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Příjemné prožití Vánočních svátků plných pohody a spokojenosti 

a vše dobré v roce 2012 

přeje kolektiv zaměstnanců a členů zastupitelstva obce  

 

 

 

Váţení spoluobčané, 

ani jsme se nenadáli a zase jsou tady Vánoce a po nich nový rok… Ráda bych 

zrekapitulovala, co se nám letos podařilo a co se u nás v Kuníně událo. 

Investice se týkaly převáţně nápravy povodňových škod. Byla dokončena 

rekonstrukce šaten TJ včetně jejich vnitřního vybavení (to uţ v reţii TJ 

SOKOL), rekonstrukce příjezdové komunikace před zámkem, zdravotního 

střediska, chodníků podél hlavní komunikace, oprava kanalizace a výstavba 

nových čistíren odpadních vod. Všechny výše uvedené akce byly z větší části 

financovány z dotací.  

 

Kulturní a společenské akce probíhaly v podobném duchu jako 

v předcházejících letech - plesy, koncerty a přednášky na zámku, v květnu 

nově Hry bez venkovských hranic – napříč Kunínem, Zámecká slavnost, 

kinematograf, pouť, akce pro děti,…. V listopadu jsme oslavili Den obce, 

přivítali nově narozené občánky. Fotografie z vítání občánků si můţete 

prohlédnout na obecním facebooku, záznam v televizním vysílání RTA na 

http://www.rta.cz/index.html?article=146278. Na obecním úřadě si rodiče 

mohou vyzvednout CD s fotografiemi. Večer pak proběhl tradiční 

lampiónový průvod a ohňostroj. Jsem ráda, ţe počet těch, kteří přijdou do 

zámeckého parku, se neustále zvyšuje. A s ním i mnoţství čaje, rumu, 

koláčků,… Poděkování za ně patří členkám Senior klubu.  

A co nás v prosinci ještě čeká? V sobotu 10. 12. vystoupení dětí ze Skoronic 

(tentokrát v aule VFU v 18 hodin), 26. 12. Štěpánský koncert na zámku, 

28. 12. Předsilvestrovské setkání Senior klubu v aule VFU s divadelním 

představením ochotníků ze Suchdolu (moc pěkné vystoupení) a 31. 12. 

o půlnoci neformální setkání „u kamene“ mezi Kunínem a Šenovem.  

 

Chci ještě vyuţít letošní poslední moţnosti poděkovat ve zpravodaji všem, 

kteří nám v obci pomáhají… Bez pomoci zaměstnanců a řady aktivistů 

bychom nebyli schopni spoustu akcí vůbec zrealizovat.  Děkuji členům 

zastupitelstva, zaměstnancům obce, zámku, škole, školce, všem místním 

sloţkám,… Děkuji také Vám, občanům, kterým není Kunín lhostejný.   

Přeji všem klidné a pohodové vánoční svátky a do nového roku hlavně hodně 

zdraví, štěstí, lásky a tolerance.  

Dagmar Novosadová, starostka 
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ZMĚNA  CENY  VODNÉHO 

Oznamujeme občanům, ţe Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

a. s. mění cenu vodného na 30,61 Kč/m
3
 (bez DPH), 34,90 Kč/m

3
 (včetně 

14% DPH). Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel 

následujícím po 1. lednu 2012, popřípadě bude postupováno dle uzavřených 

smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem. 

 

POPLATEK  ZA  KOMUNÁLNÍ  ODPAD 

Opakovaně vyzýváme občany, kteří dosud poplatek za popelnice 

nezaplatili, aby tak učinili co nejdříve. Pokud nemůţete z finančních 

důvodů uhradit poplatek najednou, můţete jej splácet postupně. Přijďte se 

dohodnout s pokladní na splátkách, začali jsme s vymáháním dle daňového 

řádu, tj. zasíláme platební výměry (kde jiţ můţe být částka zvýšena aţ 

na trojnásobek) a poté s exekucemi! 

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

Ţádáme občany, aby kolem sloupů elektrického vedení, které se nachází na 

jejich pozemcích, provedli ořez větví stromů a zeleně, které zasahují do 

elektrického vedení. V obci stále dochází k výpadkům veřejného osvětlení 

v důsledku elektrických zkratů, zejména za větrného počasí. Děkujeme! 

 

CVIČENÍ  ŢEN 

Kaţdé pondělí od 18:00 do 20:00 probíhá v tělocvičně základní školy 

cvičení pro ţeny. Cvičení je vhodné pro ţeny všech věkových kategorií. Od 

18 do 19 hodin cvičíme s gymnastickými míči, overbally, kalanetiku, 

pilates. Od 19 do 20 hodin probíhá cvičení ve sviţnějším tempu s prvky 

aerobiku, zumby, břišních tanců. Máte-li zájem, přijďte mezi nás. 

 

OBČANSKÉ PRŮKAZY 

MěÚ Nový Jičín upozorňuje občany, ţe od 1. 1. 2012 budou vydávány nové 

typy občanských průkazů, a to občanské průkazy se strojově čitelnými údaji 

(typ kartička) a občanské průkazy se strojově čitelnými údaji a s kontaktním 

elektronickým čipem (tzv.e-OP-typ kartička).  
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Z důvodu končící výroby stávajícího typu občanského průkazu se strojově 

čitelnými údaji (zelená karta) je moţno podat ţádost o vydání občanského 

průkazu tohoto typu u obce s rozšířenou působností podle místa trvalého 

pobytu nejpozději do 14. 12. 2011. 

Ţádost podaná u nepříslušného úřadu obce s rozšířenou působností nebo 

kteréhokoliv matričního úřadu bude zpracována a stávající typ občanského 

průkazu bude vydán, pouze pokud bude ţádost podána nejpozději do 30. 

listopadu 2011. 

V době od 15. prosince 2011 do 31. prosince 2011 můţe občan poţádat 

o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou 

platnosti 1 měsíc, za který nebude vybírán správní poplatek. 

Upozorňujeme klienty, ţe příprava systému k vydávání nových typů 

občanských průkazů a jeho zapracování do stávajícího systému cestovních 

dokladů (e-Pasy) zasáhne v závěru roku 2011 i zpracovávání ţádostí o tyto 

cestovní doklady. Bude nutná celorepubliková technologická odstávka 

systému cestovních dokladů, a to v termínu od 23. prosince 2011 od 16.00 

hodin s tím, ţe provoz agendy e-Pasů a nové agendy OP bude obnoven 

v pondělí 2. ledna 2012 od 6.00 hodin. V době této odstávky nebude 

moţno podat ţádost o cestovní pas se strojově čitelnými údaji a čipem (e-

Pas), ani nebude moţno tento typ pasu vyzvednout.  

Nejzazší termín pro ukončení nabírání ţádostí o vydání e-Pasů je 

stanoven na 19. prosince 2011, aby mohly být na základě těchto ţádostí 

vydány cestovní pasy dle stávající technologie. 

Odstávka systému se  netýká vydávání cestovních pasů typu „BLESK“ . 
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ZPRÁVY  ZE ŠKOLY A ŠKOLKY 

Zprávy ze školky 

Kde pracuje táta s mámou 

V mateřské škole probíhají třídní projekty nazvané „Kde pracuje táta 

s mámou“. Učitelky ţádají rodiče nebo známé, kteří mají zajímavé, pro děti 

blízké profese, aby předvedli dětem v mateřské škole nebo přímo na svém 

pracovišti něco ze svého umění a dovedností. Případně sledují s dětmi práci 

lidí přímo v obci.                             

Děti tak měly moţnost shlédnout do listopadu práci kovářů v kovářské dílně, 

práci řidiče v autobusu, v traktoru, práci prodavaček v obchodě s potravinami 

a květinami, práci v moštárně a na obecním úřadě.  Děti přímo v mateřské 

škole navštívili policisté nebo zdravotní sestra.  

Pro děti jsou připravovány ukázky pracovních úkonů a toho, co jednotlivé 

profese k práci vyuţívají. Chystáme také přímou ukázku práce kadeřnice, 

stolaře a kuchařky.  

Návštěva v mateřské škole 

16. prosince se do tříd mateřské školy v Kuníně přišlo podívat 13 účastnic 

projektu „Informatorium školy mateřské“ a paní ředitelka právního subjektu 

ZŠ A MŠ Kunín. Shlédly prostředí tříd školky, ocenily vybavení a výzdobu, 

účastnily se dvou ukázek přímé práce s dětmi: ve třídě Berušek ukázky 

denního cvičení a ve třídě Sluníček ukázek činností na téma „Anička a Pepík 

potřebují ošetřit“. Návštěvnice se dotazovaly na organizační zajištění práce 

v subjektu, na počty umístěných dětí, seznámily se s školním vzdělávacím 

programem Barevná školka. Prostředí školky i formy a metody práce byly 

ohodnoceny velmi kladně. 

Připravujeme na prosinec: 

1. 12.   Vánoční dílny s rodiči 

5. 12.  Mikulášské dopoledne 

12. a 13. 12.  Vánoční besídky ve třídách 

 

Zprávy ze školy 

Další ocenění v oblasti environmentální výchovy 

V úterý 8. listopadu 2011 byly v prostorách Janáčkovy konzervatoře 

a gymnázia v Ostravě slavnostně vyhlášeny výsledky 1. ročníku 

5. 

environmentální soutěţe “Ekologicky zodpovědný kraj“, kterou uspořádal 

Moravskoslezský kraj. 

Soutěţ se skládala ze tří kategorií: 
- Podnikatel roku 2011 z hlediska vztahu k ţivotnímu prostředí 

v Moravskoslezském kraji 

- Environmentálně nejpříznivější provoz úřadu/příspěvkové organizace kraje  

v Moravskoslezském kraji  

- Ekologická škola v Moravskoslezském kraji 

Za svůj přístup k těmto oblastem a k environmentální 

výchově, vzdělávaní a osvětě byly odměněny tyto školy a 

školská zařízení: 

Referenční listy Moravskoslezský kraj udělil:  
Základní škole Hradec nad Moravicí-Ţimrovice  

Domu dětí a mládeţe v Třinci  

Základní škole a Mateřské škole v Kuníně  
Střední škole zemědělské v Českém Těšíně  

Střední škole teleinformatiky v Ostravě 

Naše škola si odnesla finanční poukázky na nákup knih v hodnotě 5 000,- Kč. 

 

Den obce 

Jako kaţdý rok, tak i letos jsme si spolu s našimi ţáky připomněli den obce. 

Slaví se v obci 24. listopadu, ale my jsme si jeho oslavu posunuli na pátek po 

státním svátku 18. listopadu. Ten den se naši ţáci rozdělili do tří velkých 

skupin a kaţdá z nich měla jiný program.  

Jedna skupina odjela na kaţdoroční bruslení na zimní stadion do Nového 

Jičína. Tam si tradičně jedou zabruslit ti, kteří uţ na bruslích stáli, nebo se 

o to alespoň pokoušeli. Je jasné, ţe za jednu hodinu nikoho bruslit 

nenaučíme.  

Druhá skupina odjela do Bartošovic do 

Stanice pro ochranu ţivočichů. Program 

byl velice zajímavý, děti viděly spoustu 

zvířátek a dověděly se, kde se v případě, ţe 

najdou raněné zvíře, mají obrátit. Třetí 

skupina zůstala ve škole. Zde si 

vyposlechli přednášku O šelmách v 

Beskydech. Velmi poutavě o tomto tématu 

popovídal člen z hnutí Duha. Někteří ţáci 

byli tak nadšení monitorováním výskytu zvířat, ţe by se rádi do něj zapojili.  
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Tato skupina měla ještě jeden úkol – zmapovat, jak to vypadá na našem 

sběrném dvoře, nakreslit plakát a poslat do Recyklohraní jako plnění 

zadaného úkolu. Podařilo se. 

Děkujeme panu Vlčkovi, ţe nám o sběrném dvoře vše povyprávěl a ukázal. 

Myslíme, ţe Den obce se opravdu vydařil. 

Připravujeme v měsíci prosinci: 

5. 12.  Návštěva z Nebe a Pekla (program věnuje Sdruţení rodičů) 

8. 12.  Ředitelské volno – odstavení el.energie 

15. 12. Posezení u vánočního stromu 

22. 12. Besídky ve třídách, vánoční sportovní turnaje 

23. 12. – 2. 1. 2012 Vánoční prázdniny 

 

Pedagogové a žáci ZŠ Kunín si Vás dovolují pozvat na 

VÁNOČNÍ  SETKÁNÍ, 

 

které se koná ve čtvrtek 15. 12. 2011 od 16.00 do 18.00 hodin v základní 

škole. 

Přijďte si v předvánočním čase vyrobit se svými dětmi 

či vnoučaty vánoční dek 

oraci (svícny, andílka, plstěný dáreček, jmenovky na 

dárky, přáníčko, – cena materiálu za jeden výrobek je 

5, - 20,-Kč). Můžete si zakoupit drobné dárky, které 

vyrobili naši žáci. Také se můžete inspirovat vánoční 

výzdobou nebo si jen tak zazpívat vánoční koledy a 

posedět s přáteli při vánočním punči.  

Celé setkání slavnostně zahájíme krátkým 

programem v tělocvičně školy. 

Těší se na Vás zaměstnanci školy. 

 

 

Vedení školy děkuje všem, kteří jakýmkoli darem či pomocí 

přispěli naší organizaci v roce 2011 i těm, kteří s námi 

spolupracovali a těší se na spolupráci také v roce 2012. 
 

V novém roce mnoho zdraví, spokojenosti a šťastných dnů přeje 

všem kolektiv zaměstnanců ZŠ a MŠ Kunín. 
7. 

SBĚR ODPADŮ V OBCI 

Letošní rok v odpadovém hospodářství obce znamenal pozitivní posun. A to 

především díky lepšímu třídění odpadů ale i jeho svozu. Jsme na tom 

poměrně dobře ve sběru plastů, ostatní komodity jsou slabší. Zlepšil se i sběr 

papíru, který je ţádanou druhotnou surovinou. Na území obce je celkem 21 

míst, kde se dá odloţit tříděný odpad. Musím zde vzpomenout a pochválit 

velmi dobrou práci ţáků zdejší ZŠ, kteří se aktivně podílejí na mapování 

sběrných míst, návrhů a připomínek ke zkvalitnění sběru tříděných odpadů. 

Na sběrném dvoře máme opětovně připraveny kontejnery na bílé sklo, které 

budeme přidávat na sběrná místa. Pozitivním zjištěním je sběr tetrapackových 

obalů v pytlích, které si občané vyzvedli na obecním úřadě. Všem občanům, 

kteří se chovají ekologicky ve vztahu k obci a takto třídí odpad, patří 

poděkování. 

Rád bych touto cestou také poděkoval těm občanům, kteří nám odevzdávají 

lístky za sběr druhotných surovin, které odváţejí do sběrných surovin. Za 

letošní rok to činí 13,182 t kovu a 2,838 t papíru. V loňském roce po naší 

výzvě občané odevzdávali lístky za druhotné suroviny, které obdrţeli ve 

sběrnách. Tyto jsme dále mohli uplatnit pro získání lepších ukazatelů 

a získání bonusů od společnosti Eko-kom. 

 

JUBILANTI 

Srdečně blahopřejeme občanům, kteří v měsíci prosinci oslaví svá 

ţivotní jubilea. Do dalších let přejeme hodně zdraví, štěstí, lásky 

a spokojenosti. 

Zbranek Tomáš Mrvová Marie  

Andrys Jiří Červenková Marie  

Šebečková Olga Blaţková Františka  

Sekaninová Milena Štěpánová Jaruška 

Müller Petr Korábečná Sylvie 

Mokrý Pavel  Vlček Miroslav st. 

Březina Zdeněk  
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Pamětní kniha rodiny Janáčkovy, jakoţ i kronika školy, kostela, fary a obce Albrechtic  

Obec Albrechtičky vydala u příleţitosti výročí 600 let od první písemné zmínky edici spisů 

svého rodáka, učitele Vincence Janáčka (1821 - 1901).  Dovolujeme si Vám nabídnout malou 

ochutnávku z této nevšední knihy, která je atraktivní i pro čtenáře, který nemá vztah přímo k 

historii Albrechtiček. Nepřináší totiţ jen nudný výčet historických událostí, ale vypravuje 

mnoho o ţivotě lidí v dobách minulých v našem kraji, a to způsobem, který místy nedovoluje 

čtenáři odtrhnout oči od textu. Není to jen poučení, ale často i zábava umocněná tím, ţe 

humor je to poslední, co by čtenář čekal od venkovského učitele konce 19. století 

sepisujícího své paměti. Zajímavé je také i to, ţe jedna z hlavních postav, svérázný Jiřík 

Janáček, byl dědečkem slavného skladatele Leoše Janáčka. Janáčkovy spisy tedy svou 

kvalitou, obsahem i dobou vzniku patří mezi ojedinělá díla tohoto druhu v širokém okolí. K 

dostání je na většině informačních center regionu Poodří a ve vybraných knihkupectvích. 

 

Ukázka z knihy: 

Jak Janáčkovi levou ruku lámají 

Kdyţ jednouc Jiří Janáček v tuhé zimě z Příbora se ubíral, tu dohonil ho za městem tam, kde 

nyní nový hřbitov jest, jeden sedlák z Petřvaldika a pravil: „Pane rektor, sedněte si na sáňky, 

můţete se mnou aţ do Mošnova jeti.“ I nedal se dlouho pobízeti, skočil na saně a ujíţděli 

dále. Tu najednouc se koně splašili, svrhli sáňky do příkopy a tamta pryč. Janáček přišel při 

tom pádu na spodek a sedlák leţel na nim. Kdyţ vstanul, tu cítěl, ţe má ruku zlámanu, a aţ 

přišel domů, byla ruka celá oteklá a nesmírně bolela. Hned z rána si poslal pro lékaře do 

Příbora, a kdyţ tento přišel, konstatoval, ţe jest ruka zlámaná, spravil ji, dal obvazek a řekl, 

aby po třech dnech zase pro něho poslali. Kdyţ přišel, ruku převázal, dal na ni obvazek 

čerstvý, nařídil, aby jiţ pro něho neposlal, nýbrţ kaţdý čtvrtý den poslal pro čerstvou mast 

do Příbora. Tak to šlo delší dobu, ale nic nebylo lepší, ruka stejně oteklá a neohebná. V tomto 

času ho mnoho lidí navštívilo, kteří vidíce ten stav té ruky, na srozumění se daly, ţe ta ruka 

nejspíš zle spravena jest, protoţ se také nic nehojí. I bylo mu raděno, aby si pro jistého 

mlynáře do Slezska poslal, ten ţe všechny zlomeniny dobře hojí, coţ se také stalo. Mlynář 

přišel, prohlédl ruku, pokrčil rameny a řekl: „Pane rektor! Ta vaše ruka neni dobře spravena, 

tam, kde se zlamané kosti zase spojiti a zrůsti měly, urostla křupka a nebudete v stavu rukou 

nikdy hybati.“ Otec zděšeně se na něho podíval a pravil: „Nu a co tu dělati?“ Mlynář na to 

řekl: „Tu není jiné pomoci, neţ ruku nanovo zlamati a ji pak pravidelně spravit. Při tom 

budete muset ale mnoho trpěti, ale jen na ten způsob jsem vstavu vás vyhojiti.“ Ostatně 

připojil: „Já Vás k tomu nenutím, dělejte, jak chcete.“ Otec zblednul, my všichni začali jsme 

plakati, byl to strašný okamţik. Tu řekl otec: „Poručeno Pánu Bohu! Kdybych měl do smrti 

mrzákem býti, chci se raději tomu nejhoršímu podrobiti.“ Hned nato byla voda hřeta, do 

které mlynář všelijaké zeliny dal, v té horké vodě otci ruku pařil. Potom museli dva silní 

muţové přijíti, kteří otce na stolek posadili a ho při té operaci pevně drţeti měli. Kdyţ vše 

přichystáno, tu se ho ti muţové rychle chopili, mlynář popadl ruku, „křap“ a ruka byla 

zlomena. Otec padl do mdlob. Mlynář nevšímal si toho, ruku honem nanovo spravil, obvázal, 

a kdyţ otec k sobě přišel, bylo po všem. Po 2 dnech přišel mlynář opět, obhlédl ruku a řekl: 

„Pane rektor, radujte se! Ruka se hojí. Nyní nepotřebujete jiţ pro mne poslati, pošlite jen 

kaţdý třetí den aţ čtvrtý den ke mně pro čerstvou masť a ruka se brzy zahojí.“ A tak se také 

stalo. Po čtyřech nedělích byla úplně vyhojena. 
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GARÁŽOVÁ VRATA, PLOTY, PLETIVA, 

Garáţová vrata od 9.999 Kč.  

Výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.  
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. 

Standartní barvy i imitace dřeva. Doplňková výbava. 

Provádíme i montáţe. 
 

PLOTY - PLETIVO  
Prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované 

ploty, průmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svařovaných pletiv, svařovaných 

panelů, pletivové branky a brány nebo se svařovanou výplní. Při objednávce 

montáţe sleva 30% na okrasné dřeviny ze zahradnictví. 
 

Koupíte u nás také: stínicí tkanina – stínovka. 

www.KANCLIR.cz 

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

Tel.: 722 550 000, 732 650 203 

Doprava po celé ČR. ZDARMA DOPRAVA při celkovém nákupu nad 7.000 Kč. 

10. 



 
 

Váţení spoluobčané, 

1. - 14. ledna 2012 proběhne Tříkrálová sbírka. Znovu budete mít moţnost se 

setkat s koledníky, kteří do Vašich domovů přinášejí Boţí poţehnání 

a zároveň Vám nabídnou uskutečnit dobrý skutek ve formě finančního daru 

na podporu charitního díla v naší vlasti a na humanitární pomoc. Velmi si 

ceníme Vaší přízně a podpory a dopředu děkujeme za Vaši dobrotu 

a štědrost. 

Za koledníky Tříkrálové sbírky Charity ČR 

           

Jarmila Nevěřilová                                     Petr Kučerka  

asistentTříkrálové sbírky pro Kunín                           ředitel Charity Odry 

Poznávací znaky Tříkrálové sbírky Charity Česká republika. 

Vedoucí skupinky koledníků je starší 15 let a na viditelném místě bude mít 

průkazku. Pokladnička bude zapečetěna. Zapečetění se uskuteční před 

Tříkrálovou sbírkou na místním obecním nebo městském úřadě a rozpečetění 

a spočítání bude provedeno tamtéţ. 

Informace o činnosti Charity Odry a Tříkrálové sbírce můţete získat: 

Charita Odry, Hranická 162/36, 742 35 Odry, tel. 556 731 947 

e-mail: odry@caritas.cz, 

http:/www.odry.charita.cz 
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POZVÁNKA 

Srdečně zveme občany na vánoční vystoupení Dětského národopisného 

souboru ze Skoronic a Varmuţovu muziku s názvem 

Z daleka ideme novinu neseme 

10. prosince v 18:00 v aule VFÚ 

 

POZVÁNKA 

Správa zámku Kunín srdečně zve občany na 

Štěpánský koncert na zámku  

dne 26. 12. 2011 v 18 hodin. 

Účinkují Kateřina Bílková Mašová (cembalo), Jan Škrdlík (barokní 

violoncello). 

Vstupné dobrovolné 

POZVÁNKA 

Postřehnout lze ztěţí, jak ten čas běţí ... 

Zveme všechny seniory naší obce na Předsilvestrovské setkání 

28. 12. 2011 v 15:00 v aule VFÚ 

Program: Sněhurka – scénka v netradičním pojetí 

Bohatá tombola 

Pohoštění 

         Celým večerem bude provázet hudba „Rudy z Jičína“ 

Všem našim spoluobčanům přejeme pohodové Vánoce a v roce 

2012 hodně zdraví a spokojenosti.   

Senior klub 

  

15. 

POZVÁNKA 

 

MS Šenov – Kunín Vás zve na 

MYSLIVECKÝ  PLES, 

který se koná v sobotu 14. ledna 2012 od 20 hod. v tělocvičně ZŠ v Kunín.  

 K tanci hraje kapela Dušana Pospěcha  

 Vstupné 100,- Kč (vč. místenky)  

 Předprodej u p. Františka Malčíka 604/227250  

   Myslivecké speciality a bohatá tombola 

   Na Vaši účast se těší členové MS Šenov – Kunín 

 

 

POZVÁNKA 

Sdruţení rodičů při Základní škole a Mateřské škole v Kuníně 

Vás srdečně zve na 

ŠKOLNÍ PLES, 

který se koná v pátek 27. ledna 2012 od 20h v tělocvičně ZŠ. 

K tanci a poslechu hraje hudba Dušana Pospěcha 

Bohatá tombola a občerstvení, předtančení 

Cena slosovatelné vstupenky s místenkou 100 Kč 

Na Vaši účast se těší pořadatelé a předem 

děkují za příspěvek do tomboly. 

Předprodej vstupenek na Obecním úřadě, 

moţno objednat telefonicky na č. 556 

731 046. 
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