Březen 2011 č. 1
SČÍTÁNÍ LIDU
K 26. březnu 2011 se uskuteční na celém území České Republiky
sčítání lidu, domů a bytů 2011.
Sčítání upravuje zákon č. 296/2009 Sb., o SLDB 2011. Sčítání se koná
jednotně v roce 2011 ve všech členských státech Evropské unie podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 763/2008.
Rozhodným okamžikem sčítání, tj. okamžikem, k němuž se vztahují
všechny zjišťované údaje, je půlnoc z pátku 25. na sobotu 26.
března 2011.
Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou
domácnost jeden bytový list a za každý dům, určený k bydlení, jeden
domovní list.
Obec po obdržení informací od Českého statistického úřadu zveřejní na úřední desce a informačních tabulích vymezení sčítacích
obvodů na svém území a jména, čísla služebních průkazů a spojení
na příslušné sčítací komisaře. Tyto informace budou zveřejněny i na
webových stránkách naší obce a v relacích obecního rozhlasu. V této
souvislosti upozorňujeme také na povinnost vlastníků domů označit
budovu číslem, určeným obcí.
Všechny údaje budou rovněž zveřejněny na internetových stránkách
www.scitani.cz a je možné se informovat i na bezplatné telefonní
lince 800 879702.
Tyto údaje jsou důležité proto, aby si každý občan mohl ověřit, že
osoba, která se představuje jako sčítací komisař, je skutečně osobou,
která je provedením sčítání v příslušném sčítacím obvodu pověřena
k výkonu funkce sčítacího komisaře.
Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání, je přestupkem který na
základě oznámení sčítacího komisaře, pracoviště České pošty, nebo
ČSÚ projednávají příslušné přestupkové komise v souladu se zákonem o přestupcích a správním řádem. Odmítnutí sdělení zákonem
stanovených údajů, popřípadě úmyslné uvedení nepravdivých údajů
může být v přestupkovém řízení sankcionováno pokutou do 10 tis. Kč
v závislosti na rozsahu a závažnosti přestupku.
ČSÚ však bude vždy preferovat smírný způsob řešení a pouze
v závažných případech by mělo docházet ke správnímu řízení.
Přehled termínů hlavních fází přípravy a provedení sčítání na
území obcí a měst
Činnost

Zahájení

Ukončení

1. Zveřejnění Oznámení o sčítání, vymezení sčíta- 4. 3. 2001 19. 4. 2011
cích obvodů, jmen, čísel průkazů a kontaktních úda- aktualizace
jů sčítacích komisařů působících na území obce
průběžně
2. Informativní pochůzky sčítacích komisařů ve 26. 2. 2011 6. 3. 2011
sčítacích obvodech, roznáška informačních letáků
do domácností a ubytovacích zařízení
3. Distribuce sčítacích formulářů do domácností 7. 3. 2011
a ubytovacích zařízení

25. 3. 2011
do 18:00

4. Sběr vyplněných sčítacích formulářů

26. 3. 2011 14. 4. 2011

5. Dodatečné sečtení (zabezpečují úřady obcí)

5. 4. 2011

19. 4. 2011

6. Zveřejnění Oznámení o došetřování, údajů 12. 5. 2011 30. 5. 2011
o sčítacích komisařích pověřených došetřováním aktualizace
a poděkování veřejnosti
průběžně
7. Došetřování nezjištěných údajů

19. 5. 2011 30. 5. 2011

Vzhledem k možnosti zneužití sčítání lidu kriminálními živly přijal ČSÚ
tato opatření k eliminaci nebezpečí:
každá domácnost obdrží předem do své poštovní schránky
•
letáček o sčítání a lístek s informací o jméně a příjmení sčítacího komisaře s jeho služebním číslem a termín první návštěvy
k předání sčítacích formulářů
sčítací komisaři budou plnit svoji funkci většinou v uniformě
•
České pošty (poštovní doručovatelé) a všichni budou mít velkou
speciální brašnu tmavomodré barvy s výrazně žlutým nápisem
„Česká pošta“
Sčítací komisař musí být označen služebním průkazem sčítacího
•
komisaře s fotograﬁí, jménem a příjmením a služebním číslem
a současně předloží svůj osobní průkaz.
jméno a příjmení sčítacího komisaře bude uvedeno v seznamu
•
na úřední desce obecního úřadu
správnost jména a příjmení sčítacího komisaře si lze ověřit na
•
call centru telefonicky
občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře v termínu,
•
kdy s ním bude v bytě další osoba
občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu
•
či domu
Věřím, že se tato významná společenská akce podaří v naší obci
úspěšně realizovat a získané výsledky přispějí i k rozvoji naší obce.
Jaroslav Čapek, starosta

OÚ INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
V roce 2011 má Obec Kunžak vedená novým zastupitelstvem naplánované tyto akce:
Oprava chodníků Valtínov, výstavba chodníků ulice Nerudova Kunžak,
prodloužení vodovodního řádu Malé Podolí Kunžak – k plánované
výstavbě nových rodinných domků „k zahrádkám“, v letošním roce
bude podána žádost o dotaci na akci „Modernizace místních komunikací v obci Kunžak – Mosty“. Dále bude realizováno dalších 10
menších akcí. Celková hodnota rozpočtovaných akcí bude činit cca
22 367 000,- Kč.
Největší plánovanou akcí je „Kunžak – rekonstrukce a modernizace
místních komunikací“.
Dne 7. 2. 2011 byla podepsána Smlouva o podmínkách poskytnutí
dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
Hodnota akce je zhruba 20 mil. Kč.
Tato akce zahrnuje opravu a rekonstrukci komunikací Suchdol – Mosty,
Mosty – Zvůle a ulice Havlíčkova v Kunžaku. Současně s opravou komunikace ulice Havlíčkova bude probíhat i oprava chodníků v této ulici.
Prosíme všechny místní obyvatele o toleranci při realizaci zejména
rekonstrukce a modernizace místních komunikací a trpělivost při
případných částečných omezeních, kterým se nelze vyhnout, má-li
být tato akce úspěšně a v termínu dokončena.
Drahoslava Vobrová, místostarostka

VYHLÁŠKY
OBEC KUNŽAK
Obecně závazná vyhláška č. 3/2010
o místních poplatcích
Zastupitelstvo obce Kunžak se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)

2)

Obec Kunžak zavádí touto vyhláškou tyto místní poplatky (dále jen „poplatky“):
a) poplatek ze psů,
b) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt,
c) poplatek za užívání veřejného prostranství,
d) poplatek ze vstupného,
e) poplatek z ubytovací kapacity,
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“). 1

ČÁST II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
Poplatník a předmět poplatku
1)
2)

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území
obce Kunžak 2
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 3

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1)
2)

3)

Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den, kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy se stal držitelem psa
staršího tří měsíců.
V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých
kalendářních měsíců. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci. 4
Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická nebo právnická osoba držitelem psa (např. úhynem psa,
jeho ztrátou, darováním nebo prodejem), přičemž se poplatek platí i za započatý kalendářní měsíc, ve kterém taková
skutečnost nastala.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1)
2)
3)

Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15ti dnů ode dne jejího vzniku. Stejným
způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti.
Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku osvobozena.
Při plnění ohlašovací povinnosti je držitel psa povinen současně sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené
v čl. 30 této vyhlášky.

Čl. 5
Sazba poplatku
1)

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) Kunžak
za prvního psa
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
b) Mosty, Valtínov
za prvního psa
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
c) Suchdol, Zvůle, Kaproun,Terezín,Jitra,Lána
za prvního psa
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

150,-- Kč ročně
300,-- Kč ročně
100,-- Kč ročně
200,-- Kč ročně
80,-- Kč ročně
150,-- Kč ročně

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
§ 2 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 2 odst. 3 a 4 zákona o místních poplatcích
5
§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
2
3

2

Čl. 6
Splatnost poplatku
1)
2)

Poplatek je splatný jednou částkou nejpozději do 31.3. příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne měsíce,
který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla / nejpozději do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 7
Osvobození a úlevy
1)

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním
postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik
psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba,
které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis. 5

ČÁST III.
poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt
Čl. 8
Předmět poplatku, poplatník a plátce poplatku
1)
2)

Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí fyzické osoby, které přechodně a za úplatu pobývají na území obce za
účelem léčení nebo rekreace, pokud neprokáží jiný důvod pobytu. 6
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt ve stanovené výši vybere a obci odvede ubytovatel, kterým je fyzická nebo
právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla; tato osoba je plátcem poplatku. 7

Čl. 9
Ohlašovací povinnost
1)

2)
3)

Ubytovatel (plátce) je povinen ohlásit správci poplatku vznik poplatkové povinnosti ve lhůtě do 15ti dnů od zahájení činnosti
spočívající v poskytování přechodného ubytování osob za úplatu. Stejným způsobem oznámí ubytovatel správci poplatku
ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
Při plnění ohlašovací povinnost je ubytovatel povinen sdělit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.
Ubytovatel je povinen vést v písemné podobě evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, účel pobytu, jméno,
příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které ubytování poskytl. Tyto zápisy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být
uspořádány postupně z časového hlediska. 8

Čl. 10
Sazba poplatku
1)

Sazba poplatku činí za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu,
10,-- Kč
a) v době letní turistické sezony/od 15. 6. do 15. 9./
5,-- Kč
b) v době mimo sezonu

Čl. 11
Splatnost poplatku
1)
2)

Ubytovatel vybrané poplatky odvede správci poplatku ve čtvrtletních splátkách vždy do posledního dne příslušného čtvrtletí
běžného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 15. dne
měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

Čl. 12
Osvobození a úlevy
1)

Poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt nepodléhají
a) osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných
výhod podle zvláštního právního předpisu a jejich průvodci,
b) osoby mladší 18 let a starší 70 let nebo osoby, na které náležejí přídavky na děti (výchovné) anebo vojáci v základní
službě a osoby, které vykonávají civilní službu. 9

ČÁST IV.
poplatek za UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 13
Předmět poplatku, poplatník
1)

Poplatek za užívání veřejného prostranství se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění
stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení
trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby
ﬁlmových a televizních děl. 10

5

§ 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 3 odst. 1 zákona o místních poplatcích
7
§ 3 odst. 3 zákona o místních poplatcích
8
§ 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
9
§ 3 odst. 2 zákona o místních poplatcích
10
§ 4 odst. 1 zákona o místních poplatcích
6

3

2)

Poplatek za užívání veřejného prostranství platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem
uvedeným v odstavci 1. 11

Čl. 14
Veřejné prostranství
Poplatek podle této vyhlášky se platí za užívání těchto veřejných prostranství:
Náměstí Komenského, komunikace v ulicích Ke Kostelu, Střížovická, Strmilovská,Čechova, Malé Podolí,Havlíčkova, Žižkova,
Velké Podolí, Dačická, Hradecká, Nová, Bystřická, Nerudova a Boženy Němcové včetně přilehlých chodníků.
Dále pak p.č. 158/1 /ulička k MŠ/, p.č. 4756 /cesta k nové MŠ/ a p.č. 71/1 a 18 ve
Střížovické ulici /prostor po demolici čp. 219/.
V místní části Valtínov je veřejným prostranstvím pro účely této vyhlášky:
chodníky podél silnice I. třídy směrem na Dačice, p.č. 3322 před obchodem a
pohostinstvím, část p.č. 1420/37 v prostoru komunikace okolo kříže.

Čl. 15
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy začalo užívání veřejného prostranství, až do dne, kdy toto užívání fakticky skončilo.

Čl. 16
Ohlašovací povinnost
1)

2)
3)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku nejpozději 15 dní před zahájením užívání veřejného prostranství předpokládanou dobu, místo, způsob a výměru užívání veřejného prostranství. V případě užívání veřejného prostranství po dobu
kratší než 30 dní je povinen splnit ohlašovací povinnost nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství. Pokud
tento den připadne na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je poplatník povinen splnit ohlašovací povinnost nejblíže
následující pracovní den.
Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku některé další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.
Po ukončení užívání veřejného prostranství je poplatník povinen ohlásit skutečný stav údajů uvedených v odst. 1 nejpozději do 15 dnů.

Čl. 17
Sazba poplatku
1)

2)

3)
4)

Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství :
a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
- při pouti
30,-- Kč
- mimo pouť
20,-- Kč
- trvalé umístění
2,-- Kč
2,-- Kč
b) za provádění výkopových prací
2,-- Kč
c) za umístění stavebního zařízení
10,-- Kč
d) za umístění reklamního zařízení
20,-- Kč
e) za umístění cirkusů.lunaparků a jiných atrakcí
2,-- Kč
f) za umístění skládek
2,-- Kč
g) za vyhrazení trvalého parkovacího místa
V případě provádění překopů komunikací a chodníků nebude poplatek účtován za dobu, předem dohodnutou s Obecním
úřadem, nezbytně nutnou pro provedení překopu. Teprve po překroční této nezbytně nutné doby vyměří se poplatek z celé
plochy a za celou dobu užívání veřejného prostranství.
Do plochy užívaného prostranství dle ost.1 písm. a) se započítává i prostor, užívaný pro nabídku, vystavení či uložení zboží.
Je-li nezbytně nutné uložit materiál na veřejné prostranství z důvodů jeho následného přemístění mimo něj, je toto uložení
na dobu 48 hodin osvobozeno od poplatku. Teprve po překročení této doby vyměří se poplatek z celé plochy a za celou
dobu trvání užívání veřejného prostranství.

Čl. 18
Splatnost poplatku
1)

2)

Poplatek ve výši stanovené podle čl. 17 odst. 1 je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den zahájení užívání veřejného prostranství,
b) při užívání veřejného prostranství po dobu delší než 30 dnů od zahájení užívání veřejného prostranství je poplatek
splatný ve čtvrtletních splátkách předem vždy do 10. měsíce 1. měsíce příslušného čtvrtletí
Připadne-li lhůta splatnosti na sobotu, neděli nebo státem uznaný svátek, je dnem, ve kterém je poplatník povinen svoji
povinnost splnit, nejblíže následující pracovní den.

Čl. 19
Osvobození a úlevy
1)

11
12
13

Poplatek se neplatí:
a) za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou, 12
b) z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely.13

§ 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 4 odst. 1 poslední věta zákona o místních poplatcích
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ČÁST V.
poplatek ze VSTUPNÉHO
Čl. 20
Předmět poplatku a poplatník
1)

2)

Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, sníženého o daň
z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí
za to, že se jí může zúčastnit.14
Poplatek ze vstupného platí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.15

Čl. 21
Ohlašovací povinnost
1)

Poplatník je nejpozději 5 dnů před konáním akce povinen ohlásit správci poplatku druh akce, datum a hodinu jejího konání,
výši vstupného a další údaje podle čl. 30 této vyhlášky.

Čl. 22
Sazba poplatku
1)

Sazba poplatku činí: 10 % z úhrnné ceny vybraného vstupného

Čl. 23
Splatnost poplatku
1)

Poplatek je splatný do 10 dnů ode dne skončení akce.

Čl. 24
Osvobození a úlevy
1)

Poplatek ze vstupného se neplatí z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejné prospěšné účely.16

ČÁST VI.
poplatek z UBYTOVACÍ KAPACITY
Čl. 25
Předmět poplatku a poplatník
1)
2)

Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v obcích a městech v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu.17
Poplatek platí ubytovatel, kterým je fyzická nebo právnická osoba, která přechodné ubytování poskytla.18

Čl. 26
Ohlašovací povinnost
1)

2)
3)

Poplatník (ubytovatel) je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15ti dnů od zahájení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu. Stejným způsobem ohlásí ubytovatel správci poplatku
ukončení činnosti spočívající v poskytování přechodného ubytování za úplatu.
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku také další údaje stanovené v čl. 30 této vyhlášky.
Ubytovatel je povinen vést evidenční knihu, do které zapisuje dobu ubytování, jméno, příjmení, adresu místa trvalého
pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí a číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, které
ubytování poskytl. Zápisy do evidenční knihy musí být vedeny přehledně a srozumitelně a musí být uspořádány postupně
z časového hlediska.19

Čl. 27
Sazba poplatku
1)

Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 2,-- Kč

Čl. 28
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný :
1) ve čtvrtletních splátkách vždy do posledního dne příslušného čtvrtletí běžného kalendářního roku
2) Vznikne-li povinnost zaplatit poplatek správci poplatku po termínu splatnosti, odvede ubytovatel poplatek do konce příslušného kalendářního roku.

Čl. 29
Osvobození a úlevy
1)

Poplatku nepodléhá:
a) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů a žáků
b) ubytovací kapacita ve zdravotnických nebo lázeňských zařízeních, pokud nejsou užívána jako hotelová zařízení
c) ubytovací kapacita v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. 20
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§ 6 odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 6 odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 6 odst. 1 věta poslední zákona o místních poplatcích
17
§ 7 odst. 1 zákona o místních poplatcích
18
§ 7 odst. 3 zákona o místních poplatcích
19
§ 7 odst. 3 druhá věta zákona o místních poplatcích s odkazem na § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích
20
§ 7 odst. 2 zákona o místních poplatcích
15
16
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ČÁST VII.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVEREČNÁ
Čl. 30
Společná ustanovení k ohlašovací povinnosti
1)

2)

3)

V ohlášení poplatník nebo plátce uvede 21
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název nebo obchodní ﬁrmu, obecný identiﬁkátor, byl-li přidělen, místo
pobytu nebo sídlo, místo podnikání, popřípadě další adresy pro doručování; právnická osoba uvede též osoby, které
jsou jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, užívaných
v souvislosti s podnikatelskou činností, v případě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou činností poplatníka
nebo plátce,
c) další údaje a skutečnosti rozhodné pro stanovení výše poplatkové povinnosti, včetně skutečností zakládajících nárok
na úlevu nebo případné osvobození od poplatkové povinnosti.
Poplatník nebo plátce, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu
Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci
1 adresu svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.
Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do
15 dnů ode dne, kdy nastala. 22

Čl. 31
Navýšení poplatku
1)
2)

Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. 23
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku. 24

Čl. 32
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 2./2006 o místních poplatcích ze dne 23.03.2006

Čl. 33
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2011.

...................................
Drahoslava Vobrová
místostarostka

..........................................
Jaroslav Čapek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.12.2010
Sejmuto z úřední desky dne: 01.01.2011
21

§ 14a odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1,2 zákona o místních poplatcích
24
§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
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OBEC Kunžak
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo obce Kunžak se na svém zasedání dne 17.02.2011 usnesením č.2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2
zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm.
h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále
jen „vyhláška“):

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)
2)
1

Obec Kunžak touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).1

Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“)

6

Čl. 2
Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí: 2
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn společným zástupcem, za
rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození
osob, za které poplatek odvádějí,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena
k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost
1)

2)

3)
4)

5)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu
povinnost platit tento poplatek vznikla, případně doložit existenci skutečností zakládajících osvobození nebo úlevu od
poplatkové povinnosti.
Poplatník dle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku zejm. příjmení, jméno, bydliště, popřípadě další
adresy pro doručování, evidenční nebo popisné číslo stavby určené nebo sloužící k individuální rekreaci, není-li tato stavba
označena evidenčním nebo popisným číslem číslo parcelní pozemku, na kterém je tato stavba umístěna.
Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie, jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování. 3
Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne,
kdy nastala.4

Čl. 4
Sazba poplatku
1)

Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky činí 475,-- Kč a je tvořena:
a) z částky 225,-- Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 815 682,-- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 815 682,-- Kč děleno 1801 (1461 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 340 počet staveb určených nebo
sloužících k individuální rekreaci) = .452,90 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky
ve výši 225,--Kč.
2) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 2 této vyhlášky činí 500,-- Kč a je tvořena:
c) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok a
a) z částky 250,-- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě skutečných nákladů obce předchozího
roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 815 682,-- Kč a byly rozúčtovány takto:
Náklady 815 682,-- Kč děleno 1801 (1461 počet osob s trvalým pobytem na území obce + 340 počet staveb určených nebo
sloužících k individuální rekreaci) = .452,90 Kč. Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst. 1 písm. b) vyhlášky
ve výši 250,--Kč.
3)

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci
v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení
počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.5

Čl. 5
Splatnost poplatku
1)

2)

Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. března příslušného kalendářního roku Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.
Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. června příslušného kalendářního roku Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný
nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však do
konce příslušného kalendářního roku.
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§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
4
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
5
10b odst. 4 zákona o místních poplatcích
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Čl. 6
Osvobození a úlevy
1)

Od poplatku se osvobozují: osoby, které mají trvalý pobyt na území obce Kunžak, ale prokazatelně se na území obce
celoročně nezdržují z důvodů:
- pobytu v zahraničí
- výkonu nepodmíněného trestu odnětí svobody
- pobytu v ústavní péči
- pobytu v jiné obci v České republice, kde uhradili poplatek za komunální odpad
- osoby s trvalým pobytem v sídle ohlašovny, pokud se v obci nezdržují
- osoby, vlastnící stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci na území obce, ve které není k trvalému pobytu
hlášena žádná fyzická osoba a nemovitost není prokazatelně celoročně využívána

2)

Úleva se poskytuje z důvodu velké vzdálenosti nemovitostí od svozových míst, nebo omezeného počtu odvozů: poplatníkům
dle článku 2, této vyhlášky 6 jejichž nemovitosti se nacházejí ve vzdálenosti větší než 250 m od svozové trasy, nebo se jich
týká omezený počet svozů v průběhu kalendářního roku.. Výše úlevy pro každého takového poplatníka činí: 240,-- Kč.

Čl. 7
Navýšení poplatku
1)
2)

Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu obecní úřad poplatek platebním
výměrem.7
Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek; toto
zvýšení je příslušenstvím poplatku.

Čl. 8
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/ 2010 Obce Kunžak o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ze dne 25.11.2010

Čl. 9
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 07.03.2011.

...................................
Drahoslava Vobrová
místostarostka

.........................................
Jaroslav Čapek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:
6 Kunžak čp.247,248,252,253,255,269,271,276,279,281,283,285,286,290,415; Zvůle čp. 10,15,16 ,21,18, e.č.54; Terezín čp. 5,7 a 22
7 § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

OBEC KUNŽAK
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010,
o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení
povolené Ministerstvem ﬁnancí podle jiného právního předpisu
Zastupitelstvo obce Kunžak se na svém zasedání dne 25.11.2010 usnesením č.2 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1)
2)

Obec Kunžak touto obecně závaznou vyhláškou zavádí místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné
technické herní zařízení povolené Ministerstvem ﬁnancí podle jiného právního předpisu1 (dále jen „poplatek“).
Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad (dále jen „správce poplatku“).2

Čl. 2
Předmět poplatku, poplatník
1)

2)

Poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem ﬁnancí podléhá každý
a) povolený hrací přístroj nebo
b) jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem ﬁnancí.3
Poplatníkem je provozovatel výherního hracího přístroje (dále jen „VHP“) nebo jiného technického herního zařízení povoleného Ministerstvem ﬁnancí (dále jen „jiné THZ“).4

1

Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“)
§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“)
10a odst. 1 zákona o místních poplatcích
4
§ 10a odst. 2 zákona o místních poplatcích
2
3

8

Čl. 3
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
1)
2)

Poplatek za VHP se platí ode dne, kdy byl VHP uveden do provozu. Za jiné THZ se poplatek platí ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí, kterým bylo jiné THZ povoleno.
Poplatková povinnost za VHP zaniká dnem ukončení provozu VHP. Poplatková povinnost za jiné THZ zaniká dnem uplynutí
lhůty, na kterou bylo povolení vydáno, nebo dnem, kdy nabylo právní moci rozhodnutí, kterým bylo povolení zrušeno.

Čl. 4
Ohlašovací povinnost
1)

2)
3)

4)

Provozovatel VHP je povinen ohlásit správci poplatku uvedení VHP do provozu, a to ve lhůtě do 10ti dnů od uvedení do
provozu. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit ukončení provozu VHP. Tyto skutečnosti prokáže protokolem o zahájení provozu
a protokolem o ukončení provozu 5
Provozovatel jiného THZ je povinen ohlásit správci poplatku povolení tohoto zařízení, a to ve lhůtě do 10ti dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí vydaného Ministerstvem ﬁnancí. Ve stejné lhůtě je povinen ohlásit pozbytí platnosti tohoto povolení.
Poplatník je povinen sdělit správci poplatku název nebo obchodní ﬁrmu právnické osoby, sídlo, IČ, čísla účtů u peněžních
ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti, identiﬁkační znaky výherního hracího
přístroje, popř. jiného THZ, jeho umístění, jakož i každou další skutečnost mající vliv na poplatkovou povinnost. Poplatník
je dále povinen sdělit adresu pro doručování a osoby, které jsou jeho jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech.
Dojde-li ke změně údajů či skutečností uvedených v ohlášení, je poplatník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode
dne, kdy nastala.6

Čl. 5
Sazba poplatku
1)
2)
3)

Sazba poplatku činí 5 000,-- Kč na 3 měsíce za každý VHP nebo jiné THZ.
V případě, že VHP je provozován po dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů provozování VHP.
Je-li jiné THZ povoleno na dobu kratší než 3 měsíce, platí se poplatek v poměrné výši podle počtu dnů, na který bylo
zařízení povoleno.

Čl. 6
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný čtvrtletně, a to vždy :
a) a)při povolení provozování VHP nebo jiného THZ na dobu 3 měsíců
b) poslední kalendářní den druhého měsíce provozu
c) b)při povolení provozování VHP nebo jiného THZ na dobu 6 měsíců
d) vždy poslední den příslušného čtvrtletí
e) c)při povolení provozování VHP nebo jiného THZ na kalendářní rok
f) vždy poslední den příslušného čtvrtletí
g) d)je-Ii provoz VHP nebo jiného THZ povolen na dobu kratší než 3 měsíce, je poplatek splatný nejpozději do jednoho
měsíce od vzniku poplatkové povinnosti.
Poplatek je možné zaplatit také jednorázově za celou předpokládanou dobu provozu VHP nebo za celou dobu, na kterou bylo
vydáno rozhodnutí Ministerstva ﬁnancí o povolení provozu jiného THZ.

Čl. 7
Navýšení poplatku
Nezaplacení poplatku včas nebo ve správné výši může podléhat zvýšení poplatku podle § 11 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.7

Čl. 8
Přechodná ustanovení
1)
2)

Na právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se vztahují ustanovení dosavadní obecně závazné
vyhlášky.
Poplatník, kterému bylo Ministerstvem ﬁnancí vydáno povolení k provozování jiného THZ přede dnem nabytí účinnosti této
vyhlášky, je povinen tuto skutečnost ohlásit správci poplatku ve lhůtě do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2006 ze dne 23.03.2006.

Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01.01.2011
……………………
Drahoslava Vobrová
místostarostka

…………………………
Jaroslav Čapek
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.11.2010

Sejmuto z úřední desky dne: 14.12.2010

5

§ 5 vyhlášky ministerstva ﬁnancí č. 223/1993 Sb., o hracích přístrojích, ve znění pozdjěších předpisů
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
7
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.
6
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ZE ŽIVOTA ZŠ S.N.WINTONA KUNŽAK
ENVI GAME
V roce 2010 se naše škola přihlásila k projektu ENVIGAME,
jehož cílem je vytvoření vzdělávacích programů pro praktickou
realizaci Průřezového tématu Environmentální výchova (PT
EV). Výukové programy budou zahrnovat sady her a metodické
pomůcky, které budou použitelné v různých předmětech jako
je např. zeměpis, přírodopis, dějepis. Výuka PT EV bude kombinací práce dětí v terénu a aktivit ve třídě s možností využití
počítače, multifunkčního mobilního telefonu s GPS s tím, že
bude možné hrát hru přes internetovou platformu pro zvýšení
herní interaktivity. Do projektu je zapojeno deset žákovských
týmů ze základních škol z různých krajů České republiky.
Výstupem projektu bude šest výukových programů zaměřených na průřezová témata jako je obec, občan a jeho vztah
k okolí. Jednotlivé regiony budou žákovskými týmy mapovány
z hlediska biodiverzity druhové i ekosystémové, z pohledu
kulturního a historického dědictví, využívání přírodních zdrojů,
zdraví a životního stylu. Ve spolupráci s Výzkumným ústavem
pedagogickým Praha a s občanským sdružením Klub ekologické výchovy bude vytvořena metodika, jejíž součástí budou
praktické příklady výukových programů. Projekt je realizován
společností Cross Czech a. s. ve spolupráci se dvěma partnery
– Klubem ekologické výchovy, o.s. a Výzkumným ústavem
pedagogickým v Praze.
Naši žáci už jednu hru vyzkoušeli na podzim a další projektový
den je čeká nyní na jaře. Je to zajímavá zkušenost pro žáky
8. třídy, kteří jsou do projektu zapojeni, ale i pro pedagogy.
Žáci pomocí nejmodernejších digitálních technologií zpracovávají témata, která se týkají naší obce, získávají zkušenosti
s týmovou prací.

nasbíraného papíru. Celkem sebrali 10,3 tuny tříděného papíru, a protože letos byla velmi výhodná výkupní cena papíru
podařilo se vydělat 11 907,-Kč. Z výtěžku bylo zaplaceno
školné pro našeho adoptovaného afrického chlapce Labana.
Zpívání u stromku a vystoupení dětí
Před Vánocemi děti z I. stupně vystupovaly na setkání
s důchodci a v domě s pečovatelskou péčí. Poslední den před

Výstava 1. republika
Žáci 5. třídy se ve vlastivědě učí o 1.republice, letos k tomuto
tématu paní učitelka Štruplová připravila pro děti dlouhodobější projekt. Děti se nejen dovídaly informace o životě v té

vánočními prázdninami si celá škola zazpívala u vánočního
stromku koledy. Hráli zde členové kroužku hry na ﬂétnu.
ŽK KEV
Již po čtvrté se naši žáci účastnili Žákovské konference Klubu
ekologické výchovy na ministerstu školství v Praze. Prezentodobě, ale samy si některé věci vyzkoušely: psaly s násadkami,
zahrály si hry, které hráli jejich vrstevníci před 70 lety, povídaly
si o životě v Kunžaku ve 30. letech. A hlavně shromažďovaly
předměty týkající se té doby, ze kterých potom uspořádaly
výstavu. Výstava původně byla určena jenom žákům školy, ale
protože byla velice pěkná, tak ji prodloužily a byla přístupná
i rodičům a ostatním občanům.
Sběr tříděného papíru
Na podzim žáci 9. ročníku zorganizovali sběr tříděného papíru.
Jednotlivé třídy mezi sebou soutěžily o co největší množství

vali zde své práce. Letos školu reprazentovaly dva týmy. Tým
ve složení Tereza Buzková, Eliška Kovářová a Jakub Šamal
prezetoval práci Drobné sakrální stavby v katastrech všech
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místních částí obce Kunžak. Již po třech letech dokončili
mapaování všech sakrálních staveb ve všech místních částech
obce Kunžak. Druhý tým ve složení Natálie Fáberová, Michaela
Švecová, Michaela Vítková, Lucie Březinová a Marie Straková
zpracovávali téma Acidiﬁlní ostrůvky u Matějovce..
Sport
V letošním školním roce naši žáci dosáhli vynikajících úspěchů
ve stolním tenise a ve ﬂorbalu. Ve škole máme tři stoly na
stolní tenis a žáci o přestávkách hrají a hrají… Jejich mnohaletý trénink se již několik let zúročuje v okresních kolech.
Ale letos předčili všechna očekávání. Družstvo mladších
žáků bylo v okresním kole 2., družstvo mladších žákyň bylo
v okresním kole 3., družstvo starších žákyň bylo v okresním
kole 1. a v postoupilo do krajského kola. Družstvo starších
žáků ve složení Ondřej Péč, František Zabloudil, Jan Vonšík,
Vojtěch Pudil vyhrálo okresní kolo, v krajském kole byli druzí
a postoupili do republikového kola, kde obsadili krásné 11.
místo. Zde už jim byli soupeři, kteří se tomuto sportu věnují
v oddílech a jsou pod odborným trenérským vedením. O to
úspěch našich stolních tenistů cennější.

dentů. Odpoledne společně s našimi žáky ve skupinkách hráli
hru, ve které se snažili poznat Kunžak. Večer byl na obecním
úřadě koncert pro veřejnost. Další den stejný koncert uspořádali pro žáky školy v tělocvičně. Kromě vánočních písní zde
předvedli i dramatizaci vánoční hry. Na závěr společně všichni
zpívali české i anglické koledy. Zbytek dne studenti strávili se
žáky 7. – 9. ročníku. Ubytováni byli v rodinách. Domníváme se,
že tato spolupráce je pro obě strany přínosem, děti navzájem
poznají jinou kulturu a musí spolu komunikovat česko-anglicky.
Na jaře naši žáci zase navštíví CISP v Praze a poznají jiný
způsob výuky.
Nickyho rodina
20. ledna se v Praze v Kongresovém centru konala slavnostní premiéra ﬁlmu Mateje Mináče Nickyho rodina. Návštěvy
premiéry ﬁlmu se zúčastnilo 50 žáků a deset dospělých. Po

kulturním programu a po promítání ﬁlmu nás čekalo překvapení. Věděli jsme, že pan Winton přijde na jeviště a byli jsme
připraveni, že tam kolem něj budou sedět naši deváťáci, ale on
na to jeviště, jak jsme se později dozvěděli, přišel jenom proto,
aby se setkal s dětmi z naší školy. Pro diváky to možná bylo
trochu chaotické, ale pro nás to bylo nádherné osobní setkání.
Předal nám dárek – jeho fotograﬁi v šermířském úboru z roku

Na škole již několik let pracuje kroužek ﬂorbalu pod vedením
pana učitele Chrstoše. Pravidlené tréniky také letos přinesly
ovoce. Mladší žáci vyhráli v okrskovém kole a v okresním kole
se setkali se soupeři ze škol se sportovním zaměřením, které
se jim podařilo porazit a zvítězili a školu pak reprezentovali
v krajském kole, kde bylí pátí.
CISP
V prosinci naši školu již podruhé navšívili studenti z mezinárodní křesťanské školy z Prahy (Christian Intenational School of

1939 s osobním věnováním. Přijal pozvání k nám do školy,
jenom litoval, že Kunžak je tak daleko. Na závěr programu
předal nominační dopis na Nobelovu cenu míru pro Nicholase
Wintona norskému velvyslanci bývalý žák školy Oldřich Fáber.
Na nominaci ho navrhl Přemysl Sobotka a přítomna byla také
britská velvyslankyně. Pod peticí za udělení Nobelovy ceny
míru S.N.Wintonovi, jejímiž jsme spoluinociátory, je již více než
100 tisíc podpisů. Žádost o nominaci na Nobelovu cenu míru
pro Sira Nicholase Wintona se opakuje již potřetí.
-ek-

Prague). První večer se ve škole konal koncert jejich rockové
kapely, navšívila ho skoro stovka žáků a rodičů. Druhý den se
žáci učili společně s našimi dětmi a přijela druhá skupina stu-
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MATEŘSKÁ ŠKOLA KUNŽAK
Motto: „Dívejte se na život dětskýma očima“ (Henri Matisse)
Ohlédnutí za koncem roku…
Konec roku probíhal v naší školce v poklidné sváteční atmosféře, dětičky si užívaly čekání na dárečky. Těšení na Ježíška
předcházelo „Vánoční zpívání“ na pohádkově zasněženém
školkovém dvoře. Mrazivý vzduch provoněla vůně svařáku pro
děti i dospěláky od kuchařinky Květky. Všichni byli plni očekávání, my, jestli někoho v tom mrazivém počasí nadchne náš
nápad zastavit se v předvánočním shonu a užít si předvánoční
atmosféru společně s dětmi, rodiče a kunžačtí občané netušili,
co se skrývá za slíbeným překvapením.
Naše obava se začala vytrácet z přicházejícími hloučky malých
i velkých zpěváčků, nabízené zpěvníčky se dostaly do správných
rukou, okolím školky se nesly příjemné vánoční melodie. Kvapně
se blížící konec roku nám připomnělo překvapení - ohňostroj. Do
příštích let plánujeme školkové zpívání jako novou tradici.

Jako každý rok si do školky v úterý před vánoci přišli pohrát
a zazpívat prvňáčci.
…a za začátkem roku nového.
V měsíci lednu probíhá v Základní škole SNW Kunžak zápis
budoucích prvňáčků do prvních tříd. I letos přišli prvňáčci
ze ZŠ na vánoční návštěvu do naší mateřské školy, aby si
s dětmi společně zazpívali u stromečku a pak aby si také
společně pohráli.
Spolupráce MŠ se ZŠ má dlouholetou tradici, děti udržují
přátelské vztahy, seznámí se s paní učitelkou z „velké“ školy
a v lednu navštíví „školáky“ z MŠ už jenom paní učitelka,
která je bude pravděpodobně mít jako jejich třídní učitelka.
Děti se ještě před zápisem jdou podívat do první třídy na své
kamarády, jak jsou šikovní a co všechno už umí. Když jdou
děti k zápisu, nejdou do neznámého prostředí mezi neznámé lidi, ale už mají první kontakt, první zkušenost za sebou.
Tato tradice má pro děti veliký význam, děti se učí sociálním
dovednostem velmi nenásilně a přirozenou cestou.

Při návštěvě ZŠ si naši předškoláci vyzkoušeli pohodlnost
školních lavic, psaní na tabuli seznámili se s prostory školy,
družiny a jídelny. Vzájemná provázanost mezi mateřskou
a základní školou budoucím prvňáčkům usnadňuje zápis
i nástup do ZŠ. K zápisu do ZŠ se v letošním roce dostavilo
27 předškoláků z naší MŠ.
V měsíci lednu jsme se věnovali nejenom tématu školy, ale
také sněhulákům, zvířátkům a zimní přírodě. Před nástupem
jara nás čeká blok Předměty a jejich vlastnosti, Rodina,
Řemesla, koncem měsíce února proběhne příprava na
karnevalové veselí, které vyvrcholí školkovým karnevalem
a masopustem.
Při vytváření třídních programů vychází p. učitelky ze školního
vzdělávacího programu a rámcově vzdělávacího programu.
Vzdělávací bloky, které dětem nabízíme vycházejí z prak-
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3)
4)
5)
6)
7)

8)

Zákonný zástupce – zaměstnaný, samoživitel
Mají zaměstnané oba rodiče.
Nastupují docházku do mateřské školy v září.
Bydliště v obcích bez vlastní MŠ (Člunek, Lomy,
Kunějov)
Rozhoduje počet dnů docházky dítěte do mateřské
školy a délka jeho pobytu v těchto dnech (každý den,
celodenní).
Datum podání žádosti.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu důležitost
jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1) až 8).
Děti nezaměstnaných maminek a maminek na mateřské
( rodičovské) dovolené se přijímají vždy až po uspokojení
zaměstnaných rodičů.
V posledních letech bývá zájem rodičů o umístění dětí do
mateřských škol větší než je počet dětí, které mohou ředitelky
do MŠ zapsat, proto je důležité stanovení kritérií pro přijímání
dětí (a jejich zveřejnění), aby s nimi rodiče byli včas seznámeni
a nedocházelo k nepříjemným situacím.
Děti jsou do MŠ zpravidla přijímány ve věku od 3 do 6 let.
Děti dvouleté přijímáme výjimečně, např. pokud jsou oba
rodiče zaměstnaní.
A jak je to s tříletými dětmi, jejichž maminky pobírají rodičovský
příspěvek do 4 let věku dítěte? Tyto děti mohou MŠ navštěvovat
denně, jejich pobyt v MŠ ale nesmí přesáhnout 4 hodiny.
Těší nás zájem rodičů o naši mateřskou školu a těší nás, když
děti do naší školky rády chodí. V současné době probíhají po
celém světě různé výzkumy o výsledcích vzdělávání, u nás
v České republice není dlouhá tradice v této oblasti, avšak
dlouholetý výzkum v USA už potvrdil, že děti, které absolvovaly předškolní docházku v MŠ mají lepší předpoklady pro
další (celoživotní) vzdělávání a jsou i úspěšnějšími studenty
vysokých škol.
Předškolní vzdělávání nabývá celospolečenského významu
a stává se důležitým stavebním kamenem i pro naše školství.
Z vlastní zkušenosti, zvláště z posledních několika let, se
domnívám, že nejvhodnější věk pro vstup dítěte do MŠ jsou
tři roky věku dítěte (většinou – je důležité posuzovat individuálně!). Děti pro svůj zdravý osobnostní růst potřebují harmonický
rozvoj (tělesný, psychický), potřebují ke své hře společnost
svých vrstevníků. Potřebují si hrát s ostatními dětmi, potřebují
si hrát a přijímat nové způsoby a škály chování a sociálních
rolí. Potřebují si hrát s někým a na něco.
Naše mateřská škola dětem nabízí příjemné prostředí
s kvalitním vybavením, s kvalitním profesionálním přístupem
od všech zaměstnanců.
Chceme být moderní mateřskou školou se stále se rozvíjejícím personálem, otevřenou pokrokovým změnám, směřující
k rozvoji kvality školy.
Profesionální přístup, kvalifikovaný personál, vstřícnost
a ochota „dát ze svého i něco navíc“, to je to, co nás odlišuje
od ostatních.
Našimi prioritami jsou:
uspokojení a rozvíjení zájmů a potřeb dětí
•
ve spolupráci se zřizovatelem pokračovat v modernizaci
•
a rozvoji školy
pracovat na dobrém jménu školy a svým přístupem zvy•
šovat prestiž MŠ
směřovat k rozvoji kvality školy
•
dosáhnout aktivní spolupráce s rodiči při akcích pro děti
•
Zpětnou vazbu o našem vzdělávání nám dávají sami naši
klienti, třeba i po letech přijdou a řeknou:
„Já jsem Vás měl hrozně rád, paní učitelko!“ nebo „Já bych
se hned do školky vrátil.“…
A to je to, co nás drží u tohoto velice náročného, avšak krásného povolání, to je odměna za naši mnohaletou, obětavou
a poctivou práci!
-hs-

tických životních situací a získaných prožitků. Děti rozvíjíme
v rámci každého tématického bloku v oblastech biologické
(uvědomění si vlastního těla, rozvoj pohybových schopností,
užívání všech smyslů, fyzické a psychické zdatnosti, osvojení
si poznatků o těle, zdraví, bezpečí a zdravých životních návyků
…), psychologické (rozvoj řečových a jazykových schopností,
komunikativních dovedností, rozvoj tvořivosti, získání sebevědomí, sebedůvěry, sebeovládání…), interpersonální (rozvíjení
vztahů dítěte k ostatním lidem, rozvoj tolerance, respektu,
přizpůsobivosti …), sociálně - kulturní (rozvoj schopnosti žít
ve společenství ostatních lidí, spolupracovat, seznamování se

světem lidí, kultury a umění v něž dítě žije, vytvoření povědomí
o existenci ostatních kultur a národností…), environmentální
( seznamování s místem a prostředím ve kterém dítě žije, rozvoj
úcty k životu ve všech jeho formách, rozvoj schopnosti přizpůsobit se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám).Snažíme
se děti rozvíjet všestranně, nabízíme různorodé činnosti a hry,
odměnou je nám, že se většina dětí do školky ráda vrací.
–ms-

Ve dnech 29. a 30. března 2011
proběhne v Mateřské škole Kunžak
od 800 hodin do 15 00 hodin
zápis dětí do MŠ na školní rok 2011/2012
K zápisu se mohou dostavit maminky, jejichž dětem budou
v roce 2012 tři roky a maminka nastupuje do zaměstnání.
Ředitelka mateřské školy při výběru dětí do MŠ musí vzít
v úvahu také následující kritéria:
Kritéria pro přijímání dětí do MŠ
1) K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají
děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky.
2) Mají trvalý pobyt v obci a v obecních částech (Kunžak,
Mosty, Valtínov, Kaproun, Terezín, Zvůle, Suchdol)
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SPORT
Stav členské základny: 206 členů
Oddíly:
stolní tenis:
12 členů
kopaná:
140 členů

Kuželky
kuželky: 27 členů
ostatní: 27 členů

Oddíl kuželek má v letošní sezóně, která se hraje podzim
– jaro, celkem 4 družstva ve třech soutěžích a dále mladé
hráče, kteří se účastní Poháru mladých nadějí.
Áčko hraje druhým rokem krajskou soutěž KP I. Po patnácti
odehraných kolech je na předposledním 15. místě, se ztrátou
jednoho bodu na 14. nesestupovou příčku. Vzhledem k těžkému rozlosování je reálná hrozba sestupu do nižší krajské
soutěže KP II. Ve zbývajících sedmi kolech by muselo družstvo
podat skvělé výkony a mít k tomu ještě trochu štěstí, aby se
podařilo vyšší krajskou soutěž zachránit.
Béčko a Céčko hrají spolu v nejnižší soutěži – Okresním přeboru. Ani zde se družstvům příliš nedaří. Po odehrání 14. kola
je Céčko předposlední a Béčko poslední. Do konce soutěže
zbývá odehrát osm kol a lze očekávat tvrdý boj mezi dalšími
týmy, kdo bude mít černého Petra a skončí na nepopulárním
posledním místě.
Dorostenci se účastní soutěže Okresního přeboru dorostu.
S jejich výsledky může panovat spokojenost, po odehrání
sedmi turnajů jsou ve své premiérové sezóně na výborném
druhém místě. Na první Slavonice ztrácejí 3 body a před třetími
Dačicemi mají náskok 3 body. Do konce soutěže zbývá odehrát
poslední dva turnaje v Dačicích a ve Slavonicích.
Naši nejmladší nesoutěží jako družstvo, ale účastní se
celostátní nemistrovské soutěže pro nejmladší kuželkáře
Poháru mladých nadějí. Kategorie jsou zde mladší a starší
žáci (žákyně). Žáci (žákyně) se mohou účastnit šesti turnajů
a započítávají si pět nejlepších výsledků. Nejlepší hráči budou
spolu soupeřit ve ﬁnále 20. března 2011 v Olomouci. V této
kategorii nejde až tak o výsledky, ale spíše o vytvoření zájmu
mladých hráčů o tento sport.

Kopaná
Oddíl kopané má v mistrovských soutěžích celkem 7 mužstev,
3 v krajské soutěži a 4 v okresní soutěži.
Rozhodčí v kraji – Jan Chvála, Pavel Janák, v okrese – Aleš
Přikryl, Radek Nejezchleb.
Zastoupení družstev v soutěžích dle věkových kategorií
a jejich umístění na podzim 2010
Muži A: soutěž OP, trenéři Miroslav Zeman, Milan Gründel
Umístění – 1. místo -37 bodů – skóre 54:19
Náskok na druhého v pořadí LOKO České Velenice 8 bodů.
Pro postup zpět do krajské I.B třídy výbor oddílu společně
s trenéry zajistil kvalitní zimní přípravu a soustředění, účast
na turnaji v J. Hradci – o Rumový pohár, zařídil vrácení hráčů
z hostování – Tomáš Trepka a Štefan Rigo ml. Družstvo posílil
o hráče Františka Distla z Dačic. První jarní mistrovské utkání
se hraje ve Staňkově, doma pak přivítají Halámky.
Muži B: soutěž OS – B, trenér Ing. Vladimír Leitgeb
Umístění – 10. místo z 12 účastníků
Kádr tvoří starší hráči z A družstva, dále zde získávají zkušenosti někteří dorostenci, rovněž je rezervou pro A tým.
Dorost: soutěž I.A třída C, trenéři Miloslav Beránek, Jiří Ferdan, Zdeněk Grausam
Umístění – 10. místo z 14 účastníků
Je v jejich možnostech se zlepšit, avšak musí se zlepšit
v docházce na tréninky.

Na závěr pro zajímavost trochu čísel z letošní sezóny:
Rekordy kuželek:
družstvo

Starší žáci: soutěž I.A třída C, trenéři Josef Brtník, Miloš
Lindourek
Umístění – 9. místo z 12 účastníků
Škoda, že nezískali o 2 body více, stačilo by to na stejné
body 6 místa.

Jednotlici

TJ Kunžak

2 664 kolků

Hrůza Radek (Kunžak)

486 kolků

Korecká Jitka (Písek)

456 kolků

Nejlepší hráči našich týmů dle dosaženého průměru (letošní
sezóna):

Mladší žáci: soutěž I.A třída C, trenéři Aleš Přikryl, Josef
Brtník
Umístění – 11. místo
Jsou základnou pro starší žáky, s kterými hrají dvojzápasy,
což je ﬁnanční výhoda – cestování k utkání jedním autobusem v kraji.
Přípravka starší: soutěž OP skupina B, trenéři Oldřich Beran,
Pavel Marek
Umístění – 5. místo z 9 účastníků (7+1)
V jarní soutěži mají možnost se i zlepšit.
Přípravka mladší: trenéři Radek Nejezchleb, Pavel Marek
Umístění – 2. místo z 8 účastníků ((5+1)
Soutěž se hraje turnajově.

TJ Kunžak A

Burian Radek

492,5 (celkově 12. místo v KP I.)

TJ Kunžak B

Burianová Radka

397,8 (celkově 22. místo v OP)

TJ Kunžak C

Pala Jiří

413,8 (celkově 6. místo
v OP)

Dorost

Hrůza Radek ml.

396,0 (celkově 2. místo
v OP dorostu)

Mladé naděje

Burianová Linda

204,0 (celkově 34. místo PMN)

Veškeré informace najdete na www.jihokus.webnode.cz a na
www.pmn.kuzelky.cz

Turnaje:
Turnaj mužů – sálová kopaná 15. ledna 2011 - 10. ročník
Poháru starosty Kunžaku – 1. místo

Hodu zdar!

STOLNÍ TENIS

Připravované akce:
30. července 2011 – Turnaj mužů O pohár ředitele Technocap
Střížovice
13. srpna 2011 – memoriál Milana Řeháka – stará garda

A-tým hraje OP III, ve 12.kole z 18 má postup do OP II ve
svých rukách, kdy poráží většinu soupeřů rozdílem třídy. Body
ztratil jen s lídrem soutěže Třeboní ,,E,, složených převážně
z hráčů i o 2 třídy lepších.

Na všechny sportovní akce zve občany TJ Kunžak
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Klíčový zápas s momentálně druhými Velenicemi ,,D,, sehraje
doma 22. února. Mužstvo se stabilizovalo s nemalým výkonnostním posunem u Vilímka a Paďouka.

Nově založený B-tým dává prostor nováčkům a žákům. Do tabulky okresního přeboru přispěl z 12 zápasů 1 výhrou a 2 remízami.
Pro větší úspěch prozatím chybí stabilní 4. hráč základní sestavy. Příští sezónu se této pozice pravděpodobně ujme některý
z mladých hráčů (Matějka, Smejkal, či Zabloudil ml.)

18. prosince 2010 oddíl stolního tenisu pořádal ve víceúčelové
hale 1. turnaj pro žáky ZŠ Sira Nicholase Wintona v Kunžak.
Účast 16 žáků. Akce se vydařila, zahráli si všichni.
Pořadí: 1. Ondra Peč, 2. Fanda Zabloudil, 3. Pepa Brtník, 4.
Štěpán Smejkal, 5. Filip Koranda, 6. Adam Matějka, 7. Tomáš
Procházka, 8. Lukáš Přikryl, 9. Standa Pacholík, 10. Pavel
Ferdan, 11. Radek Hrůza, 12. Jan Bruner, 13. Dan Beránek,
14. Lukáš Paďouk, 15. Lukáš Janák, 16. Dan Vytiska
Na konec školního roku se uskuteční 2. turnaj.
Hráči oddílu se účastnili turnajů v Sedle u Číměře, Novosedlech nad Nežárkou a Žítči.
Děkujeme obci, že nám vyšla vstříc a letošní rok nám proplácí
veškeré zápasy a tréninky ve víceúčelové hale.
Členská základna 14 (10 dospělých, 1 dorostenec, 3 žáci)
A-tým, 6 členů, OP III: Holcmann Václav, Rokyta Pavel, Ruman
Michal, Marek Pavel, Vilímek Filip, Paďouk Stanislav
B-tým, 8 členů, OP III: Krištof Libor, Koukol Milan, Zabloudil
František starší, Košťál Zdeněk, Smejkal Štěpán, Matějka
Adam, Zabloudil František mladší, Šubert Maroš

Výsledky, rozpis:
www.pinec.info
http://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=924

Vedoucí: A-týmu Holcmann Václav, B-týmu Krištof Libor
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ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KUNŽAK ZA
2. POLOLETÍ ROKU 2010, 1. POLOLETÍ ROKU 2011

2010
Závody v požárním sportu
Datum

Místo konání

Družstvo

ýas

UmístČní

18.09.

HospĜíz*

Kunžak

60,18

4.

11.09.

Lipolec*

Kunžak

61,27

3.

04.09.

ýlunek*

Kunžak

80,22

3.

14.08.

Nová BystĜice

Kunžak

27,00
30,06

2.
5.

24,57
23,89
24,22
23,24

4.
3.
3.
2.

Kunžak I.
31.07.

Horní MeziĜíþko
Kunžak II.

10.07.

Kunžak*

Kunžak I.
Kunžak II.
Kunžak III.

61,01
58,89
60,41

6.
4.
5.

05.07.

H. MeziĜíþko-noþní*

Kunžak

65,51

5.

03.07.

Horní Žćár

Kunžak

61,10

15.

26.06.

H. NČmþice-noþní*

Kunžak

76,28

8.

30,67
42,59
33,24
45,36
49,42
44,30

2.
2.
4.
5.
6.
3.

Kunžak I.
26.06.

Mosty

Kunžak II.
Kunžak III.

12.06.

Slavonice

Kunžak III.

38,00

4.

22.05.

Lomy*

Kunžak I.

76,50

4.

* þasy obou kol se sþítaly

SDH
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ZÁSAHY
V sobotu 6.11.2010 v 17 hodin byl nahlášen požár v rodinném domě na Velkém Podolí v Kunžaku. Vyjela Škoda CAS 25 se 6
hasiči. Důvodem zásahu bylo nebezpečné zahoření sazí v kouřovodu. Na místě zásahu byl proveden průzkum půdních prostor
komínového tělesa a střechy. Majiteli nemovitosti nevznikla žádná škoda.

OSTATNÍ AKCE
16. října – výlov Husarského rybníku

2011
28. ledna - Výroční valná hromada
29. ledna – Účast na turnaji v nohejbalu - ATC Zvůle Cup

SDH Kunžak
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KARLA VOBIŠOVÁ ŽÁKOVÁ
50 let od jejího úmrtí
•

1887 - 21.ledna se narodila v Kunžaku. Měla 13 sourozenců, byla v pořadí
třetí dítě. Její rodiče měli obchod v Masných krámech. (nyní ZŠ)

•

1914 - Byla přijata ihned Quido Kociánem do druhého ročníku C.k. odborné školy sochařské a kamenické v Hořicích,dnes Sochařsko-kamenické
školy v Hořicích.

•

1917 - Stala se první dívčí absolventkou této odborné školy.

•

1918 - Přechází na Umělecko-průmyslovou školu v Praze, kde studuje
u profesorů Jaroslava Drahoňovského, Bohumila Kafky, Stanislava Suchardy a Štěpána Zálesáka.

•

1919 - Jí svěřuje prof. Bohumil Kafka provedení náhrobní kamenné plastiky
na Vyšehradském hřbitově. Ve stejné době uskutečňuje pomník Padlým
z 1. světové války z hořického pískovce. Toto dílo jí rovněž svěřil prof. B.
Kafka pro své rodiště v Nové Pace jako projev důvěry.

•

1919 - Studuje v Mnichově a u prof.Antona Hanáka ve Vídni.

•

1920 - Se trvale usazuje v Praze. Za svého manžela si vybrala spolužáka
z C.k.odborné školy sochařsko-kamenické Josefa Žáka. Měli spolu dva
syny, Přemysla (narozen v roce 1921) a Karla (narozen v r.1929).

•

1924 - Studuje v Paříži u Emile Antoine Bourdella.

•

1924 - V červnu výstava v Obecním domě v Praze.

•

1927 - V lednu se zúčastňuje výstavy K.V.U. v Praze v Obecním domě.
Vystavuje zde řadu portrétů, z nichž zvlášt upoutává busta Elišky Krásnohorské, o kterou projevila zájem Městská rada pražská, o podobiznu
Renáty Tyršové starostky Č.O.S.

•

1927 - Pamětní bronzová deska Elišky Krásnohorské v Praze, Černá
ul.169.

•
•

1928 - Výtvarný odbor IV.třídy České akademie věd jí uděluje výroční
cenu a 3000 Kč. V porotě zasedal Jakub Obrovský, Jiří Stibral a Ladislav
Jan Kofranek.

•

1929 - 1.cena v soutěži na pomník Elišky Krásnohorské pro Karlovo
náměstí v Praze. Odhalení pomníku Elišky Krásnohorské na Karlově
náměstí v Praze.

•

1933 - Památník obětem 1.světové války pro rodný Kunžak a plastika
Javorky podle jména kunžacké studánky.

•

1937 - l. cena v soutěži na náhrobek sv.Vojtěcha, který vypsala Jednota
pro dostavení hlavního chrámu sv.Víta na hradě pražském. Soutěže se
zúčastnili naši nejlepší sochaři. V porotě zasedali profesoři Max Švabinský,
Antonín Matějček, J.Cibulka a architekt Kamil Hilbert. Vítězný model ostatní
návrhy předčil myšlenkově i kompozičně. Sv.Vojtěch umíraje žehná a je
podpírán z jedné strany svým pěstounem Radlou a z druhé strany svým
bratrem Radimem.

•

1941 - Výtvarný odbor IV. třídy české akademie věd jí uděluje Čestné uznání.

•

1947 - Prosinec a leden byl model vystaven ve Svatovítském domě. Bohužel po r.1948 nedošlo k odlití do bronzu, a tak
vítězný model dosud nebyl realizován.

•

1955 - V říjnu výstava v Památníku národního písemnictví v Praze.

•

1961 - 7.června zemřela v Praze a je pochována na Vyšehradském hřbitově.
-ek-
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ŽIDOVSKÁ CESTA, OBECNĚ NAZÝVÁNA „ŽIDOVKA“
V okupovaném pohraničním území v tehdejším okrese Nová
Bystřice, se nacházelo několik táborů, ve kterých byly soustředěny osoby židovského původu, převážně z Polska a Maďarska. Osoby tam internované byly využívány zejména na práce
v lesích. Nezjistilo se, že by jejich ubikace byly střeženy.
V nynějším katastru obce Kunžak, nedaleko osady Kaproun,
byli mužští pracovníci údajně ubytováni v dřevěném baráku
u hájenky s nynějším názvem „Hálova hájenka“. Hajným tehdy
tady byl jistý Němec jménem Frisch. Jednalo se o židy zřejmě
polské inteligence (lékaři apod.). Tyto pracovníky vedl přední
lesní dělník jménem Voborník, údajně tehdy bydlící v Kunžaku,
později v Hůrkách. Další část, maďarské židovky, byla ubytována
v cihelně v prostoru mající nyní název „Cihelka“, u které bydlel
cestář jménem Ptáčník. Z cihelny existuje dnes již jen křovím
zarostlé zbořeniště. Nachází se nedaleko tzv. „poštovní cesty“
vedoucí z tehdejší obce Kaproun do obce Matějovec.
Podle dosud získaných informací pracovaly ženy při budování
lesní cesty vedoucí od „Mosteckého polesí“ do prostoru „Pod
Šibeníkem“. Jedná se o naprosto rovnou cestu, která byla štětována kamením z kamenolomu ležícího v prostoru kopce „Šibeník“. Kámen byl dopravován dvěma koňskými potahy. Pracovnice
údajně měl při práci na starost jistý Jokl, bydlící v Kunžaku.

Jedna z žen se jmenovala Singer (Szinger?) a měla u sebe
dceru. Singerová prý chodila Jokla navštěvovat do Kunžaku
(obec se nacházela v protektorátu). Jokl toto vypravoval v hostinci, a jelikož měl strach z možných následků, řekl Singerové,
aby ho už více nenavštěvovala.
„Židovka“ je naprosto rovná lesní cesta vedoucí od tzv. „Mosteckého polesí“do prostoru „Pod Šibeníkem“. Je součástí
„modré“ turistické stezky probíhající ze „Struh“ k „Šibeníku“
a pokračující dále do Rožnova.
Les byl tehdy na pozemcích telčského panství, byl spravován
Státními lesy Jihlava a obhospodařován hájovnou Český
Rudolec. Teritorium patřilo v inkriminované době do Dolního
Rakouska (Niederösterreich), součástí tehdejší „Ostmark“.
Jelikož se autor domnívá, že vynucený pobyt těchto lidí
a jejich pracovní nasazení v uvedených prostorech byly možná
posledními dny jejich života, zaslouží se z úcty k nim, aby tato
činnost byla vysvětlena veřejnosti.
Autor článku proto žádá všechny čtenáře z řad pamětníků, či
kronikářů, aby byli ochotni doplňující, případně upřesňující,
údaje sdělit redakci časopisu.
JUDr. Josef Vorma

PROJEKT STORIES PROBÍHÁ TAKÉ VE VAŠÍ OBCI
Rozhovory s pamětníky, fotografové, kteří se objevují na
slavnostech… Možná jste si už i Vy všimli, že obec Mosty je
již více než rok součástí projektu „Stories“. Projekt vědecky
a fotograﬁcky dokumentuje vývoj třinácti vybraných měst a obcí
v Čechách a Rakousku v období od roku 1945 do roku 1989,
s přesahem do současnosti. Konkrétně se jedná o příhraniční
Novou Bystřici, Český Rudolec, Mosty, Rapšach, Klikov, České
Velenice, Nové Hrady, Benešov nad Černou, Klení a Pohorskou Ves na české straně a Kautzen, Groß-Siegharts a Oedt
an der Wild na straně rakouské.
Na projektu pracují tři projektoví partneři – Národní muzeum
fotograﬁe v Jindřichově Hradci, jež zajišťuje obrazovou dokumentaci, dále Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der
Thaya, jejímž úkolem je historický výzkum v Nové Bystřici,
Českém Rudolci, Mostech a v uvedených místech v Rakousku,
a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, které rovněž
vede historický výzkum, a to ve zbývajících výše jmenovaných
obcích a městech. Projekt je z programu „Cíl 3 Evropská
územní spolupráce Česká republika – Rakousko 2007–2013“
a je spoluﬁnancován Evropskou unií z Evropského fondu pro
regionální rozvoj (ERDF).
Těžištěm projektu z hlediska historického bádání jsou rozhovory s pamětníky, kteří mohou vzpomínat na dobu od konce
války v roce 1945 až po pád železné opony v roce 1989. Vedle
dokumentů a článků z novin, časopisů a archivů jsou důležitým

zdrojem pro naši práci. Nejen to, co je zapsáno, nám může
napomoci zrekonstruovat minulost. Zkoumají a porovnávají
se nejen politické události v obcích, ale i všední rodinný
život, práce či volný čas. Tedy všechny oblasti, v nichž došlo
během zkoumaného časového úseku k důležitým obratům
a proměnám.
S výsledky práce týmu historiků a fotografů seznámí veřejnost malá výstava, jež poputuje od konce června 2011 všemi
zmíněnými místy, a poté velká výstava, která bude k vidění
v závěru projektu v roce 2012 v Jindřichově Hradci, dále ve
Waidhofenu an der Thaya a Vídni. Samozřejmě jsme mysleli
i na vědecký sborník, který shrne výsledky bádání, na katalog
k výstavě a informační prospekty.
Pokud budete mít jakékoliv dotazy k práci historiků v rámci
projektu „Stories“, můžete se obrátit na kancelář spolku
Waldviertel Akademie ve Waidhofenu an der Thaya (tel.:
+43 2842 53737, e-mail: waldviertel.akademie@wvnet.at).
K dispozici Vám budou Niklas Perzi nebo Jitka Zimmermann,
s oběma můžete hovořit i česky. Obdobně Vám informace
o projektu podá Eva Florová (Národní muzeum fotograﬁe
– tel.: +420 384 361 832, e-mail: ﬂorova@nmf.cz). O „Stories“
se více dozvíte též na webech: www.nmf.cz, www.waldviertelakademie.at a www.muzeumcb.cz.
Niklas Perzi

INFORMACE REDAKCE
Od letošního roku pracuje redakce v novém složení: Iva Eichlerová, Eva Krafková a Josef Drobil. Přispěvatele prosíme o
zasílání článků na tyto mailové adresy: josefdrobil@seznam.cz,
evakrafkova@centrum.cz, nebo o dodání textů a popř. fotograﬁí
v digitální podobě. Předpokládáme, že další číslo Kunžackého
zpravodaje budeme připravovat tak, aby vyšlo v druhé polovině

prosince 2011. Stálé přispěvatele budeme včas informovat o
termínu uzávěrky. Obecní zastupitelstvo rozhodlo o následujících cenách inzerce v Kunžackém zpravodaji:
Celá strana
600,- Kč včetně DPH
½ strany
300,- Kč včetně DPH
¼ strany
150,- Kč včetně DPH
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V neděli 20. února byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni tito noví občánci obce Kunžak: Sára Mrkvová, Adam Ondráček,
Bára Valková, Adéla Zámečníková, Roman Koliáš

NĚCO PRO LABUŽNÍKY
Velikonoční nádivka
Suroviny: 1 kg dobrého vařeného uzeného masa, 8 vajec, 8 rohlíků, 200g krupice, sůl, česnek, trochu cukru, 1 kostka droždí,
mladé spařené posekané kopřivy
Postup: V 1 litru uzeného vývaru rozmíchejte 1 kostku droždí s troškou cukru a nechte vzejít. Přimíchejte krupici. Maso a
rohlíky nakrájejete na kostky. Do vývaru s droždím a krupicí zašlehejte vejce, přidejte česnek podle chuti a kopřivy. Vmíchejte
maso a rohlíky. Směs dejte na pekáč, který je vymazaný a vysypaný strouhankou. Nechte 20 minut odpočinout, pečte při
180°C do růžova.

Velikonoční jidáše
Suroviny: 400g hladké mouky, ¼ litru mléka, 100g tuku, 1 lžíce cukru, 2 lžíce medu, citronová kůra, 2 žloutky, droždí, špetka soli
Postup: V mléce romíchejte droždí a cukr, nechte vzejít kvásek. Rozpuste tuk, do kterého vmíchejte med, citronovou kůru,
žloutky. Do mouky vmíchejte špetku soli, přidejte vše ostatní. Vymíchejte hladké těsto, které po vykynutí rozválejte na dlouhé
prameny, které stočte. Po vykynutí upečtě. Ještě vlažné je možno potřít medem.
Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková
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