
************************************************************ 

Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ v Kuníně Vás srdečně zve na 

MAŠKARNÍ KARNEVAL 

který se koná v sobotu 26. února 2011 od 14.30 h 

v tělocvičně ZŠ 

Program:  

 16.00 vyhodnocení masek 

 Od 16.30 h prodej losů, tombola 

 Do 17.00 h program her a soutěží 

 Do 20.00 h dětská diskotéka  

Vstupné: Děti v masce zdarma 

               Děti bez masky  20,- Kč 

               Dospělí   40,- Kč 

Občerstvení zajištěno 

Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé. 
***************************************************************** 

Obec Kunín, ZŠ a MŠ Kunín Vás 

srdečně zvou 

                              na 

 Maškarní ples pro dospělé,        

který se koná v pátek 25.3.2011            

od 20 hod. v tělocvičně základní školy 

      Hraje kapela Dušana Pospěcha 

          Občerstvení zajištěno 

Vstupné: 50,- Kč   *  masky 30,- 

Místa si rezervujte na OÚ v Kuníně u L. Vlčkové 556/731046 

***************************************************************** 

Kunínský zpravodaj č. 1-2./2011 vydal Obecní úřad v Kuníně, 742 53 Kunín 69, dne 9.2.2011 (tel. 

556/731046, fax 556/749326, IČO 600733) Evid. č. přidělené Ministerstvem kultury ČR: MK ČR E 

10210. Vychází 1x měsíčně v nákladu 700 výtisků.                                                          
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Váţení  občané, 

neţ jsme se nadáli, máme za sebou první měsíc letošního roku a na stole první 

číslo Zpravodaje. Ráda bych Vám touto cestou popřála v novém roce všechno 

nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, klidu a pohody, aby ten letošní rok byl lepší 

neţ ty roky předchozí. 

Bývá zvykem, ţe v prvním čísle Zpravodaje rekapitulujeme a hodnotíme to, co se 

v uplynulém roce podařilo. Tyto informace se k vám dostaly uţ začátkem října, 

nerada bych se znovu opakovala. Proto spíš nastíním, co plánujeme a co jiţ bylo 

zahájeno.  

V říjnu jsme začali s rekonstrukcí zdravotního střediska. Je to velká akce, obnova 

bude rozsáhlejší, neţ jsme  původně zamýšleli a vůbec chtěli, stav budovy je 

opravdu velmi špatný. Práce by měly skončit do začátku prázdnin a věřím, ţe 

přes všechny komplikace, které nás všechny (pacienty, lékaře, prodejce) čekají, 

bude výsledek stát za to. Do přízemí střediska bude přesunuta i pošta a budou zde 

připraveny prostory pro kadeřnictví. 

Koncem roku jsme zahájili  rekonstrukci  ČOV a kanalizace. Ukončení této velké 

akce je naplánováno na konec léta. Výkopové práce se provádějí prozatím mimo 

komunikace, jsou však spojeny s blátem. Prosím vás všechny o trpělivost a 

shovívavost. Chodit v blátě je nepříjemné, ale rekonstrukce byla nutná, bez ní by 

nám hrozily pokuty za nefunkční ČOV.  I tady platí pořekadlo  – trpělivost růţe 

přináší…  Děkuji za toleranci.  

Byla zahájena realizace projeku „Varovný a výstraţný systém ochrany před 

povodněmi v obci Kunín.“  V současné době nám instalují na obecním úřadě 

novou ústřednu, následně budou osazeny i hlásiče – většinou  na stávající sloupy 

veřejného osvětlení, bude zpracován také digitální povodňový plán. Vše by mělo 

proběhnout do dubna. 

Co se týče kulturních akcí - plánujeme jiţ tradiční – Obecní ples (11.2.), 

Maškarní ples pro dospělé (25.3.), koštování slivovice, historickou bitvu  
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tentokrát z doby husitské (7.5.), zámecké slavnosti (25.6.), pouť a spoustu dalších  

menších akcí.  V loňském roce se konala v zámeckém parku akce Regionu Poodří 

– Hry bez venkovských hranic, letos bychom chtěli udělat něco podobného, 

avšak za účasti místních spolků, případně jiných zájemců. Ale o všem budete 

včas informováni.  

Mrzí mě, ţe jsme museli koncem roku udělat nepopulární rozhodnutí a navýšit 

poplatek za komunální odpad na 500 Kč za 1 občana, avšak náklady na svoz 

odpadu (a je ho čím dál tím více) stále stoupají. Přestoţe je poplatek na úplně 

nejvyšší moţné hranici, stále obec doplácí 50 Kč na 1 občana ze svého rozpočtu. 

Jednali jsme se svozovou firmou a podařilo se nám zachovat cenu za svoz 

odpadu na loňské výši.   

                                                                   Dagmar Novosadová, starostka 

 

Zámecká restaurace U dobré hraběnky  

Nabízíme prostory pro konání rodinných oslav, svateb, firemních večírků . Přes 

týden si můţete vybrat menu ze 3 jídel, o víkendu nabízíme také víkendová 

menu. Více informací najdete na webových stránkách obce Kunín, jídelníček na 

www.lunchtime.cz – Nový Jičín – Kunín. Nebo na telefonu 607 846 256.  

Přijďte – vyzkoušejte! 

***************************************************************** 

USNESENÍ 

z 2. zasedání Zastupitelstva obce Kunín ze dne 15.12.2010    

Zastupitelstvo obce Kunín po projednání: 

Bere na vědomí 

2/1 Informaci o plnění úkolů uloţených na 1. zasedání  ZO  

2/2 Zprávu o činnosti RO a výborů od  1. zasedání  ZO 

2/3 Ţádost  na koupi nemovitosti č.p. Kunín 71 

2/4 Ţádost P. Zlámalíka na změnu územního plánu obce 

Určuje 
2/5      Ověřovatele zápisu Ing. Pavla Černého a Radima Bělunka 

2/6 Zapisovatele Miroslava Vlčka 

2/7 Návrhovou komisi Mgr. Alenu Ruskovou a Růţenu Vaňkovou 

 Schvaluje  
2/8 Pořad jednání 2. zasedání zastupitelstva obce. 

2/9 Prodej pozemku parcelního čísla 1526 o výměře 1121 m
2
 za cenu 50.-

Kč/m
2
 a nákladů spojených s převodem pozemku a se zapsáním 

předkupního práva obce. 
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2/10 Prodej pozemku parcelního čísla 1529 o výměře 613 m
2
 za cenu 50.-

Kč/m
2
 a nákladů spojených s převodem pozemku a se zapsáním 

předkupního práva obce. 

2/11 Prodej  pozemku parcelního čísla 2109/2 o výměře 20 m
2
 za cenu 50.-

Kč/m
2
 a nákladů spojených s převodem pozemku. 

2/12 Prodej části pozemku parcelního čísla 458 o výměře dle skutečného 

zaměření za cenu 50.-Kč/m
2
 a nákladů spojených se zaměřením 

a převodem pozemku. 

2/13 V. rozpočtové opatření obce ve výši příjmů 111.515,19 tis. Kč, 

financování 26.629,80 tis. Kč, ve výši výdajů 136.944,99 tis. Kč               

a financování 1.200 tis Kč 

2/14 Rozpočet obce na rok 2011 ve výši příjmů i výdajů 54.723,85 tis. Kč 

2/15 Obecně závaznou vyhlášku Obce Kunín č. 2/2010 o místním poplatku 

za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, 

vyuţívání   a odstraňování komunálních odpadů 

2/16 Obecně závaznou vyhlášku Obce Kunín č. 1/2010 o místních poplatcích 

2/17 Rozpočet Mikroregionu Odersko 

2/18 Smlouvu o spolupráci obcí uzavřenou k zajištění ostatní dopravní 

obsluţnosti okresu Nový Jičín na rok 2011 

2/19 Směrnici k zařazení majetku obce 

2/20 Finanční příspěvek ve výši 100.000.-Kč HZS MSK Nový Jičín na rok 

2010  

2/21 1. Poskytování půjček z úvěrového fondu a uzavírání smluv na 

poskytování půjčky z úvěrového fondu 

 2. Zplnomocňuje starostku obce podpisem smluv o poskytování půjček 

z úvěrového fondu  

2/22 1. Splátkový kalendář  
 2. Ukládá 

 Sledovat pravidelnost dohodnutých splátek           Zodp.: účetní OÚ 

2/23 1. Schvaluje 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu regionální rady 

 2. Zplnomocňuje starostku obce podpisem smlouvy 

 

Dagmar Novosadová            Miroslav Vlček 

     starostka       místostarosta   

 

***************************************************************** 
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Informujeme občany, ţe ve čtvrtek 17.2.2011 bude 

z technických důvodů obecní úřad uzavřen! 
***************************************************************** 

Ordinace lékařů po dobu rekonstrukce zdravotního stř. 
Ordinace MUDr. Frőmlové bude po dobu rekonstrukce 

zdravotního střediska fungovat v jednom z bytů povodňového 

domku č.p. 75 naproti restaurace  „U cihelny“. 

Dětský lékař MUDr. Pukovec ordinuje v Novém Jičíně v budově 

zubní polikliniky na ulici Msgr. Šrámka. Ordinační hodiny se 

nemění. 
***************************************************************** 

 

Stejně jako loni zapracoval v minulém zpravodaji šotek      

a od července do listopadu vnesl zmatek do termínů svozů. 

Níţe uvedená data jsou definitivní: 

 

Svoz odpadu v roce 2011 - prosím, zapište si do kalendáře! 

Popelnice – 1 x za 14 dní    – lichá středa  

leden        5., 19.   únor     2.,16.       březen   2., 16., 30. 

duben    13., 27.   květen        11.,25.      červen          8., 22. 

červenec   6., 20.   srpen    3., 17., 31.      září            14., 28. 

říjen       12., 26.  listopad        9., 23.      prosinec       7., 21. 

Nádoby 1100 l se vyváţejí kaţdou středu. 
 

***************************************************************** 

Sběrný dvůr bude v roce 2011 otevřen:   vţdy od 8 – 11 hod. 

5. března – 16. dubna (velký jarní sběr) – 14. května – 11. 

června – 9. července – 6. srpna – 17. září (velký podzimní 

sběr) – 15. října – 12. listopadu – 10. prosince 
 

***************************************************************** 
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www.KANCLIR.cz 

Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, 724 00 

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

*** Do konce února otevřeno do 15:00 hod. *** 

Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

ZDARMA DOPRAVA GARÁŽOVÝCH VRAT 

Výklopná, dvoukřídlá, 

sekční, rolovací. 

 

GARÁŢOVÁ VRATA od 9.999,- Kč 
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Vrata 

typizovaná, vrata přesně na míru dle stavebního otvoru. 

Příslušenství na přání: tříbodové zamykaní, prosklení, 

větrání, zateplení, barevne provedení imitace dřeva, … 

Zajišťujeme i montáže v Ostravě a širším okolí. 

 

PLOTY: Prodej a montáţ. Pletiva, sloupky, průmyslové ploty, 

mobilní ploty, kované, svařované sítě, chovatelská a lesnická pletiva.  

Při nákupu nad 7000,- Kč doprava ZDARMA.  

Pletiva Zn+PVC od 35,- Kč/m.  

Pletivo v. 150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, role 25m, za 55,- Kč/m. 

 

THUJE NA ŢIVÝ PLOT od 10,- Kč/kus. 
Vedeme i další okrasné dřeviny. Vyuţijte mnoţstevní SLEVY. 

 

Stínicí tkanina neboli stínovka také u nás.  

Veškerý náš sortiment můţete vidět a objednat na našich 

webových stránkách. 
***************************************************************** 
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Výsledek Tříkrálové sbírky v Kuníně 
 

V Kuníně letos občané darovali 44.785,- 

Kč. Poděkování patří všem, kteří 

přispěli na dobrou věc. Bliţší informace 

k Tříkrálové sbírce budou zveřejněny 

v některém z příštích zpravodajů. 
**************************************************************** 

KAMENICTVÍ     

  

 

NABÍZÍME: 

 - výroba a montáţ  pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních 

materiálů 

 - renovace stávajících pomníků 

 - broušení  rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a 

mechu 

 - kopání a betonování základů, pokládání dlaţby 

 - sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáţ 

plastického písma 

 - prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i ţuly 

 

 

 - přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě Vašeho bydliště 

zdarma 

 - odvádíme profesionální práci jiţ víc neţ 10 let !!! 

 

 OBJEDNÁVKY u: Petr Janek, Máchova 61,Nový Jičín,tel.:777 223 171 
                             e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182 

 

NA ZAKÁZKY SJEDNANÉ  DO 31.3. SLEVA  20% NA KAMENICKÉ  

PRÁCE! 

  

**************************************************************** 
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Poplatky v roce 2011  Termíny na rok 2011 

Poplatek za komunální odpad       500,- Kč/osobu     do 30.4.2011 
Provádíte-li úhradu poplatku za komunální odpad prostřednictvím 

převodního příkazu, nezapomeňte si přijít vyzvednout na obecní úřad 

známku na popelnici, která musí být nalepena nejpozději 30.4.2011.  

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 zákona o správě daní a poplatků, 

tj. přistoupit k zaslání platebního výměru (kde jiţ můţe být částka zvýšena 

aţ na trojnásobek) a poté k exekuci.  

 

Nájmy pozemků         do 31.3.2011 

 

Poplatek za psa         do 31.3.2011 
a)  za psa chovaného v rodinném domě , drţitelem je fyzická osoba                     100,- Kč                                                                                                              

b)  za druhého a kaţdého dalšího psa  v rodinném domě                                        200,- Kč   

c)  za psa, jehoţ drţitelem je právnická osoba                   100,- Kč         

d) za psa chovaného v bytovém domě s více neţ 2 byty,  jehoţ drţitelem je poţivatel 

invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, který je jeho jediným 

zdrojem příjmu anebo poţivatel sirotčího důchodu                                                200,- Kč                                                                                                                                                                             

e) za druhého a kaţdého dalšího psa, jehoţ drţitelem je osoba uved. d)               300,- Kč 

f) za psa chovaného v domě s více neţ 2 byty                                                         450,-Kč 

g) za druhého a kaţdého dalšího psa v domě s více neţ 2 byty                            1000,- Kč 

 

Stočné              
Od 1.10.2010 je obec plátce DPH. Částka za stočné na rok 2011                

= 17,05 Kč (15,50 + 10% DPH). Stočné je třeba uhradit do 14-ti dnů po 

obdrţení faktury od SmVaKu za vodné. Vezměte s sebou fakturu za 

vodné. Stočné se hradí podle spotřeby vody v m3. 

Poplatky je moţné platit i převodním příkazem na účet obce. 

Číslo účtu 1760145389/0800 

Variabilní symboly: 

Poplatek za komunální odpad – 1337 Nájem pozemku - 2131 

Poplatek za psa – 1341                                  Stočné – 2321 
***************************************************************** 
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Statistika obyvatel v roce 2010 
Přistěhováno:  50 občanů            Odstěhováno:  45 občanů 

Narozeno:              23 dětí         Zemřelo: 15 občanů 

Stav obyvatel k 31.12.2010 – 1.902 občanů 
 

**************************************************************** 

Nabízím vedení daňové evidence, DPH, 

mzdy, daňové přiznání. 

Tel.:556/749047 mobil 732/413 878 

 
***************************************************************** 

Net Milk – nová prodejna 
Připomínáme občanům, ţe naproti Citroenu 

je otevřena nová prodejna Net Milk 

Otevírací doba po – pá od 6,30 – 17,30 hod.    

 so – 7 – 11,30                ne  8 – 10,30 hod. 

 

Nabídka pečiva: 

Chléb Lešná  23,90 Kč Chléb Bartošovice 16,90 Kč (27,90 Kč) 

Chléb Bartoň 24,90 Kč Rohlík                2,-    Kč 

Nabídka mléčných výrobků: 

Mléko čerstvé 11,90 Kč Fiesta   8,90 Kč 

Tvaroh  11,90 Kč Duko ochucené  6,90 Kč 

Šlehačka 33% 13,90 Kč Máslo            25,90 Kč 

 

***************************************************************** 

Sbírka starých lékárniček 

Místní organizace Červeného kříţe vyhlašuje 

sbírku starých  autolékárniček, které měly do konce 

roku 2010 zmizet z povinné výbavy českých řidičů. 

Staré lékárničky můţete přinést do konce měsíce 

února na obecní úřad L. Vlčkové. 
 

***************************************************************** 
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Občanské sdruţení Diakonie Broumov spolu s obcí Kunín 

VYHLAŠUJE 

SBÍRKU  POUŢITÉHO  OŠACENÍ 

Sbírka se uskuteční koncem měsíce března. 

Přesné datum bude včas oznámeno.  
Sbírka se týká: 

- Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

- Lůţkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,  

- Látky (minimálně 1m
2
, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

- Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŢEME: 

- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce         

- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky        - znečištěný a vlhký textil 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily. 

***************************************************************** 
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Členky Senior klubu spolu se členkami Červeného kříţe 

pletly čepičky, rukavičky a bačkůrky pro novorozence 

novojičínské porodnice. 
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Senior klub v Kuníně děkuje všem, kteří svými dárky         

i finančně přispěli do tomboly na Předsilvestrovké setkání 

seniorů, které se konalo 29.12.2010. 
***************************************************************** 

Myslivecké sdruţení Šenov – Kunín děkuje všem 

sponzorům za dary, kterými přispěli do tomboly na 

Myslivecký ples, který se konal 14. ledna 2011. 

************************************************************ 

www.kunin-net.cz Nové moţnosti připojení k internetu, nové sluţby, nový 

vysílač pro Kunín a Šenov. 
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 

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  

další sluţby : 

- pro prvních 10 nových klientů máme připraveno připojení k internetu na 

3 měsíců zdarma 

- při přechodu od jiného poskytovatele Vás připojíme na 3 měsíce zdarma 

- 1 měsíc  připojení na zkoušku 

- vyhrazené spoje pro bytové domy a firemní zákazníky 

- smlouvy na dobu neurčitou nebo se slevou na dobu určitou 

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

Více informací na www.kunin-net.cz. 

***************************************************************** 
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ALONSTAV,spol.s.r.o.Dukelská 589,Šenov u N.Jična 742042 provádí : 

zajištění provedení stavby RD od zadání stavby/projektová 

dokumentace,vyjádření institucí -

hasiči,hygiena,SMVAK,SMPLYN,měření radonu,všechny podklady pro 

stavební povolení,aţ po vlastní realizaci.Zajišťujeme rovněţ geodetické 

práce,právní poradnu a práce autorizovaného inţenýra. 

Dále provádíme inţ.sítě-plyn,elektro,kanalizace,kabeláţe,rekonstrukce 

bytových prostor a bezbarierové úpravy bytových prostor,kompletní prace 

PSV - ZTI,obklady a dlaţby vnitřní i venkovní,zateplení všech objektů. 

Kontakt ALONSTAV@email.cz,mobil 605290000 

***************************************************************** 

 

Zprávy ze školy: 

 
 PŘIPRAVUJEME 

10.2            Zápis do I. třídy   6.2.-11.2.    Lyţařský výcvik  

14.2.-18.2.    Jarní prázdniny   26.2.           Maškarní karneval 

 

Zápis do 1.třídy ZŠ 
se koná ve čtvrtek 10.2.2011 od 14.00 -  17.00 hodin v budově 

základní školy. 

K zápisu se dostaví děti narozené do 1.9.2005. 

 
Rodiče budoucích prvňáčků si k zápisu přinesou: 

1. Rodný list dítěte 

2. Vyplněný dotazník pro rodiče ţáka I.třídy ZŠ ( obdrţí jej 

rodiče v MŠ, nebo si jej mohou vyzvednout na ředitelství ZŠ 

nebo na stránkách školy na stránce s dokumenty) 
***************************************************************** 

 

8. 

 

***************************************************************** 

ŘEDITELKA ZŠ A MŠ KUNÍN  

VYHLAŠUJE PO DOHODĚ SE ZŘIZOVATELEM 

ZÁPIS 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V KUNÍNĚ 
      

ZÁPIS SE USKUTEČNÍ V ŘEDITELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

DNE 2.5.2011  

8.00-9.00 A 15.30-17HODIN 
 

PŘI PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NENÍ PŘIHLÍŢENO K POŘADÍ, VE 

KTERÉM SE DOSTAVÍTE K ZÁPISU, ALE KE KRITÉRIÍM, 

KTERÁ VYDAL ŘEDITEL ŠKOLY A KTERÁ JSOU PŘÍSTUPNÁ 

V MATEŘSKÉ ŠKOLE V PÍSEMNÉ PODOBĚ A NA WEBOVÝCH 

STRÁNKÁCH ŠKOLY www.zskunin.cz OD 15.2.2011.  

ŢÁDOSTI O PŘIJETÍ JSOU DOSTUPNÉ TAKÉ V MŠ NEBO NA 

UVEDENÝCH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH.  

 

K ZÁPISU JE POVINEN ŢADATEL VZÍT:  

 RODNÝ LIST DÍTĚTE (PRO KONTROLU RODNÉHO ČÍSLA)  

 OBČANSKÝ PRŮKAZ (K OVĚŘENÍ TRVALÉHO BYDLIŠTĚ) 

 DALŠÍ POVRZENÍ A DOKUMENTY UVEDENÉ 

V KRITÉRIÍCH 

 

PŘÍPADNÉ DALŠÍ DOTAZY U ŘEDITELE ŠKOLY MGR. IVANY 

MACHÝČKOVÉ NA 556 749 714 NEBO U VEDOUCÍ UČITELKY BC. 

RENÁTY SZTEFKOVÉ NA 556 749 325 

***************************************************************** 

13. 
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***************************************************************** 
Podněty občanů: 

 Častější kontrola a vývoz kontejnerů (hlavně plasty a papír, u Myslivny) 

 Je málo kontejnerů na bioodpad (na podzim jsou hned plné, vyváţet 

2xtýdně) 

 Doplnit kontejnery na konci Kunína 

 Otevřít sběrný dvůr 2x měsíčně 

 Chybí kontejnery na tetrapak 

 Kde odevzdávat baterie? 

 Nesesypávat odpad do 1 auta 

 Poučit občany (v rozhlase) – nedávat odpad v pytlích (na vhození jsou dva 

otvory!) – nejdou otvírat 

 Trus po psech trestat a pokutovat!! 

*************************************************************** 

ZPRÁVY ZE ŠKOLKY    
AKCE „PSÍ SPŘEŽENÍ VE ŠKOLCE“ 

V LEDNU JSME V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘIVÍTALI 4 ALJAŠSKÉ MALAMUTY 

S JEJICH PÁNÍČKEM – MUSHEREM ZE SPOLEČNOSTI MUSHERA Z TÝNA NAD 

BEČVOU. NABÍDLI NÁM CANISTERAPII PRO DĚTI A ZÁŢITEK PRO VŠECHNY 

PŘÍTOMNÉ DĚTI – PROJET SE SE PSÍM SPŘEŢENÍM (BYLA PŘIPRAVENÁ VARIANTA 

NA SNĚHU – JÍZDA NA SANÍCH I VARIANTA BEZ SNĚHU – JÍZDA VE VOZÍČKU).  

AKCE BYLA NAD NAŠE OČEKÁVÁNÍ – INSTRUKTOR BYL MILÝ, PŘÍSTUPNÝ 

PŘEDŠKOLNÍM DĚTEM, PROŢITEK BYL INTENZIVNÍ A OJEDINĚLÝ. POVOZILY SE 

VŠECHNY DĚTI, STARŠÍ DĚTI POMÁHALY I S ŘÍZENÍM VOZÍČKU. DĚTI VNÍMALY PSY 

V AKCI I V KLIDU, SE ZÁJMEM POSLOUCHALY O JEJICH ŢIVOTĚ. POZOROVALY 

JEJICH REAKCE NA POVELY A SEZNAMOVALY SE S VÝCVIKEM.   

*************************************************************** 

12. 

***************************************************************** 

 Školní vysílání  Kaţdý měsíc připravuje jedna třída školní 

vysílání. Naši osmáci s paní učitelkou Evou Štěpánovou to vzali za 

básnický konec. Posuďte, jak se jim to povedlo. 
Školní vysílání – 8.třída (3.12.2010  

Vyslechněte zprávičky, z naší krásné školičky. 

 Adra program připravila   První, druhá, třetí třída 

na začátku měsíce   plavání se školou střídá. 

školáčci se vyškolili   Plavání je dobrá věc 

jak se ţije v Africe.   uţ tu není neplavec. 

 

 Vítkovická střední škola   Návštěva z nebe a pekla 

nové ţáky k sobě volá   svačinu nám dnes upekla 

tělocvična, bazén dílny   Odměněn byl dobrý skutek, 

dojem zanechaly silný.   Ten kdo zlobil, ten neutek. 

 

 Potom ještě jdeme přece   A teď přijde ekotým 

 prohlédnout  vysoké pece   Bylo těţké sloţit rým 

 s bílou přilbou na hlavě 

 to zvládáme hravě 

 

 Trénujeme na příjímačky   Kontrolujem koše, teplo, 

 v hlavě se nám pletou značky  všude odpad třídíme. 

 Scio testy! Počkej chvíli!   Ţárovky jsme vyměnili, 

Kde jsme se to naučili?   elektřinu šetříme. 

   

   Jak ulovit mamuta?   A pak zase po roce 

 Nikdo ani nedutá    máme tady vánoce. 

Šesťáci to všichni znají,   Do vánoční pohody, 

Ale před námi to tají   Zazpíváme koledy. 

 

 Po návštěvě policie   A jednu si můţete s námi zazpívat ... 

čtvrťáci uţ dneska ví 

jak odmítnout cigaretu 

a jak nebýt závislý 

 

 Projekt: Já, Ty, napoví 

kdo jsem já a kdo jsi ty 

a proč malá dívka Moly 

jen snila o návštěvě školy 

****************************************************************** 
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***************************************************************** 

 EKO – ANKETA 
Předkládáme vám výsledky ankety našich ţáků o třídění odpadů v obci. Posuďte 

sami, co o tomto problému soudí naši spoluobčané. Výsledky a podněty budeme 

konzultovat s místostarostou panem Vlčkem v pátek 21.1.2011. 

 

 Odevzdáno bylo 85 anketních lístků 

 

1.Třídíte odpad?                                 Ano – 80(94%)     Ne – 5 (6%) 

Papír – 67 (84%) 

Nápojové kartony – 17 (21%) 

Plasty – 76 (95%)  

Baterie – 37 (46%) 

Sklo – 63 (79%)  

Elektrospotřebiče – 36 (45%) 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

2. Učíte třídit odpad své děti? 

 

Ano – 70(82%)  

 

Ne    – 11     

 (neodpovědělo 4) 

 

                    

************************************************************ 
10. 

**************************************************************** 

3. Pouţíváte ve své domácnosti ekologické prostředky? 

 

                              Ano – 38 (45%)      Ne   – 47 

 

                            

 

 

 

 

 

 

4. Máme v obci dostatek kontejnerů na tříděný odpad? 

 

                             Ano – 62 (73%)     Ne – 23 

    

                           

 

 

 

 

 

 

 

5. Myslíte si, ţe třídit odpad má smysl? 

 

                           Ano – 75 (88%)    Ne- 10 

 

            

************************************************************ 

11. 

ano

ne

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

20

40

60

80

ano ne bez 
odpovědi

45%
55%

ano ne

73%

27%

ano ne

88%

12%

ano ne



 


