo těţká zranění a jednačtyřicet lehká. 

Dopravní nehody šetřené policií  

   2011  2010  +/-  % 

Počet nehod  207  184  23   13 

Usmrceno    1    5  -4  -80 

Těţká zranění    10   11  -1   -9 

Lehká zranění   41   35   6   17 

Alarmující však zůstává obliba alkoholu za volantem. Alkohol jako příčina 

dopravních nehod byl v období od ledna do konce března letošního roku zjištěn ve 

třinácti případech, zatímco za stejné období loňského roku to bylo v pěti případech. 

Příčiny dopravních nehod 

   2011  2010  +/-    % 

Způsob jízdy   99  100  -1    -1 

Rychlost   51   48   3     6 

Přednost   15    5  10   200 

Alkohol   13    5   8   160 

Za březen letošního roku zjistili novojičínští dopravní policisté celkem 831 

dopravních přestupků, za které uloţili blokové pokuty ve výši přes 950 tisíc korun. 

Nejčastěji řidiči překročovali povolenou rychlost, a to v 652 zjištěných případech. 

V měření rychlosti vyuţívají novojičínští dopravní policisté čtyři radary. Dalších 

pětadevadesát hříšníků nepouţili bezpečnostní pásy nebo zádrţné systémy, 

čtyřiadvacet drţeli za jízdy hovorové zařízení, devět bylo bez řidičského oprávnění 

a v osmapadesáti případech byl při kontrolách zjištěn špatný technický stav vozidel. 

Jen za březen při kontrolách policisté odhalili pětadvacet řidičů pod vlivem alkoholu 

a jednoho pod vlivem návykové látky.  

Činnost dopravních policistů za tři měsíce letošního roku a porovnání 

s rokem předešlým: 
      2011   2010 

Alkohol       78    47 

Zadrţeno řidičských průkazů     37    28 

Řízení bez řidičského průkazu    13    10 

5. 

VÝMĚNA OKEN 

V roce 2010 proběhla I. etapa výměny oken z důvodu nadměrné hlučnosti 

kolem silnice I. třídy č. I/57 v obci Kunín. ŘSD provádí tuto výměnu po celé 

České republice. Tato výměna je velmi finančně náročná. 

Další etapa ( i pro obec Kunín ) je plánována, vše záleţí na výši poskytnutých 

finančních prostředků, které obdrţí ŘSD od Ministerstva dopravy ČR nebo 

z fondu dopravní infrastruktury. Konkrétní termín další realizace výměny 

není zatím znám. 

Ředitelství silnic a dálnic 

ZUBAŘKA 

Ordinační hodiny: po – pá 7
00

 – 14
30

 hodin 

Paní doktorka Schwarzerová ordinuje v nemocnici, na zubní pohotovosti 

v nové budově interny, hned vedle transfuzní stanice. Tato ordinace bude 

v provozu do srpna 2011. Telefonní číslo do ordinace je 556 710 804. 

VÝSLEDKY KOŠTOVÁNÍ 

V pátek 15. 4. 2011 proběhlo v zámecké restauraci koštování slivovice, 

jabkovice a hruškovice. Je škoda, ţe přišlo málo účastníků, ţe ani ti, kteří 

dodali vzorky se nepřišli podívat. Nálada byla skvělá, jídlo, pití, hudba taky, 

tak snad příští rok bude návštěvnost větší. 

     Slivovice (11 vzorků)        Jabkovice (8 vzorků)    Hruškovice(3vzorky) 

1. místo   Vladimír Sedláček ml.   Oldřich Havránek       Aneţka Matysková 

                Marie Pastorková 

2. místo   Monika Potomáková      Marcela Mikulská      Mirka Turková 

3. místo     Pavel Bartoš         Jan Hájek          Miroslav Vlček 

Výhercům blahopřejeme. 1. Místa postupují do regionálního kola 

v Bartošovicích, které se uskuteční 14. května 2011.  Také na tuto akci 

jste srdečně zváni! 

6. 



 

7. 

Ve čtvrtek 19. 5. 2011 v době od 7:30 do 14:30 hodin bude 

vypnuta elektrická energie v celé obci Kunín 

mimo trafostanice Mlékárna a Pekárna 

INFORMACE – COOP JEDNOTA 

Spotřební druţstvo JEDNOTA v Novém Jičíně, člen skupiny COOP 

oznamuje, ţe proběhlo slosování nákupů v zákaznické soutěţi „ Peníze zpět 

do Vaší peněţenky “ v síti prodejen COOP. Vzhledem k tomu, ţe v kaţdé 

prodejně byl vylosován před komisí jeden nákup, jehoţ výše bude 

vylosovanému zákazníkovi plně vrácena formou poukázky na odběr zboţí, 

ţádáme občany, aby se seznámili s výherní listinou, vyvěšenou v prostorách 

prodejen COOP JEDNOTA a výherci si výhry vyzvedli přímo v prodejně. 

Vylosovaným občanům blahopřejeme a sdělujeme, ţe pro velký zájem 

budeme akci opakovat od počátku měsíce května. Zároveň oznamujeme všem 

občanům, kteří se chtějí dalšího kola soutěţe zúčastnit a dosud nemají 

zákaznické karty COOP, ţe je mohou získat bezplatně ve všech prodejnách 

sítě COOP JEDNOTA v okrese Nový Jičín. 

Zapojte se uţ teď do řad drţitelů „ Zákaznické karty COOP “, kterých je 

v okrese jiţ více neţ 5 000 a získáte peníze svými nákupy. Přihlášky a bliţší 

informace jsou k dispozici ve všech prodejnách COOP JEDNOTA. 

8. 



ZPRÁVIČKY ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 

  5. 5.  Ţáci 8. ročníku a Úřad práce Nový Jičín 

  Semifinále soutěţe Mc Donalds Cup v Bartošovicích 

11. 5.  Dopravní soutěţ – okrskové kolo 

17. 5.    Testy SCIO 8. ročník 

  Ţáci 4. ročníku na dopravním hřišti v NJ 

24. 5.   Focení tříd 

28. 5.  Myslivecká soutěţ 

  1. 6.  Školní vysílání 3. třídy ke Dni dětí 

  2. 6.  Pohádková cesta v MŠ 

  2. 6.  Beseda se starostkou obce a ţáky 9. Ročníku 

  Kreslení na chodníku 

  3. 6.  Dětský den 

13. - 17. 6.  Škola v přírodě 1. - 5. ročník 

14. 6.   Exkurze na elektrárnu Dlouhé Stráně 7. - 9. ročník 

17. - 19. 6.  Školní výlet 9. ročníku  - Rýmařov 

Pod modrou oblohou 

Naše škola (6.- 9. třída) se zúčastnila mezinárodní výtvarné soutěţe s názvem 

Pod modrou oblohou, kterou pořádá jiţ 6. rokem ZŠ Moravská Třebová ve 

spolupráci s firmami Microsoft a OR-CZ. Tématem letošního ročníku byla 

Radost. Ţáci své představy o Radosti tvořili na počítači  pomocí programu 

Malování. Kdo zkoušel v tomto 

programu něco nakreslit, ví, ţe to 

není vůbec jednoduché. O to více 

nás těší, ţe obrázek Lucie 

Janýškové  (7. třída) vybrala 

odborná porota mezi 100 obrázků, 

které budou celý měsíc květen 

vystavovány v prostorách Moravské 

Třebové. Soutěţe se zúčastnilo 280 

škol a porota vybírala z 3000 děl.  

Lucce gratulujeme, děkujeme za reprezentaci školy a kdo má zájem, můţe si 

prohlédnout nejenom vítězné práce na adrese www.podmodrouoblohou.cz. 

Mgr. Pavlína Gráfová 

9. 

Dopravní soutěţ 

V dubnu, v rámci měsíce bezpečnosti, organizujeme kaţdoročně školní kolo 

dopravní soutěţe. Tato soutěţ se skládá ze dvou částí: dopravní test a jízda 

zručnosti. Dopravní test píší všichni ţáci školy od 4. ročníku. Právě ve 

čtvrtém ročníku probíhá od měsíce ledna dopravní kurz, ve kterém se ţáci 

mimo vyučování setkávají a učí se zásadám bezpečného chování na silnici. 

V rámci této výuky navštěvují ţáci dvakrát dopravní hřiště v Novém Jičíně 

a získávají průkaz cyklisty. Školní kolo jízdy zručnosti proběhlo 7. 4. před 

školou. Vítězové postupují do okrskového kola, které se koná v Novém Jičíně 

11. 5. 2011. Druţstvo tvoří ţáci 6. ročníku. Ať se vám daří!!! 

Branné plavání 

V pátek 8. 4. 2011 se ţáci 4. - 6. ročníku zúčastnili branného plavání na 

krytém bazéně v Novém Jičíně. A co všechno se naučili? Jak zachránit 

tonoucího, poskytnout mu první pomoc, hodit záchranný míč, pouţít plovák. 

Vyzkoušeli si skok do vody do „neznáma“, potopit se a vylovit krouţky. A co 

bylo nejvíce zábavné? Kdyţ si společně zahráli vodní pólo, které po svém 

nazvali „mokrejbal“. A jak zhodnotily branné plavání samy děti? „Byla to 

poučná hodina plná zábavy.“  

Mgr. Jana Ţáková 

Podpora čtenářství – Kniha je kamarád 

Velice se v poslední době hovoří o tom, ţe děti málo čtou. My se ve škole 

snaţíme četbu u dětí podporovat, motivovat je ke čtení. Ţáci navštěvují 

obecní knihovnu, ve škole máme ţákovskou knihovnu, ve které přímo 

probíhá výuka. Kromě toho paní učitelka českého jazyka zapojuje ţáky do 

různých soutěţí, týkajících se čtenářství. Jednu takovou soutěţ vyhlásila 

ZŠ Vsetín pod záštitou spisovatelky Šárky Junkové. Děti odeslaly do soutěţe 

„ Kniha je kamarád “ několik zajímavých prací. Některé byly uveřejněny na 

stránkách soutěţe a Honza Szabó ze 6. ročníku získal za svou práci ocenění 

a byl odměněn knihou. 

Honzovi gratulujeme a ostatním dětem vzkazujeme: „Čtěte, abyste také mohli 

v soutěţích zvítězit!“ 

10. 

http://www.podmodrouoblohou.cz/


Vyhráli jsme 

V soutěţi McDonalďs CUP vyhráli 

naši malí fotbalisté ze 

4. a 5. ročníku v základním kole 

(mezi 6 týmy) a postupují do 

semifinále, které proběhne 

5. 5. v Bartošovicích. 

Drţíme vám palce!! 

Mgr. Marcela Ţídková 

Mozaika z vršků 

Ţe sbíráme vršky z PET 

lahví, to uţ víte, ale ţe jsme 

postavili krásný obrázek 

a zapojili se do soutěţe, to je 

novinka. Ve škole vznikla 

krásná „Amálka“  z víček. 

Všem se moc líbila. 

Uvidíme, jak se bude líbit 

porotě. 

 

Den Země 

V letošním školním roce jsme oslavili Den Země ve středu 20. 4. 2011. 

Ţáci 1. stupně oslavovali zároveň Rok lesa. Lektoři z Lesů ČR zajistili 

výukový program, při kterém se ţáci seznamovali s lesem přes své pocity – 

svými smysly. Aktivity děti velmi bavily, v lese plnily různé úkoly 

a získávali uţší vztah k lesnímu porostu – přikládáme, jak o programu píší 

ţáci 3. ročníku. 

11. 

Třeťáci v oboře 
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Ţáci 2. stupně se vydali ten den na vycházku okolím Kunína. Pan Broněk 

Novosad nám pomohl s naplánováním trasy a zajistil, aby se děti dostaly i do 

míst, kde se běţně nemohou dostat, tedy do obory. Cestou ţáci ve skupinách 

pozorovali okolí, sbírali přírodniny, vyplňovali pracovní list, prováděli 

hydrologická měření a také sbírali do pytlů odpadky. K tomu jim přálo krásné 

jarní počasí a nebe bez mráčků. Mnozí ţáci se poprvé dozvěděli, ţe v Kuníně 

máme pozůstatky Czeikeho lanovky a spoustu dalších informací. Ačkoliv 

dnešní děti nejsou zvyklé příliš 

chodit a byly unavené, určitě 

vycházka přispěla k dalšímu 

poznání okolí. Ze získaných 

poznatků a donesených přírodnin 

vznikla ve škole pěkná výstavka. 

Chtěla bych touto cestou 

poděkovat panu Novosadovi za 

naplánování trasy, za čas 

strávený s našimi dětmi 

a podrobný odborný výklad 

cestou. 

VELKÁ CENA ZOO 

ZOO Ostrava pořádá kaţdoročně zajímavou soutěţ pro školy. Letos se školy 

utkaly ve vědomostech „ O slonech a jejich příbuzných “ (sirénách 

a damanech)“.  

Soutěţ se konala v týdnu od 21. 3. - 25. 3. 2011 ve výukovém centru 

ZOO Ostrava. Kaţdý den, kaţdou půlhodinu soutěţilo několik druţstev. Naše 

tři druţstva se vydala do Ostravy vlakem a trolejbusem ve čtvrtek 25. 3. 2011 

na 10.30. Z poznámek, které jsme si vzali se sebou, jsme se snaţili načerpat 

poslední vědomosti. Co jsme věděli, to jsme napsali. Poté jsme si prohlédli 

ZOO, která prochází rozsáhlou rekonstrukcí, a nové pavilony vypadají 

opravdu úţasně. Jenom malého sloníka jsme neviděli, tak snad příště. 

Po návratu jsme netrpělivě očekávali výsledky. Otázky: Jak pije slůně, ústy či 

chobotem? Kde má slonice umístěna prsa? Jak se jmenoval první slon v ZOO 

Ostrava? Co je enrichment? Která siréna byla vyhubena? …byly zajímavé, 

ale i těţké a čekání, zda nejsme poslední také. 

13. 

Druţstvo I. kategorie (Klára Turská, Štěpán Turský, Jan Szabó, Silvie 

Vykydalová, Magdaléna Hofrová) se umístilo na 125. místě z 388. 

Druţstva II. kategorie (Miroslava Zagorová, Kateřina Holubcová, Kristýna 

Lišková, Markéta Kubrická, Michaela Klesniaková) získala 77. místo z 388 

a (Tomáš Hoďák, Pavel Špíšek, Michal Nguen, Michal Kopecký, Markéta 

Kociánová) 132. místo z 388. 

Jsme rádi, ţe jsme se umístili v tak velké konkurenci moravskoslezských škol 

v první třetině.  Děkuji všem zúčastněným za píli a reprezentci školy. 

Markéta Kociánová, Mgr. Pavlína Gráfová 

SVĚTOVÝ DEN VODY 

Tento den připadá kaţdoročně na 22. březen. V letošním roce si tento den 

připomněli také naši ţáci v projektovém dnu napříč předměty. Šlo o to, 

vymyslet v kaţdém předmětu a v kaţdém ročníku aktivitu, která se vztahuje 

k vodě. A tak se vodou zabývali prvňáci aţ deváťáci.  

V českém jazyce se četlo O víle Voděnce, psal se dopis o důleţitosti vody, 

zpracovával dotazník a podobně, v matematice se řešily slovní úlohy spojené 

s vodou, tvořily grafy o obsahu vody v těle člověka, rostlinách, v angličtině 

se tvořil závěsný mobil s tématikou mrak – déšť, ve výtvarné výchově se 

voda kreslila, v hudební výchově se o vodě zpívalo, v přírodovědných 

předmětech se zkoumaly vlastnosti vody, mluvilo se o vhodnosti různých 

nápojů (voda to vyhrála), dějepis zkoumal téma Voda ve sluţbách člověka… 

Aktivit bylo mnoho, zpracovaných materiálů hodně. Ty nejzajímavější zdobí 

nástěnku v chodbě školy.  

Navíc si ţáci 6. ročníku připravili celou školní rozhlasovou relaci na téma 

VODA. Sdělili ostatním vše, co se o vodě dočetli, nebo vyhledali. 

Závěrečnou píseň „ Pijte vodu pijte pitnou vodu… “ si pobrukovali ţáci 

i učitelé ještě při obědě. 

Aby se vše vrylo do paměti ještě přes zrak, vyhlásili jsme den v modrém. 

Modrá trička, halenky, svetříky, mikiny nebo alespoň šátky dětem 

i kantorkám moc slušely.  

Tak nyní uţ to nezapomeneme – 22. březen je Světový den vody.  

Přejeme všem občanům Kunína krásný májový měsíc. 

Vedení ZŠ a MŠ Kunín 

14. 



Dne 1. 4. 2011 

Na základě ţádosti byla obci Kunín poskytnuta podpora ze Státní fondu 

ţivotního prostředí ČR v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí, 

prioritní osy 1 - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a sniţování 

rizika povodní, oblasti podpory 1.3 - Omezování rizika povodní. 

Podpora byla určena na akci „Varovný a výstraţný systém ochrany 

před povodněmi v obci Kunín“. Předmětem podpory je zpracování 

digitálního povodňového plánu a vybudování sítě varovného 

a vyrozumívacího systému pro celé území obce Kunín. 

Tento projekt byl podpořen Evropskou unií - z prostředků Fondu 

soudrţnosti v částce 2 523 112 Kč a dále Státním fondem ţivotního 

prostředí částkou 148 418 Kč. Celkem tedy obec Kunín obdrţela na výše 

uvedenou akci dotaci ve výši 2 671 530 Kč. Příspěvek obce Kunín byl 

celkem 296 837 Kč. 

Realizaci projektu provedl pan Jiří Myslík (IČ: 63051052), technický 

dozor zajistil pan Ing. Milan Kyselák (IČ: 4518291). Projekt byl ukončen 

ke dni 31. 3. 2011 a byl uveden do provozu. 

Řídící orgán:           Ministerstvo ţivotního prostředí (www.mzp.cz). 

Zprostředkující subjekt:  Státní fond ţivotního prostředí (www.sfzp.cz). 

15. 

www.kunin-net.cz 

Nové moţnosti připojení k internetu, nové sluţby, nový vysílač pro Kunín 

a Šenov u Nového Jičína 

Moţnost zřízení pevné telefonní linky s voláním přes internet. 

parametry připojení pro domácnosti: 

- download / upload – v poměru 1:1 (obě rychlosti stejné) 

- připojení bez omezení objemu přenášených dat 

- monitorovaná linka (parametry linky jsou trvale monitorovány) 

- statická veřejná IP adresa 

- moţnost zřízení pevné telefonní linky s měsíčním paušálem na provolání 20,- Kč 

ceny za provoz:  2/2 Mbps za 200,- Kč měsíčně 

  3/3 Mbps za 300,- Kč měsíčně 

  4/4 Mbps za 400,- Kč měsíčně 

  5/5 Mbps za 500,- Kč měsíčně 

cena za zřízení přípojky: zařízení - 1. 490,- Kč (u dlouhých spojů 1.790,- Kč), kabel 

- 8,- Kč/m, konzola – 100 - 300,- Kč podle typu, instalace - 200,-Kč  

ceny volání: ţádný měsíční paušál, 1,- Kč/min. do pevné sítě ve špičce, 0,50 Kč/min. 

do pevné sítě, mimo špičku, 3,24 Kč/min. do mobilních sítí, levné volání do 

zahraničí, tarifikace po sekundách. 

Pro nové zákazníky připojení k internetu na 3 měsíce zdarma. 

Kontakt: Ing. Emanuel Fiřt, Kunín 62, tel. 774095520, emanuel.firt@seznam.cz. 

 

 

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 

1. soukromá vysoká škola na Moravě 

nabízí 3-leté bakalářské studium v těchto studijních  oborech : 

Management a marketing zahraničního obchodu 

Finance a daně 

Elektronické počítače 

Ekonomická informatika 

Studium je určeno jak pro studenty v denní formě, tak i pro pracující, kteří mohou 

studovat pouze o víkendech. 

Studovat můţete na pracovištích v Kunovicích, v Hodoníně, v Kroměříţi ve 

Zlínském nebo Jihomoravském kraji. 

Bliţší informace na www.edukomplex.cz nebo na tel. 606 301 224. 

16. 
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17. 

Provozovna a poštovní spojení 

  Provozovna Nový Jičín 

  Mlýnská 12 

Sídlo :Jiráskova 457, 738 01 Frýdek – Místek        PSČ  742 42 Šenov u Nového Jičína 

IČ : 25390554  DIČ : CZ 25390554  

Zápis v OR u KS :Oddíl C, vloţka 17647 

Expol Trade s r.o.- sklad ŠENOV u Nového Jičína 

od 21. 4. – 31. 5. 2011 
probíhá akce tzv. „ letních slev" tj. prodej veškerých druhů pevných paliv, 

tj. černého uhlí, hnědého uhlí, briket a koksu za sníţené ceny. 

Dále nabízíme k prodeji sypké stavební materiály (písky, štěrky, drcené 

kamenivo, okrasné kamenivo do zahrad), volně loţenou mulčovací kůru. 

Nabízíme i moţnost odkoupení přebytečného kovového odpadu, barevných 

kovů a AKU baterií. 

Bliţší informace získáte u vedoucí skladu v Šenově u Nového Jičína na 

Mlýnské ulici na telefonních číslech: 556 709 275,  602 370 358 
 

 

 
 

Nabízím doučování anglického jazyka pro děti i dospělé. 
Angličtinu jsem studovala v USA (Birmingham) a v Anglii (Oxford), nyní 

jsem studentkou angličtiny na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého 

v Olomouci. Zkušenosti s individuální i skupinovou výukou mám jako 

lektorka jiţ 4 roky. Pro více informací mě, prosím, kontaktujte 

na: sarka.hyvnarova@seznam.cz, mobil: 605 934 254 
Šárka Hývnarová, Závišice 

18. 
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www.KANCLIR.cz 
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00 

Otevírací doba: Po – Pá  8:00 – 16:00 

Tel.: 722 550 000, 732 650 203 
DOPRAVA ZDARMA – při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 

  GARÁŢOVÁ VRATA od 9.999 Kč.  
  Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací. 

  Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. 

  Typizovaná, nebo přesně na míru. Standartní barvy i imitace 

  dřeva. K základnímu provedení je moţno dodat na přání různé 

  bezpečnostní i komfortní příslušenství. Provádíme i motáţe. 

PLOTY – PLETIVO – zabýváme se prodejem i výstavbou 

oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, 

průmyslové, mobilní. 

Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných panelů, 

pletivové branky a brány nebo svařovaná výplň. 

Při objednávce montáţe sleva 30% na sortiment ze zahradnictví. 

TÚJE NA ŢIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus. 

Další okrasné dřeviny. Vyuţijte mnoţstevní SLEVY. 

Koupíte u nás také stínicí tkaniny – stínovku. 

 

 

21. 

 

22. 

http://www.kanclir.cz/


DDEENN  MMAATTEEKK  

neděle 8. května v 17.30 hodin 

velký sál zámek Kunín 

Hudební pořad „ Pod tou naší lipou “ – pásmo písní z období Národního 

obrození, písně kramářské, staropraţské a písničky vlašské a slovácké. 

 

MMYYSSLLIIVVEECCKKÉÉ  SSDDRRUUŢŢEENNÍÍ  VVEE  SSPPOOLLUUPPRRÁÁCCII  SSEE  ZZŠŠ  KKUUNNÍÍNN  

Vás zve na jiţ tradiční 

Mysliveckou soutěţ 

v sobotu 28. 5. 2011 

Sraz dětí na parkovišti u OÚ v 7.45 hodin 

Začátek soutěţe v Pelikánové dolině v 8.30 hodin 

Občerstvení zajištěno 

Na hojnou účast se těší pořadatelé 

 

          RRYYBBÁÁŘŘSSKKÉÉ  ZZÁÁVVOODDYY  VV  KKUUNNÍÍNNĚĚ  

sobota 14. května 2011 

na rybníku u hřiště 

zahájení v 7:00 do 13:00 hodin 

prodej povolenek na místě, cena 100,-Kč 

občerstvení zajištěno + bohatá tombola 

Srdečně Vás zve Rybářský spolek Kunín 

23. 

Obec Kunín, Muzeum Novojičínska p.o., Správa zámku Kunín a Svobodní 

sedláci si dovolují Vás pozvat na rekonstrukci středověké bitvy: 

OO  vvyyppáálleenníí  NNoovvééhhoo  JJiiččíínnaa  rr..  11442277  

JJaanneemm  TToovvaaččoovvsskkýýcchh  zz  CCiimmbbuurrkkaa  

sobota 7. května 2011 od 14.00 hodin 

zámek a zámecký park v Kuníně 

program: časy jsou orientační 

14:00 zahájení – vystoupení šermířské skupiny Viátor 

14:30  vystoupení historické kapely Codex 

15:00 vystoupení šermířské skupiny Tertium non datur 

15:30 vystoupení taneční skupiny Mimi Fortunae 

16:00 bitva 

20:00 večerní blok Historická kapela Codex, taneční revue v podání skupin 

Mimi Fortunae a V prostoru, Ohňová šou v podání skupin Ardor, 

Svobodní sedláci a Corvus Arma 

Občerstvení zajištěno! Grilované maso a koláče od našich seniorek! 
 

  

HHrryy  bbeezz  vveennkkoovvsskkýýcchh  hhrraanniicc  ––  nnaappřřííčč  KKuunníínneemm  

v sobotu 21. května 2011 v 13.30 hodin v zámeckém parku 

Soutěţe místních sloţek a spolků v netradičních disciplínách 

Program: 

14:00  zahájení 

14:15 – 17:00 soutěţe, na závěr vyhodnocení 

17:30 – 24:00 taneční zábava 

Do dnešního dne je přihlášeno 8 druţstev (Senior klub, Červený kříţ, Zumba, 

Myslivci, Fotbalisté, Volejbalistky, Podnikatelé a Obecní). Pokud se chce 

zapojit ještě některá z jiných sloţek, působících v obci, udělejte to, co 

nejdříve! Přihlaste se na obecním úřadě! Nebojte se, soutěţe jsou jednoduché, 

fyzicky nenáročné a jde o to se potkat a pobavit se! 

24. 



JUBILANTI 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří v měsíci květnu oslaví své ţivotní 

jubilea a do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky a spokojenost. 

Petra Gilarová   Milan Vaněk  František Malčík 

Zdeňka Chumchalová  Antonín Gregárek Vlastimil Sosík 

Daniela Nevřivá   Milan Vaněk   Josef Kabát 

Jana Raffaiová  František Brisuda Květoslava Juroškov 

Petra Zdráhalová  Bohumil Fišer     Zdeňka Wagnerová 

Marcela Kubínová   Drahomíra Hubová  

Josef Kuráň    Jan Chalúpka    

Jan Kubrický    Mária Brišová  

Miloš Vavra    Ladislav Jalůvka 

Z PŘIPRAVOVANÝCH AKCÍ V ROCE 2011 

  7. 5. 2011 Rekonstrukce historické bitvy v zámeckém parku 

14. 5. 2011 Regionální kolo koštování v Bartošovicích 

19. 5. 2011 Malíř Kravařska František Kledenský – výstava na zámku 

21. 5. 2011 Hry bez venkovských hranic – napříč Kunínem 

29. 5. 2011 Děti provázejí děti 

  2. 6. 2011 Kreslení na chodníku u příleţitosti Mezinárodního dne dětí 

  4. 6. 2011 Janáčkův máj – koncert 

11. 6. 2011 Hry bez venkovských hranic Regionu Poodří v Sedlnici 

25. 6. 2011 Zámecké slavnosti 

  2. 7. 2011 Slavnostní otevření sportovně – kulturního areálu 

 
 

Starostka obce Kunín svolává 

4. zasedání Zastupitelstva obce Kunín 

v pondělí 16. května 2011 v 17,00 hodin v zámeckém salónku 

25. 

LLEEGGEENNDDYY      

ČČEESSKKOOSSLLOOVVEENNSSKKÉÉHHOO    RROOCCKKUU  

  SSEE    VVRRAACCÍÍ    22  

11. 6. 2011 od 19 hod. 

V NOVÉM JIČÍNĚ NA SKALKÁCH 

Předprodej – restaurace Na Skalkách , Stará pošta, Borgis Nový Jičín 

Ceny vstupenek v předprodeji:   od dubna: 249,- Kč 

  na místě: 333,- Kč 

 

Kunínský zpravodaj č. 5/2011 vydal Obecní úřad v Kuníně, 742 53 Kunín 69, dne 5. 5. 2011 

(tel. 556/749342, fax 556/749326, IČO 00600733) 

Evidenční č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 10210. 

Vychází 1x měsíčně v nákladu 720 výtisků. 


