Červenec 2014 č. 1
OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
na místo člena zastupitelstvo Jiří Pala (ČSSD) a MVDr. Vít
Němec (SNK Zdravý rozum). Nahradili je Petr Král (ČSSD)
a Jiřina Procházková (SNK Zdravý rozum). Jak takto složené
zastupitelstvo pracovalo, rozhodovalo a jak každý jednotlivý
zastupitel hlasoval, je možné posoudit z veřejně přístupných
zápisů ze zasedání zastupitelstva na webových stránkách
obce nebo v listinné podobě na Obecním úřadu Kunžak.
Věřím, že v říjnových komunálních volbách budeme mít, jako
voliči, možnost vybírat z kvalitních kandidátek, že se voleb
zúčastníme v plném počtu a budeme volit zodpovědně. Jen
na nás voličích záleží, jak se bude obec rozvíjet a jak se nám
v ní bude žít v příštích čtyřech letech.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám poděkoval
za čtrnáctiletou podporu, poděkoval všem společenských
organizacím, institucím, ﬁrmám, členům zastupitelstva, komisí
a výborů a v neposlední řadě zaměstnancům obce a obecního
úřadu za pomoc při rozvoji a správě obce.
Přeji Vám, jménem svým i zastupitelstva obce, hezkou dovolenou, mnoho osobních i pracovních úspěchů, pevné zdraví
a přijďte k volbám.
Jaroslav Čapek, starosta obce

Vážení spoluobčané,
komunální volby 10. a 11. října 2014 ukončí volební období
současného zastupitelstva obce. Uvnitř tohoto vydání jsou
zveřejněny hlavní akce, kterými se zastupitelstvo v uplynulých
čtyřech letech zabývalo. Během volebního období bylo proinvestováno 46.530.569,- Kč, z toho dotace činily 28.000.341,- Kč,
z vlastních zdrojů obce bylo použito 18.530.228,- Kč, dlouhodobé závazky budou ke dni voleb 825.450,- Kč, z toho bezúročná půjčka na rekonstrukci kanalizačního přivaděče na ČOV
600.000,- Kč, bezúročná půjčka AVE na zajištění likvidace
odpadu 225.450,- Kč. Předpokládáme, že ke stejnému datu
bude mít obec na účtu cca 18. mil. Kč.
V komunálních volbách v roce 2010 získaly z osmi kandidujících volebních stran po jednom mandátu KSČM (Luboš Rozporka), SNK Mosty (Ing. Petr Moučka), SDH Valtínov (Alena
Brunnerová), SNK Zdravý rozum (MVDr. Vít Němec), KDU-ČSL (Robert Kálal), ČSSD (Jiří Pala), po dvou mandátech
Živnostníci (Drahoslava Vobrová, Josef Kudrna) a tři mandáty
SNK Tělovýchova a sport (Mgr. Eva Krafková, Ing. Petr Popela, Jaroslav Čapek). Během volebního období rezignoval
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AKCE USKUTEČNĚNÉ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2011 - 2014
rok 2011

Kč celkem

Kunžak - rekonstrukce a modern. místních komunikací

20 364 436,00 19 072 835,00

Úroky z úvěru na rekonstrukci a moderniz. míst. kom.

147 844,00

Modernizace míst. komun. Mosty - zprac. žád. o dotaci

147 000,00

Sjezd z místní komunikace Nerudova

137 398,00

Opravy místních komunikací - běžné

108 504,00

Oprava chodníků ulice Havlíčkova

235 222,00

Oprava chodníku Valtínov

165 985,00

Výstavba chodníků ulice Nerudova

357 018,00

Zpracování žádosti o dotaci Posílení vod. zdroje Valtínov

z toho dotace
110 882,00

59 640,00

Prodloužení vodovod. řadu M. Podolí Kunžak

233 319,00

Rekonstrukce vodovodního řadu M. Podolí

95 966,00

22 399,00

Pozastávka - rekonstrukce kanalizace k ČOV (z r.2007)

40 000

Zpracování žádosti o dotaci ČOV Suchdol

24 000,00

Oprava střechy, místnosti v čp. 394 - kuželna

202 503,00

Dům s pečovatelskou služebou - zahradní altán

70 225,00

Opravy v čp. 165 - byt., půdní prostory

33 747,00

Oprava komína v čp. 60 Mosty

29 568,00

Rozšíření veřejného osvětlení M. Podolí

36 342,00

Materiál, brána hřbitov Kunžak

60 000,00

Oplocení, brána hřbitov Valtínov

40 674,00

Oprava techniky údržby obce - kabina Multicar

96 817,00

Vánoční výzdoba - hvězdy, osvětlení habry, kašna

46 016,00

Úroky z úvěru na stavbu DPS (poskytnutý v r. 2003)

66 026,00

Pamětní deska K. Vobišová - Žáková (na budově školy)

16 800,00

46 215,00

celkem 2011

22 741 483,00 19 325 898,00

rok 2012

Kč celkem

Dokončení sjezdu Nerudova

z toho dotace

36 287,00

Obrubníky - Bystřická ulice

440 456,00

Chodník u has. Kunžak

20 905,20

Informační ukazatele rychlosti Valtínov

140 160,00

ČOV Suchdol

103 440,00

24 000,00

Pozastávka - rekonstrukce kanalizace k ČOV (z r.2007)

40 000

Pasport stávající dešťové kanalizace Mosty

15 600,00

Oprava kapličky Mosty

12 305,00

DPS - projektová dokumentace půdní prostor

20 400,00

Rekonstrukce B.j.5 PB-VB Kunžak čp. 170 - byty

3 283 596,55

Stavební úpravy a přístavba objektu čp. 170 - 2. etapa

193 200,00

Rekonstrukce střechy ZŠ SNW Kunžak

855 629,00

Proj. dokumentace přísptavba ZŠ - dílny

156 600,00

Stavební úpravy a přístavba ZŠ Kunžak - stavba

2 750 000,00
130 000,00

2 177 677,87

Opravy topného systému v ZŠ

16 224,00

Rekonstrukce rozvodů ústředního topení v ZŠ

212 938,00

Úpravy v budově kina Kunžak

91 070,87

Terénní úpravy pod MŠ - rekultivace terénních úprav

160 089,00

Nákup mulčovače KOALA, malotraktoru BELARUS

509 658,00

Vánoční výzdoba obce

47 136,00

Úroky z úvěru na stavbu DPS (poskytnutý v r. 2003)

35 615,20

Vrata, sušárna hadic has. Mosty

10 381,20

celkem 2012

8 499 928,89
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24 928,00
3 008 368,00

rok 2013

Kč celkem

Oprava povrchu komunikace Kunžak M. Podolí

z toho dotace

311 456,53

Chodníky Bystřická ulice

1 423 724,40

Oprava vodovod - přípojky Dačická ulice

561 654,63

Valtínov - průzkumné hydrogeologické zářezy

432 750,00

Oprava kanalizace - Dačická ulice

546 325,00

Revitalizace rybníka Za Ulicí - PD, žádost o dotaci

327 783,60

48 400,00

Obnova kapličky Kaproun
Rekonstrukce - B.j.5 PB-VB čp. 170 2. etapa
Dokumentace studie využití kinosálu v budově býv. kina

118 754,00

56 500,00

2 343 463,59

2 100 000,00

25 168,00

Demolice nejstarší části čp. 170

300 000,00

Nákup myčky nádobí pro školní jídelnu základní školy

159 985,00

Nákup čisticího stroje pro základní školu

88 780,12

Vypracování Změny č. 3 územního plánu Kunžak

133 100,00

Autobusová čekárna Valtínov

112 875,00

Výkup nemovitosti čp. 213 pro údržbu obce

285 960,00

Nákup rozmetadla na posyp zimní údržba obce

50 000,00

40 103,00

Nákup přívěsu za malotraktor

118 701,00

Stavební úpravy sběrného dvora Kunžak

322 180,00

Vánoční výzdoba, odpadkové koše veřejné prostranství

61 994,00

Úroky z úvěru na stavbu DPS (poskytnutý v r. 2003)

9 243,40

Vybavení zásahové jednotky has. Kunžak, opravy, ...

134 214,00

Vestavba zásahového vozidla CAS has. Kunžak
celkem 2013
rok 2014

134 214,00

181 379,00

55 212,00

7 760 210,67

2 723 709,60

Kč celkem

z toho dotace

Oprava komunikace Mosty

288 859,00

Výměna obrubníků Dačická

422 932,00

110 000,00 realizace září 2014

340 559,00

236 921,40

Valtínov - průzkumné hydrogeologické zářezy
Rekonstrukce - B.j.5 PB-VB čp. 170 2. etapa

2 461 889,18

Zpevněné plochy u čp. 170

210 959,87

Nátěry oken, okapničky v domě s pečov. službou

38 720,60

Výměna oken v budově základní školy

294 619,00

realiz. červenec 2014

Střecha + zateplení stropu pavilon MŠ

540 996,36

realizace srpen 2014

PD stavební úpravy budovy kina - knihovna

118 135,00

Oprava hrobky hřbitov Kunžak

37 654,00

Architektonická studie Veřejné prostranství Valtínov

18 150,00

Čekárna Mosty směrem na Dačice

58 491,00

Budova pro KS - uskladnění techniky

realizace srpen 2014

163 565,00

Stavební úpravy sběrného dvora Kunžak vč. vybavení
celkem 2014
Za období 2011 - 2014 hodnota akcí celkem

2 533 416,38

2 595 444,00

7 528 946,39

2 942 365,40

46 530 568,95

z toho - přijaté dotace

28 000 341,00

Z vlastních zdrojů obce ﬁnancováno

18 530 228 Kč

Do konce roku budou realizovány ještě tyto akce: Opravy v bytovém domě čp. 165, nátěry oken v obecní budově Valtínov,
Změna č. 3 Územního plánu Kunžak, Odradonování vodního zdroje Suchdol. V případě získání dotace bude dále realizováno:
Obnova rybníka Za Ulicí Kunžak, Odstranění sedimentů - nádrže ČOV

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI NESTÁTNÍHO ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Oznamujeme ukončení soukromé zubní praxe MUDr. Drahomíra Tylečka k datu 30. 9. 2014 na adrese Dačická 445, 378 62 Kunžak. Pacienti,
kteří se budou chtít přeregistrovat sami k jinému ošetřujícímu lékaři, mohou požádat o předání kompletní zdravotní dokumentace novému lékaři
v době od 1. 5. 2014 do 30. 6. 2014 v zubní ordinaci na výše uvedené adrese v obvyklých ordinačních hodinách. Od 1. 7. 2014 bude ordinace
uzavřena a výše uvedené požadavky pacientů bude přebírat p. Jana Müllerová na telefonním čísle 799503087. Od 1. 10. 2014 převezme
pacienty i ordinaci MUDr. Drahomíra Tylečka v Kunžaku, na adrese Dačická 445, 378 62 Kunžak, praktická zubní lékařka MUDr. Jana Matlasová, STOMA M, s.r.o., IČ 01915754. Do té doby bude potřebné pacienty nadále ošetřovat MUDr. Soňa Matoušková ve Strmilově jako dosud.
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MŠ INFORMUJE
Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Naše Mateřská škola Kunžak má za sebou bohatý školní rok,
naplněný různými vzdělávacími projekty a mnohými mimoškolními i školními akcemi. Velký dík, obdiv a uznání patří našim
učitelkám MŠ, které pro děti tyto projekty i akce perfektně připravují a organizují. Využívají přitom své dlouhodobé zkušenosti
i nově nabyté znalosti ze vzdělávacích seminářů, pořádaných
právě pro učitelky MŠ. Zaměřujeme se nejen na všestranný rozvoj dětské osobnosti, ale dbáme také o celodenní bezpečnost
dětí při všech aktivitách a pobytu v mateřské škole. Letos jsme
zakoupili dětské cyklistické přilby, aby ani při jízdě na dopravním
hřišti v MŠ děti nezapomínaly chránit své zdraví a na dodržování
pravidel silničního provozu. Za to, že jsme mohli přilby v hodnotě
5 000 Kč dětem pořídit, patří velký dík našemu zřizovateli Obci
Kunžak, zejména pak panu starostovi Jaroslavu Čapkovi, moc
děkujeme. Děkujeme i panu V. Zátopkovi z Bike sport JOMA,
který nám do MŠ 3 dětské přilby věnoval.
Obec Kunžak nám také v letošním roce přispěla částkou
7 000 Kč na dopravu dětí na školní výlety do ZOO Jihlava
a do divadla v Jindřichově Hradci, aby se těchto výletů mohly
zúčastnit všechny děti z naší MŠ. Ještě jednou upřímně děkuji.
V současné době vrcholí v mateřské škole závěr školního roku
a zdaleka je vzdálen poklidnému nicnedělání. Prožitkové vzdělávání, výlety po okolí, slavnosti, besídky, to jsou činnosti, kterými
to u nás žije. Paní učitelky nepolevují ve své pilné a poctivé
práci ani na okamžik. Srdečně a upřímně jim za jejich celoroční
přístup k práci děkuji. A děkuji i všem ostatním zaměstnancům

MŠ, kteří se také podílejí na přípravách mimoškolních akcí
a kteří se po celý rok starají o to, aby byly děti v čistém, upraveném prostředí, aby měly vždy v pravý čas připraveno něco
dobrého k jídlu. Děkuji i našim rodinným příslušníkům, kteří
nás podporují a pomáhají nám při našich aktivitách.
A nemohu nepoděkovat všem rodičům dětí z naší MŠ, kteří
jsou opravdu báječní a ochotně se s námi podílejí na účasti
a organizaci našich aktivit. Moc děkujeme.
Mateřská škola Kunžak má v současné době 60 dětí. Letos
z naší mateřské školy odchází 22 dětí do prvních tříd základních škol. 1. – 2. dubna proběhl v mateřské škole zápis dětí,
ke kterému přišlo 22 dětí. Letos jsme rodičům s dětmi nabídli
24.-28. března týden otevřených dveří. Děti si mohly prohlédnout
nové prostředí, nové hračky, tak trochu se seznámit s novým,
neznámým.
A my už přemýšlíme o novém školním roce, co nás čeká, co
budeme připravovat.

Počátkem roku jsme v naší školce přivítali českého klavíristu,
skladatele a klavírního improvizátora pana Jiřího Pazoura,
který nám věnoval hodinku příjemných tónů písniček z pohádek
a klavírních improvizací.

Ve středu 21.5. se celá naše školka vydala na školkový výlet
do Zoo Jihlava. Děti si nadšeně prohlížely zvířátka - medvědy,
zebry, klokany, tygra, opičky… Dlouhou dobu jsme strávili
u nového výběhu žiraf - jsou opravdu úžasné. Na louce jsme
viděli ukázku výcviku dravců. V poledne se děti posilnily řízečky
od Květušky, odměnily nanuky a hurá do dětského koutku, kde
si užily zbývající čas výletu.

Pozvánka
1. září 2014 uplyne 30 let od otevření nové mateřské školy,
zveme proto všechny bývalé, současné i budoucí klienty, zaměstnance, rodiče s dětmi a širokou veřejnost, u příležitosti 30.
výročí této události, na
Den otevřených dveří a na zážitkové odpoledne do Mateřské školy Kunžak, které pořádáme
dne 29. srpna 2014 od 13.00 hod.
Těšíme se na Vaši účast.

Ve středu 11. června Modrásci přijali pozvání spolužačky Kristýnky Lojkové na návštěvu do Heřmanče. Výlety mimo Kunžak se
nám daří uskutečnit díky vynikající spolupráci s rodiči, kteří děti ráno přivezou místo do MŠ na smluvené výletní místo. Velký dík
Lojkům, kteří se nám věnovali celé dopoledne a připravili pro nás spoustu aktivit.
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V pátek 13. června Zeleňásci a Žluťásci vyjeli na kolech ke Komorníku. Letos, protože máme hodně šikovných sportovců
i věkově mladších (4-5 let), rozhodli jsme se vzít na výlet i je.
Ujeli jsme 10 km a všichni cyklisté přijeli nadšení.

Koncem března navštívili naši školku piráti, princezny, kovbojové, víly a další pohádkové bytosti. Všichni jsme si užili „Karnevalové dopoledne“ plné soutěží, her a tanečků.

Se zimou jsme se tradičně rozloučili vynášením „Moreny“.

Naše mateřská škola se společně s českým svazem ochránců přírody každoročně zapojuje do kampaně „Ukliďme svět“.
29. dubna jsme opravili vrbové teepee na naší školkové zahradě společně s rodiči a dětmi. Po zahradnické práci jsme si opekli
vuřtíky, ozdobili a postavili májku. Odpoledne rodičů a dětí v Mateřské škole pořádáme několikrát do roka. Spolupráce s rodiči
je v naší školce velice dobrá a „pracovní odpoledne“ se nám opět vyvedlo.
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Každoročně pořádáme pro děti Školku Nonstop. Nejstarší děti stráví ve školce dva dny bez rodičů. Po dopoledním programu
zdatní cyklisté vyjeli na kolech na výlet do Leštiny. Při návratu nás ve školce čekal koncert „Písničky z pohádek“, na který jsme
pozvali rodiče. Úžasná atmosféra zvedla ze židlí děti i rodiče, všichni společně jsme si zazpívali a zatancovali. Opékání vuřtíků
byla poslední společná chvilka s maminkou a tatínkem. Po večeři odvážní školáčci políbili rodiče na dobrou noc a školková branka
se tentokrát uzamkla zevnitř. Hurá do sprchy, do spacáku a sladké sny.

4. června 2014 se celá školková parta vydala na pěší výlet MOSTY – KUNŽAK. Den byl krásný, počasí nám přálo a díky milým
a ochotným lidem jsme si to moc užili. Důvod k návštěvě vzdálených Mostů byla prohlídka domácích zvířátek, mláďátek u Šveců.
Kachňátka, koťátka, králíčci…..Děti si je mohly pohladit, pochovat, vyfotit se s nimi.
Autorky článků: Hana Spurná, Monika Smejkalová, Vladislava Hansalanderová, Veronika Dobešová
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ZE ŽIVOTA ZÁKLADNÍ ŠKOLY SIRA NICHOLASE WINTONA KUNŽAK
svědčí například i to, že na všech fotograﬁích a ve všech reportážích, kde sedí doma v křesle, měl pod hlavou polštářek,
který mu uháčkovaly naše děti. 20. května se v pražském kině
Lucerna konal program Růže pro Nickyho. Tohoto pořadu
se jako diváci zúčastnilo více než čtyřicet žáků z naší školy

110 let školy
V letošním roce škola slaví 110 let. K tomuto výročí jsme
uspořádali řadu akcí pro žáky i pro jejich rodiče a veřejnost.
Oslavy vyvrcholí 13. září 2014, kdy se bude konat Den otevřených dveří a setkání bývalých i současných zaměstnanců
školy. Na tento den srdečně zveme všechny absolventy školy
a všechny, které naše škola zajímá. Ve škole budou výstavky
prací žáků, pomůcek, učebnic a fotograﬁí. Díky ﬁnančnímu
příspěvku Obce Kunžak a ﬁnanční pomoci sponzorů se nám
podařilo k tomuto výročí vydat Pamětní tisk k 110. výročí
otevření školní budovy, který obsahuje nejen seznamy absolventů a zaměstnanců, ale který připomíná uplynulých 10 let
od vydání minulé publikace o škole. Nechali jsme vyrobit trička
s logem školy, propisky a placky. Všechny tyto upomínkové
předměty si budete moci ve škole zakoupit.
105 let Sira Nicholase Wintona
19. května oslavil Sir Nicholas Winton 105. narozeniny. My
jsme v tento den již po šesté běželi štafetový běh okolo ško-

a v programu vystoupili i naši žáci a ředitelka školy. Hovořili zde
o tom, „jak to všechno vlastně začalo“, o tom, že petice, která
vyjadřuje podporu udělení Nobelovy ceny míru S. N. Wintonovi,
začala v Kunžaku. Kromě jiného jsme zde poprvé viděli i ﬁlmové
záběry, kdy pan Winton před dvěma lety ve věku 103 let létal
ultralightem, který dokonce sám pilotoval! Děkoval nám za náš
tehdejší originální dárek – padák. Nyní říká: “Nejsem nemocný,
jsem jenom starý.“ Ale duševně je stále mladík, který dokáže
vtipně glosovat, komentovat současné politické dění, chodí
do opery, o vše se zajímá. Přejeme mu ještě mnoho energie,
zdraví a svěžesti.
Den Země
V letošním školním roce jsme Den Země slavili 9. května. Téma
Sport v přírodě si žáci vybrali sami. Stejně tak měli i na výběr
z různých aktivit, každý si vybral, co ho zajímalo a nakonec tedy
i velice bavilo. Dopravu jsme hradili z příspěvku Obce Kunžak.
Se zajímavými a netradičními sporty se žáci mohli seznámit
i díky ochotě a pomoci místních hasičů, oddílu kuželkářů, Domů
děti v J. Hradci, golfovému hřišti v Nové Bystřici, ﬁtness centru
v J. Hradci, lanovému parku ve Starém Městě pod Landštejnem, paní Plucarové, Honzovi Klabouchovi a jeho kamarádům.
Aktivity, kterých se mohli žáci zúčastnit:
•
Dvě výtvarné dílny
•
Turistikou na rozhlednu U Jakuba
•
Lanový park Landštejn
•
Larp
•
Hasičský sport a technika
•
Kuželky
•
In line výlet
•
Golfové hřiště
•
Fitko
•
Cyklovýlet a lanový park Landštějn

ly, tentokrát na 105 metrů. Všechny děti i členové čestného
družstva běželi naplno a všichni se nakonec stali vítězi. Letos
s námi neběžela paní Ruth Hálová a její pejsci, oslavovala
totiž společně s panem Wintonem v Anglii. Vyřídila mu naše
pozdravy. O tom, že naše vztahy s Nickym nejsou formální
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Pochod okolo Kunžaku
Již po šesté jsme pořádali pro žáky a jejich rodiče a pro všechny
příznivce turistiky pochod okolo Kunžaku. Turistům přálo pěkné
jarní počasí, cestou za splněné úkoly sbírali samolepky, na Vysokém kameni se mohli občerstvit. Většina účastníků ušla 12
nebo dokonce 17 kilometrů. Všech více než 120 účastníků se
do cíle vrátilo spokojených, nikdo nezabloudil, všichni se dobře
pobavili a odměnou jim byl diplom a zasloužený perníček.

Granty
Již mnoho let se snažíme získat ﬁnanční prostředky prostřednictvím různých grantů. Buď jsme sami žadatelé, nebo se
zapojujeme do projektů, které pro nás realizují jiné subjekty.
Získáváme tak ﬁnance na další vzdělávání učitelů, na různé
exkurze a výukové programy pro žáky, nebo na péči o žáky se
speciﬁckými poruchami učení.
Moderní pedagog – jihočeská patnáctka – do tohoto projektu
jsme se zapojili na podzim 2013 a 12 učitelů se účastnilo těchto
seminářů: Rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní
tabulí, Efektivní učení žáka se speciálními vzdělávacími potřebami, Komunikace a práce s žáky s problémovým chováním.
Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji – příjemcem dotace je Střední škola technická a obchodní Dačice, spolu
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s dalšími základními školami regionu se účastníme odborných
seminářů pro pedagogy, žáci 8. a 9. třídy se v rámci projektu
zúčastnili exkurze do elektrárny Dalešice, do technické památky
Chadimův mlýn a viděli ukázku sklářské práce pana Dvořáka.
Proběhl projektový den v SŠTO, kde naši žáci pracovali v tamních dílnách. Skupina žáků se pravidelně každých čtrnáct dnů
účastní technického kroužku, kde žáci pracují s moderními
laboratorními přístroji PASCO. Tento projekt bude pokračovat
i příštím školním roce.
Škola zařídí, kraj zaplatí – V říjnu 2013 jsme zorganizovali pro
žáky 8. a 9. třídy exkurzi do Temelína a do ﬁrmy Rumpold v Týně
nad Vltavou, která se zabývá recyklací elektroodpadu. Nyní
připravujeme exkurzi na podzim 2014, kdy žáci 7. – 9. ročníku
pojedou do Prahy do Zemědělského muzea na výstavu Od věků
sloužím člověku a navštíví Pražský hrad. Doprava vstupy jsou
hrazeny z tohoto grantu.
Dopravní výchova - Pravidelně žádáme o poskytnutí dotace
Jihočeského kraje Podpora programu dopravy dětí na dětská
dopravní hřiště. Dětem tak umožníme nejen výuku na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci, ale vždy se nám daří spojit tyto
akce například s kurzem plavání nebo s jinými exkurzemi, takže
i tímto způsobem výrazně snížíme příspěvky rodičů na dopravu.
EVVO - v letošním roce jsme uspěli s žádostí o poskytnutí
dotace Jihočeského kraje v programu Rozvoj venkova a kraji-

Stromy, skřeti, dřeváci - Český nadační fond pro vydru realizuje na naší škole výukový program Stromy, skřeti, dřeváci v rámci
projektu „Děti pro děti, děti pro přírodu“. Tématem programu
je strom a jeho význam pro ekosystém i pro fungování života
na Zemi. Součástí cyklu je i exkurze do středních škol či dílen,
kde se pracuje se dřevem. Na naší škole probíhají dva celoroční
programy, do kterých jsou zapojeni žáci 7. a 8. ročníku.
RAMPS VIP III - V roce 2012 jsme se zapojili do projektu
RAMPS - VIP III, v jehož rámci na naší škole pracuje na úvazek
0,5 speciální pedagog. Tento projekt skončil letos v květnu.
Naštěstí se nám podařilo získat ﬁnanční prostředky na jeho
pokračování, ale zatím pouze do konce roku 2014. Práce
speciálního pedagoga, v našem případě paní PhDr. Jitky Balcarové se nám velmi osvědčila. Pomáhá nejen mnoha dětem
s výukovými a výchovnými potížemi, ale také metodicky pomáhá
učitelům i rodičům. Jenom pro zajímavost, v ČR je něco přes
4000 základních škol a jenom na 424 školách působí speciální
pedagogové nebo psychologové, v Jihočeském kraji je nás
pouze 15 škol, které mají tuto velmi potřebnou „službu“.
Vystoupení žáků
Kroužky ve školním roce 2013/14
kroužek
třídy
Flétna
4. – 8. r.
Flétna
1. a 2. r.
ZdrTv
zařazení žáci
Aerobik
Dívky 6. – 9. r.
Aerobik
Dívky 2. – 5. r.
Florbal
5. – 9. r.
Dramatický kroužek
1. – 9. r.
Myslivecký kroužek
1. – 9. r.
Angličtina
1. – 3. r.
Anglický klub
3. – 4. r.
Anglický klub
5. – 9. r.
Římskokatolické nábožen. individuální
Kroužek šachu
individuální
Sportovní hry
5. – 9. r.
Výuka hry na nástroj
individuální

ny v oblasti Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy
a osvěty s projektem Poznáváme chráněná území a chráněné
druhy v jihočeském kraji. Díky tomuto grantu žáci tří tříd navštíví
CHKO Třeboňsko, NP Šumava a PP a PR v Novohradských
horách, kde mají zajištěný výukový program v terénu. Výstupem
projektu budou mimo jiné kalendáře a pexesa, která žáci sami
připraví ze svých fotograﬁí. Jedna terénní exkurze již proběhla
v květnu, kdy 9. třída navštívila CHKO Třeboňsko, výukový program pro ně zajišťovali pracovníci Českého nadačního fondu
pro vydru. Další dvě akce jsou připraveny na podzim.
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vedoucí
Š. Štruplová
Š. Štruplová
H. Tančincová
H. Tančincová
J. Beranová
P. Chrstoš
E. Krafková
E. Nováková
I. Pazourová
Bill Gregory
Bill Gregory
J. Špiřík
J. Špiřík
M. Marková
p. Martinů

o přestávkách, některé děti také začaly chodit do tenisového
oddílu místní tělovýchovné jednoty. Ve stolním tenise jsou pak
na soutěžích velice úspěšní. Letos tomu nebylo jinak. V okresním kole školu reprezentovala čtyři družstva a přivezla 3 zlaté
medaile a jednu bronzovou. Z krajského kola dovezly mladší
žákyně zlato, starší žáci stříbro, starší žákyně bronz!

Dalšího úspěchu dosáhli mladší žáci v turnaji ve vybíjené, kde
mezi mnoha školami získali krásné 4. místo. A velký úspěch zaznamenali mladší fotbalisté. Z turnaje Mac Donald Cup přivezli
pohár a stříbrné medaile. Mladší žáci se také zúčastnili atletické
soutěže O štít města Dačic, kde chlapci získali 2. místo díky
tomu, že měli 4 stříbrné medaile a 1 zlatou. Starší žáci se zúčastnili přespolního běhu, kde obsadili 2. místo. Na ﬂorbalovém
turnaji naši žáci obsadili 2. místo. Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili
turnaje v přehazované a fotbalového turnaje v Dačicích. Soutěže
v plavání se zúčastnili žáci I. i II. stupně a přivezli 5 medailí.
Pro žáky 7. a 8. ročníku jsme uspořádali týdenní lyžařský kurz.
Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali plavecký výcvik.
Soutěže
Žáci se během celého školního roku účastnili různých nejen
naukových soutěží:
•
Logická olympiáda –postup do krajského kola - Michaela
Urbánková
•
Přírodovědný klokan
•
Rybářská soutěž SOU Třeboň – Erik Janotka
•
Matematická olympiáda – okresní kolo – Daniel Beránek,
Linda Burianová a 3. místo Lada Švecová
•
Dějepisná olympiáda – okresní kolo – Tomáš Drobil
•
Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – Eliška Strabergerová
•
Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo - Jana
Okálová
•
Recitační soutěž – okresní kolo – Lukáš Jirků, Julie Smejkalová, Klára Štruplová, Lada Švecová, Tereza Hrbová
•
Matematický klokan
•
Rybářská olympiáda – krajské kolo – Daniel Seitl – 1. místo,
Erik Janotka, Petr Kasl
•
Žákovská konference KEV Jihočeského kraje – Lada
Švecová, Lucie Hrádková – 3. místo

Snažíme se naplnit i volný čas žáků. Na škole pracuje řada
kroužků, které vedou nejen učitelé školy. V některých kroužcích
žáci pod vedením svých vedoucích připravili i veřejná vystoupení. Nejmladší děti, které začaly letos hrát na ﬂétnu, vystoupily
na vítání občánků a v programu Noc kostelů. Mladší i starší
děvčata z kroužků aerobiku vystoupila společně se svými sestavami s žáky z dramatického kroužku. Ti zahráli dramatizaci části
knihy Viking Vike. Svá vystoupení ukázali nejen spolužákům ze
školy, ale také 15. června měli velmi úspěšné představení pro
rodiče a veřejnost.

Christian International School of Prague
S mezinárodní křesťanskou školou v Praze již spolupracujeme
pět let. Před Vánocemi přijedou jejich studenti v doprovodu
svých učitelů k nám, mají vždy připravený vánoční koncert pro
žáky školy a další pro veřejnost. Jsou ubytováni v rodinách
našich žáků. A na jaře jedeme do Prahy. Letos jsme návštěvu
uskutečnili v květnu. Byli jsme v Praze tři dny. Naši žáci byli
ubytováni v rodinách, kde poznali jinou kulturu, jiný životní styl

Sport
V době počítačů je stále více potřeba, aby se děti také „hýbaly“.
Ve škole máme pingpongové stoly, kde děti hrají stolní tenis
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i jinou kuchyni. Společně pak tráví se studenty čas při běžné
výuce. Je pro ně zajímavé učit se matematiku v angličtině, ale
třeba i učit se český jazyk tak, jak se ho učí cizinci. Získají nejen
nová kamarádství, ale i nové zkušenosti, poznají při společné
hře Prahu. Domníváme se, že to je velmi zajímavá nejen jazyková zkušenost pro žáky obou škol.

Sběr odpadků
Škola se již poněkolikáté zapojila do akce Ukliďme svět a žáci
4. dubna pomohli uklidit odpadky v ulicích obce a jejím blízkém
okolí. Je potěšující, že se podařilo skoro zlikvidovat černé skládky, ale přesto byste se možná divili, kolik toho žáci ještě najdou
nejen na ulicích, ale třeba ve Struhách a v různých zákoutích.

Zajímavosti
O tom, že ve škole se nejen učíme, ale také zde zažijeme
spoustu legrace, svědčí následující snímky. Žáci 4. třídy se
nám jednoho dne změnili v trpaslíky a 30. dubna jsme měli
ve škole slet čarodějnic, v soutěži o tu nejkrásnější vyhrála
čarodějnice František.

Charitativní akce
Sdružení Bindu – Malí prosebníci
5 100,- Kč
Červená stužka
2 952,- Kč
CPK Chrpa
1 250,- Kč
Život dětem
820,- Kč
Český den boje proti rakovině
5 193,- Kč
Adopce Labana
14 400,- Kč
Celkem
29 726,- Kč
Děkujeme všem dětem, které pomáhaly tyto akce organizovat
a vám všem, kteří jste přispěli.
Sponzoři
Děkujeme všem organizacím a jednotlivcům, kteří přispěli svými
ﬁnančními dary škole. Díky těmto příspěvkům se nám podaří
zajistit vydání publikace ke 110. výročí školy a oslavu tohoto
výročí, ﬁnance budou popř. použity ve prospěch výchovně
vzdělávacích aktivit v oblasti osobnostně sociální a ekologické
výchovy žáků naší školy.
Sponzorské dary poskytli:
Sdružení rodičů, Ing. Karel Plucar, Staving spol. s.r.o.
Studená, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. Jindřichův
Hradec, Obec Střížovice, Zemědělské družstvo Kunžak,
P-Ateliér JH s.r.o., SOME Jindřichův Hradec s.r.o., ABC
Učebnice Prachatice, JHComp s.r.o. Jindřichův Hradec, Tecnocap s.r.o., Rostislav Smejkal, spotřební družstvo Jednota
Poděkování
Závěrem bych chtěla upřímně poděkovat všem žákům, kteří
vzorně školu reprezentují na různých soutěžích, ale také svým
chováním dělají čest naší škole. Mé poděkování patří všem
učitelům, kteří se žákům věnují ve výuce, ale také jim chystají
zajímavé exkurze, výlety a věnují se jim i ve svém volném čase.
Děkuji i všem provozním zaměstnancům, bez kterých by škola
nemohla tak dobře fungovat.
V letošním školním roce u nás po mnoha letech ukončili pracovní poměr tři zaměstnanci. Velký dík patří panu školníkovi
Zdeňku Tůmovi, který ve škole pracoval dvacet let a který byl
dobrou duší celé školy a odvedl zde velký kus práce. Děkuji
vedoucí školní jídelny paní Miroslavě Váňové za její práci
a obětavost, s jakou zde pracovala po dobu dvaceti tří let.
Poděkování patří také paní Libuši Pulkrabové, která na naší
škole pracovala jako asistentka pedagoga šest let. Přeji jim
pevné zdraví a spokojenost.
Eva Krafková, ředitelka školy
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„NEBUDEME VÁS ZLOBIT, PANE FARÁŘI!“
běhnout, a samozřejmě žen. Děti však dostaly nový nápad,
najednou všechny volaly: „My budeme ty ovečky“. A na nic
nečekaly, podlaha třídy se v mžiku proměnila v zelenou louku
se stádem „bečících oveček“.
Na prvního máje jsem navrhl dvě klukům, kteří chodí na náboženství a na kroužek šachu, že bychom si mohli zajet na kole
na Landštejn. Akce se zrealizovala, počasí nám přálo. Jen to
bylo přece jen trochu dále a do kopců. Jejich síly byly pořádně
prověřeny, ale zvládli to. Když už jsme se blížili k domovu,
dostali nový nápad: „Půjdeme se vykoupat, to bude nejlepší
den, když po takovém výletě bude ještě koupání v rybníce“.
A protože věděli, že tento nápad nebude snadné prosadit
u rodičů, vymysleli na ně neodmítnutelný argument. „Pane
faráři, když vy řeknete rodičům, tak nás určitě pustí“, žadonili.
„Ne, ne, chlapci, to musí rozhodnout sami rodiče“, bránil jsem
se. „Ale pane faráři, když se s námi půjdete koupat, tak vás
nebudeme ve škole zlobit“, vytáhli argument nejtvrdší. Takto
„totálně odzbrojen“, jsem se modlil, jak se z této prekérní
situace dostat. Zachránili mne rodiče, kteří koupání v ještě
chladné vodě rázně zatrhli. A já jen tajně doufám, že děti přece
jen moc zlobit nebudou.
P. Jiří Špiřík

Již druhým rokem učím v Kunžaku náboženství. Z dětí mám
radost, podobno, jakou měl Ježíš, když říkal: „Nechte děti
přicházet ke mně“. Na druhé straně jsou to děti a tak o zlobení
není nouze. Už samotné postavení náboženství jako kroužku
v odpoledních pátečních hodinách, kdy děti mají již vidinu
zábavy a volna, k jejich pozornosti moc nepřispívá. Přesto
si myslím, že si děti aspoň něco o Bohu zapamatují a v budoucnu jim to usnadní nalézt k Němu vztah. Velice se proto
divím těm rodičům, kteří propagují myšlení: „Až dítě vyroste,
tak se samo rozhodne, zda bud e věřit nebo ne“. Rozhodnout
se má možnost vždycky, ale těžko se potom rozhoduje, když
jsme mu možnost poznat Boha ve vhodné věku znemožnili.
Při vyučování náboženství není nouze o úsměvné okamžiky
a děti rády vždy vymyslí nějakou zábavu. „Tvrdý boj“ například svádějí mezi sebou o to, kdo rozdá samolepky postav ze
Starého zákona, které si lepíme do sešitku. A když už jsou
nalepené, tak nastane nový boj: „Já, pane faráři, já pane faráři,
posbírám papírky“, ozývá se ze všech lavic.
Jindy jsme zase hráli scénku ze Starého zákona o tom, jak
Mojžíš pomohl ženám na poušti, aby napojily své ovce. Byly
tam postavičky Mojžíše, cizích pastýřů, kteří se chtěli před-

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
V Kunžaku a v Mostech se v lednu uskutečnila Tříkrálová sbírka. Poděkování patří koledujícím dětem a těm dospělým, kteří
je provázeli a pomohli sbírku zorganizovat, což byli Jan Hájek, Eva Nováková a Štěpánka Štruplová. V Mostech bylo vybráno
3 190,- Kč, v Kunžaku 9 219,- Kč. Peníze byly použity pro lidi v nouzi. Z těchto peněz jsou hrazeny školní pomůcky pro děti
z ekonomicky a sociálně slabých rodin. Dále se pak hradí potraviny pro lidi v nouzi a také těmito penězi je ﬁnancován provoz
Ubytovny sv. Antonína v Jindřichově Hradci. Děkujeme všem, kteří přispěli.
P. Jiří Špiřík a Bc. Dana Ježková

100. NAROZENINY
Dne 11. května 2014 se dožila věku 100 let občanka Kunžaku paní Marie Schütznerová. Ke stým narozeninám jí kromě rodiny a přátel
přišel poblahopřát a předat dar a květiny starosta obce pan Jaroslav Čapek.
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ZE VZPOMÍNEK PAMĚTNÍKA...
...v tomto případě pamětnice.
Protože je tu konec školního roku a na dohled jsou letní
prázdniny, není bez zajímavosti zeptat se na to, jak se měli
školáci před mnoha lety a jak si letní prázdniny užívali oni.
Svoje zážitky mi svěřila paní Marie Krchňavá, rozená Stallekerová, která žije v Terezíně. Pochází ze smíšeného česko-německého manželství a už to pro ni znamenalo v dětství
určité komplikace.
„Do obecné školy jsem začala chodit na Novém Světě, a to
bylo v září 1939. Jedna spojená třída ( 1.třída + 2.třída) byla
„U Flachsů“ a druhá spojená třída (3.třída + 4.třída) byla
„U Vybíralů“. Ve třídách bylo okolo 20 dětí. Po zřízení německé jednotřídky v Kunžaku jsem musela začít chodit sem, a to
pěšky. Z Terezína do Kunžaku je to přitom 6 km. Bylo nás tu
dětí ze smíšených rodin poměrně dost, a to z Jiter, z Mostů
i z Kunžaku. Každá chalupa tady byla v té době obydlená
a v každé bylo několik dětí školního věku.
Do „měšťanky“ jsem pak musela chodit do Českého Rudolce,
a to je vzdálenost stejná jako do Kunžaku. Když jsme přišli

ze školy domů, bylo napsáno na lístku, že jídlo si máme vzít
z trouby a každý měl nějaký úkol – napást krávy nebo husy,
připravit dřevo, sušit seno, nakopat brambory … V zimě nám
chodil naproti tatínek a pomohl donést domů učení.
Do školy se muselo chodit za každého počasí, autobus nejezdil, a když pršelo a my jsme promokli, tak se oblečení muselo
sušit u kamen ve třidě. Ve škole nebyla školní kuchyně, jako
je to dneska běžné, ale muselo se nosit něco k jídlu s sebou.
Jediné, co bylo ve škole k dispozici, byl teplý čaj nebo mléko.
Na prázdniny jsme se moc těšili. Přestože jsme museli
pomáhat v hospodářství, bylo vždycky na nějakou zábavu
trochu času. Protože v Kunžaku je koncem prázdnin tradiční
pouť, tak jsme na ní museli našetřit nějaké peníze. Chodilo
se na borůvky, které se prodaly, protože od maminky jsme
peníze nemohli na naší útratu čekat. A na koupání v rybníku
na Zvůli se taky našel čas.“
Dneska jsou v Terezíně 4 stálí obyvatelé a na ostatní chalupy
jezdí chalupáři.
-jod-

SPORT
Starší přípravka

Muži: Okresní soutěž

Naši nejmladší fotbalisté i po jarní části udrželi v Okresním
přeboru ve skupině B na 5.místě z 8 startujících týmů. V sedmi
jarních zápasech třikrát zvítězili a čtyřikrát odešli poraženi.
Ve většině utkání byla dána šance si zahrát i těm nejmladším
benjamínkům. Je třeba vyzdvihnout přístup všech hráčů, jak
těch starších, kteří pomáhají svým mladším kamarádům, tak
i těm mladším za bojovnost a snahu. V případě zájmu nových
chlapců je možné se přijít za námi podívat na trénink a připojit
se k nám. Všichni nový zájemci jsou vítáni i ti nejmenší.
Okresní přebor skupina B – 5. Místo – 19 bodů – skóre 95:111
Trenéři: Jirků Pavel st., Jirků Pavel ml.

Po sestupu z Okresního přeboru bylo našim cílem postup zpět
do OP. Po podzimní části jsme ztráceli 2 body na Popelín a bylo
jasné, že když se nám na jaře podaří vyhrát všechny zápasy
budeme první. Bohužel jsme padli hned ve 3 zápasech a skončili jsme na druhém místě za Popelínem, který ztratil pouze 2
zápasy. Z toho jednou jsme ho dokázali porazit my. Pořád nás
mohou mrzet především dobře rozehrané a následně ztracené
zápasy z podzimní části soutěže. Přes léto bychom chtěli kádr
trochu posílit a v příští sezoně bojovat opět o postup.
2. místo v Okresní soutěži – 44 bodů – z 20 zápasů – skóre 64:31
Trenéři: Miroslav Petráš, Milan Gründl

Mladší žáci

Výbor oddílu fotbalu

Čerstvě složené mužstvo mladších žáků se udrželo v soutěži
na 3. místě s jarní bilancí 3 výher, 1 remíza a 4 proher. Většina
hráčů je na nižší věkové hranici a často je doplňují hráči ze
starší přípravky. Přesto je vidět, že si pomalu zvykají na vyšší
věkovou kategorii a jejich výkony se pomalu zlepšují. Dík patři
všem za bojovnost a odhodlání, kterým se vyrovnají hráčům
věkově starším.
Okresní přebor – 3. Místo – 22 bodů – skóre 47:41
Trenéři: Pavel Marek, Jaroslav Přikryl Šlápota

Sezona nedopadla přesně podle našich představ, ale takový
je fotbal. Všechna mládežnická mužstva splnila naše očekávání a udržela se kolem středu tabulky. Vzhled k jejich mládí
i ve svých kategoriích je to pro nás příslib do budoucna. Někteří
dorostenci již dnes stabilně nastupují v kategorii mužů a podávají výborné výkony. Trochu nás mrzí „AŽ“ druhé místo mužů
v soutěži. Ale jak již víme z předchozích let, spadnout dolů jde
snadno, ale vykopat to zpět, již tak jednoduché není. Budeme
se snažit udělat pro to maximu v příští sezoně. Vždyť například
hřiště si troufnu říct, máme jedno z nejlepších na okrese.
Protože neustále řešíme problémy s počtem hráčů v juniorských kategoriích, tak se nám pro příští sezonu podařilo
domluvit sloučení všech juniorských kategorií s oddílem kopané ve Studené. Vidíme to jako jediné řešení pro zachování
mládí ve fotbale. Část zápasů odehrají mládežníci u nás a část
ve Studené. Díky tomuto spojení budeme mít opět zastoupeny
všechny věkové kategorie. Přípravky budou hrát v okrese,
ml. a st. žáci společně s dorostem budou hrát opět 1A. třídu.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny příznivce fotbalu na letní
turnaje (26. 7. Muži - O putovní pohár ředitele závodu Tecnocap. s.r.o. a dále pak 2. 8. Staří páni – Memoriál Milana
Řeháka) a samozřejmě na podzimní část sezony. Dále bych
chtěl poděkovat všem trenérům, hráčům a lidem kolem fotbalu.
Ing. Karel Winkler

Dorost 1. A třída
Jak jsme již avizovali na podzim, tato sezona byla mnohem
těžší než předcházející. Neustále jsme bojovali s nízkým
počtem hráčů v kádru a odehráli jsme opět několik zápasů
pouze v 10 lidech. Také se nám často nedařilo proměňovat
čisté šance a to nás stálo cenné body hlavně v úvodu jarní
části. Druhá polovina jara už byla mnohem lepší. Uhráli jsme
několik vítězných zápasů za sebou a dokonce se nám podařilo
porazit na penalty po remíze 2:2 i lídra tabulky Dačice. Klukům je potřeba poděkovat za odvedenou práci v této náročné
sezóně. Sezonu jsme zakončili na 10. místě se skóre 62:86
a 28. body.
Trenéři: Josef Brtník, Aleš Přikryl, Jiří Ferdan
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Činnost za 1. pololetí roku 2014
ZÁSAHY
Datum
12. 1. 2014
1. 2. 2014
16. 3. 2014
29. 3. 2014
10. 4. 2014
22. 4. 2014
14. 6. 2014

Druh zásahu
Požár osobního vozidla
Padlý strom
Technická pomoc – padlý strom
Požár lesního porostu
Požár osobního majetku
Požár skládky
Požár trávy

Místo zásahu
Kunžak
Kaproun
Kunžak
Člunek
Jindřiš
Kunějov
Lomy

OSTATNÍ AKCE
Datum
1. 2. 2014
22. 3. 2014
5. 4. 2014
30. 4. 2014
9. 5. 2014
31. 5. 2014

Akce
Výroční valná hromada
Ples SDH Kunžak
Nohejbal SDH Kunžak
Stavění máje, pálení čarodejnic
Den Zeně
Dětský den (+ČSŽ)

Ples SDH Kunžak

Výroční valná hromada

Dětský den

Den Země – žákům ZŠ Kunžak byla předvedena hasičská technika
Více informací na adrese: http://www.sdhkunzak.cz/ nebo v odkazu http://www.kunzak.cz/ v odkazu Užitečné informace

14

SDH MOSTY
SDH Mosty uspořádal 7. června na louce u Nového rybníka den dětí.
Kromě dovednostních soutěží se jezdilo na koních, opékaly se buřty a samozřejmě se hasilo.
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V roce 2004 slavila ZŠ v Kunžaku 100. výročí. K této příležitosti si vydala známkový list
(viz obrázek), který bych chtěl získat. Nepoškozený kompletní list rád dobře zaplatím.
Tel.: 739 810 031, email: rosalit@centrum.cz
adresa: Ing. Jaroslav Šimek, Kpt. Jaroše 1548, Kadaň 432 01
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Sběratel koupí
předválečné i poválečné motocykly,
sidecary, návěsné vozíky
značek JAWA, ČZ, OGAR, ARIEL, PAV
a jiné do roku výroby 1970.
Solidní jednání,
platba v hotovosti hned na místě.
Tel. 739 067 695

18

VYSLOUŽILÉ ÚSPORNÉ ŽÁROVKY PATŘÍ DO SBĚRNÝCH
NÁDOB, ABY NEZAMOŘILY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují
totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí
na skládkách desítky kilogramů.

Obec Kunžak má malou sběrnou nádobu umístěnou v Kunžaku ulici Bystřická.
Sběrný dvůr, který se v obci Kunžak nachází, je otevřen v ulici
Bystřická ve středu od 16.00 do 18. hodin a v sobotu od 9.00
do 11,00 hodin. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak
živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje
do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují
úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky.
Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit
mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické
žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je
potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného
odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale
i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat,
střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů
na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man
z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické
formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší
prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, kterých EKOLAMP rozmístil již více než 1700 a každý rok přibývají
další. Nacházejí se v obchodních centrech, úřadech a řadě
ﬁrem. Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné
likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.

OBRAZOVÝ KATALOG ELEKTROWIN
Obrazový katalog zkomplikuje život zlodějům
Kdy jste naposledy zažili zpoždění vlaku nebo dokonce výluku
na trati způsobené zloději, kteří ukradli šrouby z kolejí nebo
kabel vedoucí k signalizačnímu zařízení?
Pro Správu železniční dopravní cesty je to bohužel celkem
běžná situace. Zloději způsobí každoročně mnohamilionové
škody, za svou kořist přitom dostanou často jen pár stokorun.
Proto železničáři nedávno vydali metodickou pomůcku, která
umožňuje sběrnám surovin kradené věci poznat a odmítnout,
kontrolním orgánům pak případně usvědčit personál výkupny
z podílu na trestné činnosti.

v chladicím systému lednic i jako součást jejich izolace. Obrazový katalog připravil Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí,
o.p.s. (IURMO). Postupně jej distribuuje všem subjektům, které
mají oprávnění sběrny surovin kontrolovat.
Kromě Policie ČR a městských policistů jsou to Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a Česká obchodní inspekce
(ČOI), ale také jednotlivé obce.
Půlka pokuty do obecní pokladny
Vybaveni obrazovým katalogem budou kontroloři přesně vědět,
co ve sběrnách hledat. Pro obce navíc ve spolupráci s ČIŽP,
ČOI a Policií ČR vznikla metodika, která bude dávat návod
k zefektivnění kontrol výkupen. Pro obce je bezesporu zajímavé, že když předají svá zjištění inspektorům oprávněným
udělit pokutu a ta bude skutečně vyměřena, půjde z ní polovina
do obecní pokladny.
Obrazový katalog obsahuje kromě dokumentace částí železniční dopravní infrastruktury a elektrospotřebičů i speciﬁkace
jednotlivých částí nejčastěji rozkrádaného mobiliáře měst
a obcí nebo příslušenství silničních tahů. Daty o nich přispěl
Svaz měst a obcí ČR a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Část
věnovanou spotřebičům pomohl připravit i kolektivní systém
ELEKTROWIN zabývající se zpětným odběrem a recyklací
vysloužilých spotřebičů jíž devátým rokem.

Spotřebiče nepatří do sběren surovin
Tato metodická pomůcka se teď podstatně rozšířila. Vznikl z ní
rozsáhlý obrazový katalog, který obsahuje také popis částí
vysloužilých spotřebičů, které se do sběrných surovin rovněž
často dostanou. Podle zákona tam přitom nemají co dělat.
Vysloužilé elektro patří na sběrná místa, odkud putují k ekologickému zpracování. Jen tak je možné zajistit, že budou
zrecyklovány a k dalšímu zpracování se dostanou všechny
využitelné materiály, nejen ty, které se dají nejlépe zpeněžit.
Nejpodstatnější ale je, aby byly odborně zlikvidovány všechny
škodlivé látky, které mohou významně poškodit životní prostředí. Typickým příkladem jsou freony používané v minulosti
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

NĚCO PRO LABUŽNÍKY

V neděli 4. května se konalo v obřadní síni obecního úřadu
vítání občánků. Vystoupili zde žáci základní školy, kteří chodí
do kroužku hry na ﬂétnu, a miminkům zahráli dvě písničky.
Do obce byli přivítáni tito noví občánci: Jan Ondrůšek, Martin
Šteﬂ, Vojtěch Zámečník.

Jahodové knedlíky s tvarohem
Suroviny: 2 tvarohy – kostky, 2 vejce, 200 g strouhanky, sůl,
1 lžíce moučkového cukru
Postup: Ze surovin vypracujeme těsto, rozkrájíme ho na
kostky a plníme jahodami. Knedlíky vaříme ve vroucí vodě
10 minut. Sypeme cukrem, tvarohem a omastíme máslem.
Vzhledově nic moc, ale chuťově výborné!

Salát z mladého zelí
Suroviny: ½ hlávky mladého zelí, 2 zelené papriky, 1 feferonka
(nemusí být), 2 velké mrkve, 1 svazek mladé cibulky, sůl, pepř,
2 lžíce oleje, šťáva z 1 citrónu
Postup: Očištěné zelí nakrájíme na nudličky, papriky vyčistíme a také nakrájíme na nudličky, mrkve nastrouháme na
nudličky. Nakrájíme cibulku i s natí a nakrájíme feferonku bez
semínek na drobno. Přidáme sůl, pepř, olej citrónovou šťávu.
Vše promícháme a necháme vychladit.
Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková
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DŮM ČP. 193 (NÁMĚSTÍ KOMENSKÉHO)

počátek 20. století

první republika
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70. léta 20. století

červen 2013
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