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Prosinec 2017 č. 2

Obecní úřad infOrmuje

Vážení sPOluObčané,
jsem moc rád, že vás mohu opět pozdravit prostřednictvím 

vánočního vydání Kunžackého zpravodaje. Jménem svým 
a jménem zastupitelstva obce vám všem děkuji za spolupráci 
v uplynulém roce a především obyvatelům Malého Podolí za tr-
pělivost při zdolávání nástrah a omezení vzniklých při stavbě 
silnice III/02316. Doufám, že nové povrchy a plně funkční 
veřejné osvětlení vyváží ony nepříjemné chvíle. 

Blížící se konec roku přímo vybízí k rekapitulaci napláno-
vaných akcí a akcí skutečně zrealizovaných. Finančně nej-
větším projektem byla výše zmiňovaná rekonstrukce povrchů 
ulice Čechova a Malé Podolí spojená s kompletní obnovou 
vodovodu a kanalizace včetně vybudování nového veřejného 
osvětlení a chodníků umožňujících bezpečnou chůzi obyvatel 
v tomto úseku. Díky přízni počasí a příkladnému přístupu zho-
tovitele, jímž byla firma Swietelsky stavební s.r.o. se tato akce 
podařila zrealizovat s drobnými nedodělky dle schváleného 
harmonogramu prací. Druhou větší akcí byla rekonstrukce 
střech MŠ Kunžak. S finanční podporou Jihočeského kraje 
v rámci Programu obnovy venkova 2017 se podařilo vyměnit 
střešní pláště dvou pavilonů a spojovací chodby. Z vlastních 

prostředků obce proběhla kompletní rekonstrukce vodovodu 
v MŠ. Ministerstvo kultury v rámci programu Veřejné infor-
mační služby knihoven podpořilo modernizaci počítačového 
vybavení v knihovně v Kunžaku. Dlouho očekávanou opravu 
střešního pláště hasičské zbrojnice ve Valtínově se v letošním 
roce podařilo realizovat s použitím Neinvestiční dotace pro 
jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje. 
Opravy propustků ve Valtínově a u Komorníku byby provede-
ny z vlastních finančních zdrojů obce. Vzhledem k vzniklým 
problémům při zadávání zakázky se nám nepovedlo v letoš-
ním roce zajistit akci Zateplení obvodového pláště a výměnu 
otvorových výplní objektu Obecního úřadu v Kunžaku. Dobrou 
zprávou je, že jsme pro příští rok vysoutěžili téměř místního 
dodavatele za přijatelnou cenu. Celkově Obec Kunžak v uply-
nulém roce investovala do realizace schválených akcí téměř 
deset milionů korun.

Vážení spoluobčané, přeji vám a vašim blízkým požehnané 
prožití Vánoc, pevné zdraví a vše dobré v roce 2018.

Ing. Vladimír Šamal, starosta obce

Obec Kunžak vydává Obecně závaznou vyhlášku obce 
Kunžak č. 2/2017 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na rok 2018 ve výši 550 Kč za trvale 
bydlící osobu a rok i za fyzickou osobu, která má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, 
ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba.

Podnikatelské ceny za likvidaci komunálního odpadu takto: 

Jednorázové kupony  130 Kč

Likvidace pytlů  65 Kč

Sklo /100 l kontejnér a rok/  800 Kč

PET lahve /100 l kontejnér a rok/ 1 270 Kč

Papír /100 l kontejnér a rok/  800 Kč

Roční paušální týdenní známka 4 410 Kč

Prodejní cena pytle na směsný komunální 
odpad

 12 Kč

Obec Kunžak vydává Obecně závaznou vyhlášku obce 
Kunžak č. 3/2017 o nočním klidu.

Obec Kunžak zpracovává Obecně závaznou vyhlášku, 
kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství pro rok 2018.

Zastupitelstvo obce Kunžak schvaluje dvousložkovou cenu 
vodného a stočného na rok 2018 dle předloženého návrhu 
kalkulace takto: 

Pohyblivá složka vodného (bez DPH) 32,92 Kč/m3

Pohyblivá složka stočného (bez DPH) 20,31 Kč/m3

Celkem  (bez DPH) 53,23 Kč/m3

Vodoměry Pevné složky (Kč/rok)

skupina  Qp(m3/H) z vodného ze stočného celkem

A do 4 122 75 197

B do 10 375 332 707

Kč/m3 1,02
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Základní škOla sira nichOlase WintOna kunžak infOrmuje

Zahájení školního roku
1. září do naší školy nastoupilo 201 žáků, což je 7více než 
v loňském školním roce. V první třídě je 19 žáků.

Granty
Škola v letošním roce podala žádost o grant, který vyhlásil Ji-
hočeský kraj. Byli jsme úspěšní. Jednalo se o získání podpory 
u grantového programu Rozvoj venkova a krajiny - Podopatření 
3 Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 
(EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách. 

jčk – O přírodě v přírodě
V letošním roce jsme získali grant Jčk na realizaci projektu 
Poznáváme přírodu. Záměrem projektu je vzdělávat žáky 
názorně, zábavně a hravě přímo v přírodě. Názorná výuka 
v přírodě je velice efektivní a prohlubuje u žáků zájem o přírodu 
a její ochranu. Aktivitami projektu jsou terénní exkurze, které 
jsou připraveny pro všechny žáky školy. 4 půldenní terénní 
programy v okolí Kunžaku, 4 vícedenní terénní pobytové ex-
kurze v zajímavých lokalitách Jihočeského kraje a 1 celodenní 
exkurze s environmentální tématikou. Pro žáky 1. třídy jsme 
zajistili půldenní program Louka v okolí Kunžaku od Hamer-
ského potoka, pro žáky 4. a 5. třídy 2 půldenní terénní exkurze 
(pro každou třídu 1) na téma Potok, rybník a pro žáky 9. třídy 
půldenní program Mokřady. Tyto programy také zajišťuje Ha-
merský potok. Žáci 2. a 3. třídy pojedou na jednodenní exkurzi 
s environmetální tématikou do ZOO Tábor, kde pro ně bude 
připravena prohlídka ZOO a program Zvířátkům na stopě. Pro 
žáky 7. třídy jsme od 8. - 10. 3.2017 zajistili exkurzi do Stožce 
na Šumavu, zde program zajistí SEV Stožec. 19. - 23. 6. 2017 
pojedou žáci 6. třídy na Šumavu do Horské Kvildy, zde pro-
gram zajistí SEV Horská Kvilda. Tyto akce proběhly v loňském 
školním roce. V letošní školním roce v době 12. -14. 9.2017 
se uskutečnila pro 8. třídu terénní exkurze do Novohradských 

hor s programem Novohradsko - Tereziino údolí od CEGV 
Cassiopeia. Žáci 9. třídy jeli 19. - 20. 9. 2017 do Vodňan, kde 
jsme využili nabídek MEVPIS. Přínosem projektu je praktické, 
názorné poznávání přírody a jejích vztahů, budování kladného 
vztahu k přírodě a zodpovědné chování k životnímu prostředí, 
podpora zdravého klimatu v třídním kolektivu, spolupráce 
žáků při plnění úkolů. Díky exkurzím se výuka stane zábav-
nější a efektivnější. Cílem projektu je vzbudit u žáků zájem 
o ochranu přírody, poznávat chráněná území v Jihočeském 
kraji a umožnit dětem pobyt a výuku venku v přírodě. Celkové 
náklady na realizaci projektu jsou 64 500 Kč, získali jsme dotaci 
ve výši 43 531 Kč.
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nadaní žáci
Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské university České 
Budějovice ve Vodňanech naší škole nabídla účast v projektu 
určenému nadaným žáků. V říjnu strávili naši žáci pod vede-
ním paní zástupkyně Horázné v jejich vzdělávacím středisku 
týden, kdy měli možnost pracovat pod vedením vysokoškol-
ských profesorů v jejich laboratořích, ale i v terénu. Během 
týdne zpracovávali zadaný úkol, na konci týdne prezentovali 
své výsledky před ostatními. Skupina ve složení Natálie 
Zídková, Martina Pazourová, Lucie Pechová, Challes Felix 
Zoglobossou, Leoš Janotka zpracovali téma Toxokologie, 
Maya Čuchna, Klára Pechová, Bořek Drobil téma Původní 
a nepůvodní druhy raků v ČR. Se svými prezentacemi a videi 

vystoupili pak také na Jihočeské konferenci Klubu ekologické 
výchovy v českých Budějovicích a starší děvčata ještě svou 
práci o toxikologii prezentovali na celostátní konferenci KEV 
v Praze na ministrstvu školství.

kroužky
V letošním školním roce jsme opět rozšířili nabídku kroužků, 
žáci tak mohou smysluplně naplnit svůj volný čas.

kroužek třídy vedoucí 

Cvičení na mí-
čích BOSU 

veřejnost T. Dvořáková 

Anglický klub 3.–5. r.  
6.–9. r.  
Veřejnost I. – III. 

Bill Gregory 

Lukostřelba 3.–9. r. M. Pavouček 

Košíkářství 1.–5.r. H. Kozlová 

Košíkářství 6.–9.r. H. Kozlová 

Modelářský 
kroužek

1.–9. r. F. Čeloud 

Zdr Tv zařazení žáci I. st R. Burianová 

Zdr Tv zařazení žáci II. st H. Chrstošová 

Volejbal Starší žáci M. Marková 

Aerobik I. st. 2.–4. r. J. Beranová 

Aerobik II. st. 5.–9. r. J. Beranová 

Florbal 5. – 9. r. P. Chrstoš 

Florbal 1. – 9. r. B. Dörrer Proboštová

Flétna II. pokročilí Š. Štruplová 

Flétna I. začátečníci Š. Štruplová 

Výuka hry 
na nástroj 

individuální p. Martinů 

Dramatický 
kroužek 

2. – 9. r. E. Krafková 

Římskokatolic-
ké náboženství 

1.–9. r. J. Gumenický 

Myslivecký 
kroužek 

zájemci E. Trepková 

děti dětem
Program 7. třídy
Žáci 7. třídy ve svém volném čase připravili pro své mlad-
ší spolužáky ze 4. třídy zábavný program, který uchystali 
ve Struhách. 
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Program 3. třídy
Děti ze 3. třídy uchystaly pro žáky z 1. třídy výukový program 
na téma dopravní výchova.

mš střížovice na návštěvě
Mnoho let spolupracujeme s mateřskými školami. Děti z té naší 
kunžacké k nám chodí na divadelní představení, na návštěvy. 
A naše děti naopak navštěvují mateřskou školu. Stejně dobrou 
spolupráci máme i s mateřskou školou ze Střížovic. 18. října 
k nám přišly děti z této mateřské školy na celý den. Navštívily 
1. třídu, ale hlavně vyráběly keramiku. Protože jsou přece 
jenom ještě malé, tak jim pomáhali naši deváťáci. Všechny 
to moc bavilo. 

exkurze 

Dalešice
Pro žáky 8. a 9. třídy jsme zorganizovali exkurzi do vodní 
elektrárny Dalešice.

Zd kunžak
Žáci 2. a 3. třídy navštívili místní zemědělské družstvo, kde si 
prohlédli bramborárnu a odchov telátek.

legiovlak

Žáci 9. ročníku 25. října jeli do Jindřichova Hradce, kde byl 
na nádraží přistaven tzv. Legiovlak. Zde je průvodce v dobové 
uniformě legionáře, provedl replikou vlaku, který vezl naše 
legionáře před Rusko. Viděli vagony, kde vojáci žili, vagony 
důstojníků, ošetřovnu, poštu, vagony se zbraněmi. Výklad 
žákům doplnil probírané učivo a názorně si představili, jaký 
byl život legionářů. Potom jsme se žáky šli k památníku pad-
lých v 1. světové válce a památníků dalších dvou odbojů, pak 
jsme ještě navštívili památník holocaustu, památník Bedřich 
Smetany, památník Mistra Jana Husa a také jsme byli u pa-
mátníku letců. Nakonec jsme vycházku po Jindřichově Hradci 
zakončili na 15. poledníku. 
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Projekt krokus

Žáci 9. ročníku se zapojili do projektu Krokus. 7. listopadu 
v přírodní učebně vysadili žluté krokusy. Projekt Krokus re-
alizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland 
(HETI) ve spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu 
Židovského muzea v Praze. Tento projekt běží již několik let 
na školách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně 
se do něj zapojují další a další školy. V minulém roce se pro-
jektu zúčastnilo více než 55,000 studentů z Irska a Evropy. 
HETI školám poskytl cibulky žlutých krokusů, které účastníci 
projektu na podzim zasadili jako připomínku jednoho a půl 
milionu židovských dětí a tisíců dalších dětí, jenž zemřely 
během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, 
jež byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních 
podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo 
na začátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí 
holocaustu (27. ledna). 

sběr papíru
Již tradičně žáci 9. ročníku uspořádali v říjnu sběr papíru. 
Podařilo se sebrat více než 7 tun papíru. Výtěžek bude využit 
na zaplacení školného našeho adoptovaného chlapce La-
bana z Keni, který již studuje vysokou školu. Jednotlivé třídy 
soutěžily o dorty, ale opravdovými vítězi se nakonec stali 
všichni, kteří se snažili pomoci. Na dortech si letos pochutnali 
žáci 6. a 2. třídy a samozřejmě žáci 9. třídy, kteří dostali dort 
za organizaci sběru.

burza
Během podzimních měsíců začali žáci chystat výrobky 
na vánoční burzu. Velké poděkování patří paní učitelce Janě 
Klabouchové, které celou akci organizovala. Děkujeme všem, 
kteří vyrobili tak krásné výrobky, všem, kteří si je zakoupili, 
a tak pomohli dobré věci. 

Přejeme všem žákům, zaměstnancům, rodičům, našim pří-
znivcům a přátelům a všem občanům naší obce krásné Vánoce 
a v novém roce zdraví, štěstí a pohodu.

Vedení školy
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POdZim Ve škOlce
V září 2017 jsme v naší mateřské škole zahájili nový školní 
rok. Do školky jsme přijali 14 nových dětí, celkový počet dětí je 
50. Pro pohodlí dětí jsme otevřeli tři třídy. Chceme, aby mohly 
děti při pobytu ve školce využívat dostatečného prostoru pro 
své hry, pohyb i individuální přístup. Proto třídy naplňujeme 
do 20 dětí max. Je to organizačně velice náročné, protože 
personálně (finančně) nám nikdo nepomůže, jelikož zákonné 
normy jsou nastaveny daleko přísněji. Aby mohly být ve třídě 
dvě učitelky, museli bychom naplnit jednu třídu 28 dětmi. 
Všechny (učitelky) v naší MŠ, jsme toho názoru, že při tomto 
počtu dětí (28) nelze plnit předškolní vzdělávání ideálně, proto 
třídy nepřeplňujeme, a pro dobro dětí, raději volíme náročnější 
formu organizace.
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat paním učitelkám 
za vše, co pro „své“ děti všechno dělají. Jejich práce totiž 
nekončí zavřením dveří od MŠ. Aby vše fungovalo, jak má, 
často zůstávají ve svých třídách a pečlivě se připravují na další 
činnosti s dětmi, připravují prostředí, pomůcky, promýšlejí, co 
by se dalo ještě vylepšit, jak dětem zpříjemnit pobyt v MŠ…
atd. Aktivně spolupracují při plánování a přípravě mimoškolních 
aktivit, a že jich za ten školní rok není málo.
Moc vám „moje“ paní učitelky děkuji.
Děkuji i provozním zaměstnancům, kteří svou měrou také 
přispívají k bezchybnému provozu MŠ. Děkuji také zřizovateli 
MŠ, zejména pak panu starostovi Ing. V. Šamalovi za celoroční 
spolupráci a podporu naší MŠ. Letošní rok pokračovala, díky 
zřizovateli, rekonstrukce MŠ. Byla dokončena poslední etapa 
výměny střechy a zateplení stropů a také byl vyměněn rozvod 
vody v celé budově. Rekonstrukce a obnova MŠ však tímto 
nekončí, v budoucnu nás čeká ještě mnoho práce, ale my se 
tohoto náročného úkolu nebojíme.
Končí další kalendářní rok, přeji všem dětem i dospělým 
krásné a klidné vánoční svátky, strávené se svými nejbližšími, 
do nového roku hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním 
i pracovním životě.

Bc. Hana Spurná 

V září nás navštívil folkový písničkář Slávek Janoušek, děti si 
oblíbily písničky Hra na ozvěnu a Dušičky, které často zpíváme.

V říjnu jsme navštívili zábavní centrum pro děti Robinson 
v Jihlavě.

Oblíbeným místem pro pobyt venku je u dětí školkový dvůr, 
zahrada a dětské hřiště.

Podzimní houbová nadílka děti nadchla, houbami zásobily 
paní kuchařku nejen při návratu z vycházek po okolí Kunžaku, 
nacházely je i při hrách na školkovém dvoře a zahradě. Téma 
lesa nás provázelo podzimními činnostmi, tvořili jsme skřítky 
Podzimníčky z přírodnin a listů. Při procházkách do Struh jste 
možná viděli domečky, které pro skřítky děti postavily.

Měsíc říjen jsme věnovali tématu Ovoce a zelenina, starší děti 
bez problémů třídí ovoce a zeleninu, rády hrají hry, kdy při po-
znávání zapojují smysly - zavážeme si oči a zkoušíme poznat, 
co dobrého jsme ochutnali, co právě držím v ruce nebo co tu 
voní. S nadšením připravují saláty a pečou moučníky, suroviny 
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omyjí, nakrájí, napočítají ingredience, ze kterých vymíchají 
těsto, či vyvalují listové těsto, které plní ovocem. Děti se vždy 
těší na čas „dýňování“, zaboří své ručičky do oranžových dýní, 
ve chvilce z nich vydlabou hmotu, ze které nám paní kuchařka 
uvaří vynikající polévku. 

S podzimem jsme se rozloučili při odpoledních hrátkách 
s rodiči - stolní hry ve třídě, do kterých děti zapojily maminky 
i tatínky, vystřídaly pohybové hry a hra Pytel, věříme, že se při 
ní pobavily nejen paní učitelky a děti, ale též všichni přítomní 
dospěláci. Na závěr jsme pro strašidla a strašidlátka připravili 
stezku odvahy, kdo měl pro strach uděláno, šel sám, kdo se 
necítil, našel si společníka. 
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Hrátky se spadaným listím jsme si užívali nejen při pobytu 
venku, ale i při činnostech ve třídě. Téma Jak se mění počasí, 
nám prozradilo, co je typické pro určité roční období, jak se 
jmenují roční období a měsíce v roce.

Předposlední listopadový den se ve školce konalo Vánoční 
pečení. Maminky připravily těsta a společně s dětmi, tatínky, 
paní učitelkami a uklízečkami tvarovaly dobrůtky, které pod od-
borným dohledem paní kuchařky získaly v troubě tu správnou 
barvu. Adventní čas ve školce může začít …

sPOrt
sPOrtOVní OslaVY V kunžaku 
V sobotu 24. června se v Kunžaku uskutečnily oslavy k 90. 
výročí založení Tělovýchovné jednoty Kunžak. Sportovní odpo-
ledne bylo zahájeno utkáním mužů TJ Kunžak a FK Studená. 
Dále se uskutečnilo vystoupení mažoretek z Dačic a exhibice 
ve stolním tenisu. Nemohli chybět ani naši nejmenší fotbalis-
té, kteří předvedli v přestávkách programu své dovednosti. 
Vrcholem sportovního dne bylo utkání starých gard našeho 
týmu s internacionály Slavie Praha. Před utkání starých gard 
provedl slavnostní výkop dlouholetý člen TJ a věrný slávista 
pan Miláček. V krásném slunečném odpoledni si našlo cestu 
do místního sportovního areálu na tři stovky diváků. Oslavy 
byly večer zakončeny taneční zábavou ve stylu country. 

Radek Nejezchleb, předseda TJ Kunžak

kOPaná
Přípravka:
Naši nejmladší fotbalisté se snaží co nejvíce si užít aktiv-
ní pohyb. Pro letošní ročník byl přihlášen do soutěží tým 
mladší i starší přípravky. Soutěže se hrají bez určení pořadí, 
jelikož v této kategorii nejde o výsledky, ale aby se děti na-
učili základy fotbalu. V neposlední řadě je třeba poděkovat 
našim klukům za jejich přístup. Samozřejmě budeme rádi, 
když k nám najdou cestu i další mladí zájemci o fotbal. 
Trenéři: Michal Novák

mladší žáci
Společný tým mladších žáků s FK Studená a Jiskrou Strmilov 
skončil po podzimní části na 10. místě. Klukům patří poděko-
vání za bojovnost, nebýt několika smolných zápasů, mohlo 
být umístění mnohem lepší. 
I.A třída sk.A – 10. místo 
Trenéři: Miloš Sedlák, Jaroslav Lacina

starší žáci
Tým starších žáků je opět našim společným mužstvem s FK 
Studená a Jiskrou Strmilov. Bohužel v podzimní části se na-
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šim chlapcům příliš nedařilo. Naši kluci dokázali v některých 
zápasech s týmy z popředí tabulky, že fotbal hrát umí. Ovšem 
ve většině odehraných utkání jim chybělo více štěstí a výsledky 
mohly být mnohem lepší. Přesto nemusí věšet hlavy dolů a 
v jarní části se jim podaří vylepšit postavení v tabulce.
I.A třída sk.A – 9. místo 
Trenéři: Marek Pavel, Beránek Miloslav

dorost:
Tým společný s FK Studená a Jiskrou Strmilov. Našim doros-
tencům se letošní podzim vydařil. Tým je po podzimní části 
krásném 3. místě, což je opravdu velmi dobrý výsledek. Na 
první místo ztrácí pouhé tři body. V této kategorii máme mladý 
tým, což je příslibem do budoucna.
I.A třída sk.C – 3. místo
Trenér: Josef Brtník, Jaroslav Bodlák

muži : 
S výsledky letošního podzimu nemůže být spokojenost. 
V loňské sezóně hrál tým klidný střed tabulky a udržoval se i 
v popředí. Letošní podzim byl zcela odlišný. Tým se pohybuje 
v ohrožení sestupu. Až dobré výsledky v posledních dvou 
kolech náš tým vytáhly na desáté místo tabulky. Kádr týmu 
je kvalitní, ale přístup některých hráčů k povinnostem není 
zrovna ideální. Přesto lze věřit, že v jarní části soutěže bude 
tým hrát klidný střed tabulky a nebude v ohrožení sestupu. 
Svou kvalitou na to jistě má.
Okresní přebor – 10. místo 
Trenéři: Karel Loukota, Milan Gründl

Výbor oddílu fotbalu
Je třeba vyjádřit spokojenost nad mládežnickými družstvy. 
Dorost a žáci hrají krajskou I.A třídu. V těchto kategoriích 
máme společný tým (společenstvo klubů) s FK Studená a 
Jiskrou Strmilov. Bez společenství těchto klubů bychom neměli 
dostatek hráčů, abychom mohli hrát soutěžní utkání. Velký dík 
patří našim nejmladším hráčům přípravek. Těm nejmenším 
se trenérsky věnuje Michal Novák, za což mu patří velký dík. 
Je vidět, že i mladí hráči se umí zapojit do výchovy mládeže.

Z výsledků týmu mužů v okresním přeboru nemáme radost. 
Je zapotřebí zlepšit přístup některých hráčů jak k utkáním, 
tak u většiny i k tréninkům. Věříme, že v jarní části naši muži 
budou hrát klidný střed tabulky, jelikož kádr týmu je kvalitní. 
Závěrem je třeba poděkovat všem členům výboru za práci, 
za to co odvedli pro fotbalový oddíl. Výbor fotbalu pracoval ve 
složení Beran Oldřich, Brtník Josef, Janák Pavel, Kovář Pavel a 
Nejezchleb Radek. Dále bych chtěl poděkovat všem trenérům, 
hráčům, sponzorům, fanouškům a všem lidem okolo fotbalu. 

Radek Nejezchleb, předseda TJ Kunžak

stOlní tenis
Od počátku stolního tenisu v Kunžaku, což je sedmnáct let, 
jsme letos začali sezónu s nejmenším počtem hráčů. Ani 
tento fakt však nic nemění nad výborným počínáním našich 
dvou mužstev.
Náš tým TJ Kunžak A si vede nad míru dobře a poprvé po 
třech letech v nejvyšší okresní soutěži nebude hrát o udržení. 
Pohybuje se v horní části tabulky na čtvrtém místě, což je 
devět míst nad sestupovými vodami! Základními stavebními 
kameny tohoto týmu jsou Ondra Peč, Pavel Rokyta, David 
Račák a Tomáš Procházka. Samozřejmě musím vyzdvihnout 
i zaskakující hráče Petra Brabce a Jana Syrovátku z týmu TJ 
Kunžak B, kteří nám v některých zápasech vypomáhají.
Náš druhý tým TJ Kunžak B hraje druhou nejvyšší okresní sou-
těž, do které si na jaře vybojoval zasloužený postup! Zatím se 
seznamuje s novými soupeři a drží se těsně nad sestupovými 
příčkami. Plně mu věříme a důvěřujeme, že v jarních soutěž-
ních zápasech se mu povede ještě znatelně lépe. Základní 
sestava tohoto týmu jsou Petr Brabec, František Zabloudil, 
Milan Koukol, Jan Syrovátka a Václav Knesl.
Touto cestou bych chtěl poděkovat obci za vstřícný přístup 
k využívání sportovní haly a také tělovýchovné jednotě a všem 
hráčům a příznivcům stolního tenisu v Kunžaku.

Pavel Rokyta, prezident stolního tenisu

Okresní přebor mužů i
tabulka:

družstvo PU V R P K skóre body

1. Studená D 10 9 1 0 0 128:52 29

2. Lodhéřov A 10 8 2 0 0 126:54 28

3. SK J. Hradec B 9 7 1 1 0 88:74 24

4. Kunžak A 10 6 0 4 0 91:89 22

5. Velenice A 9 6 0 3 0 96:66 21

6. Včelnice A 9 5 1 3 0 91:71 20

7. Rudolec A 10 4 1 5 0 92:88 19

8. Suchdol B 10 3 2 5 0 82:98 18

9. Novosedly A 9 4 0 5 0 82:80 17

10. Třeboň C 9 2 3 4 0 77:85 16

11. Lásenice A 9 2 2 5 0 76:86 15

12. Suchdol C 10 1 1 8 0 70:110 13

13. Majdalena A 9 2 0 7 0 54:108 13

14. Řečice B 9 0 0 9 0 35:127 9
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Okresní přebor mužů ii
tabulka:

družstvo PU V R P K skóre body

1. Velenice B 8 7 0 1 0 96:48 22

2. Lomnice A 8 7 0 1 0 110:34 22

3. Jitka J. Hradec 8 4 2 2 0 78:66 18

4. SK J. Hradec C 8 5 0 3 0 75:69 18

5. Dírná A 8 5 0 3 0 74:70 18

6. Rudolec B 8 3 3 2 0 74:70 17

7. Lodhéřov B 8 4 0 4 0 74:70 16

8. Chlum A 8 3 1 4 0 68:76 15

9. Studená E 8 2 2 4 0 59:85 14

10. Kunžak B 8 1 1 6 0 61:83 11

11. Lásenice B 8 1 1 6 0 56:88 11

12. Majdalena B 8 1 0 7 0 39:105 10

Oddíl kuželek
Áčko hraje nejvyšší krajskou soutěž KP I a po 9-ti odehraných 
kolech, 2 kola před koncem podzimní části je se ziskem 9 bodů 
na 6. místě se ztrátou 3 bodů na první příčku a náskokem 3 
bodů na posledního. Tabulka je stejně jako v předcházejících 
ročnících velmi vyrovnaná. 
Céčko hraje v druhé krajské soutěži KP II a 2 kola před koncem 
podzimní části je na 9. místě se 6 získanými body. Zde není 
tabulka tak vyrovnaná jako v KP I a na prvního již ztrácíme 9 
bodů, ale na posledního máme náskok 5 bodů. 
Béčko a Déčko hrají spolu okresní přebor OP J.Hradec. Je zde 
pouze 6 družstev, proto letos došlo k inovaci a utká se každý 
s každým dvoukolově na podzim i jaře. Béčko si vede velmi 
dobře a je na 2. místě, na první místo ztrácí 3 body, Déčko je 
poslední, ale již dokázalo získat 3 body.
Dorost jsme letos již nemohli přihlásit a mladí hráči se přesunuli 
k dospělým do KP I a do okresního přeboru.
Před letošní sezónou jsme opět pracovali na zlepšení stavu 
kuželny. O brigádách jsme zabudovali nový výtah na koule, 
sběhy k výtahu koulí, nové kuželky a šňůry, nová světla a 
zářivky, atd. Odpracovaných hodin během letní přestávky bylo 
hodně a všem, kdo se na přestavbě podíleli, patří dík. 
Z ostatních aktivit jsme opět pořádali tradiční Cecilskou zába-
vu, v lednu nás čeká další ročník Memoriálu Františka Dvořáka, 
na konci sezóny Bohoušova 30, atd. 
   
Sestavy družstev 2017–2018:
Družstvo A: Brtník Josef st. Družstvo B:  Burianová Radka
 Hrůza Radek st.  Vilímková Jovana
 Burian Radek  Kudrnová Marie
 Jirků Pavel  Zoubková Marie
 Brát Jiří  Hanzlíková Libuše
 Správka Zdeněk
 Brtníková Veronika

Družstvo C: Mrkva Ondřej Družstvo D:  Pudilová Lenka
 Škrabal Vlastimil  Řezáč Karel
 Brtník Lukáš  Berková Milena
 Hrůza Radek ml.  Chramostová Marcela
 Hanzal Karel  Hrůzová Dana
 Horák Michal  Zeman Jan
 
Do letošní sezóny vstupují všechna družstva v krásných 
nových dresech.

Skončím stejně jako vždy, kdo má o kuželky zájem, přijďte 
se podívat na zápasy, nebo je možno si kuželnu pronajmout 
(1 hod. – 200 Kč). Pronájem se objednává u pana Brtníka J. 
tel. 728 913 899. Sportovní výsledky KP I+II a OP najdete na 
stránkách.
www.jihokus.webnode.cz
www.kuzelkakraj.webnode.cz/
www.kuzelkyjh.webnode.cz

Hodu zdar! Radek Hrůza
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seniOři Z kunžaku na Výletech
24. září 2017 v 6 hodin se stal pro 24 kunžackých seniorů 
startem pro jejich pobyt na Slovensku v podhůří západních 
československých velehor Západních Tater – Roháčů a sou-
časně na březích Oravské přehrady. Začátek cesty v luxusním 
autobuse se šikovným řidičem, jehož průběžné informace o 
čase zastávek, o možném obědě ve Starém Hrozenkově a 
nakonec čas příjezdu do cíle, platily do minuty. Nutno doplnit, 
že v Hluku u Uherského Hradiště přistoupilo 20 Moraváků - 
příjemní společníci.
Kolem 15 hodiny jsme stáli před hotelem Julianin Dvor, před 
nímž nás velice přátelsky vítala paní Marta se svým manželem 
Dušanem, kteří nám pak dělali průvodce, a to milé průvodce 
po celou dobu našeho pobytu. Večer, asi 3 hodiny od příjezdu 
na hotel nás čekalo oficiální a velmi milé přivítání při večeři. 
Shodou okolností tento den má moje manželka výročí naro-
zenin a oni to věděli. Umně toho využili a vyznělo to skutečně 
dojemně. Hotel je to nový, perfektně vybavený, servis a ochota 
personálu k plné naší spokojenosti, bazén, sauna, bowling pro 
hosty zdarma. Oba průvodci se projevili, jako velice milí, moc 
hezky nás doprovázeli i svým zpěvem, lyrickým přednesem 
písní z Oravska o rodném kraji nebo o lásce mezi lidmi. 
25. září asi polovina účastníků provedla exkurzi na salaši a 
potom tito účastníci navštívili aquapark Meander Oravice. Zby-
tek volil menší procházku po okolí hotelu. Mimochodem těsně 
před hotelem teče velice živý potok Bílá Orava, jehož zvuk 
připomíná „Niagaru“.  Večer na hotelu jsme strávili při muzice 
třech chasníků v krojích, kteří přednesli část repertoáru v míst-
ním folkloru a pak hráli naše, moravské a slovenské písničky.
26. září – úterý bylo ve znamení Oravské přehrady. Autobus 
nás vyložil poblíž přístaviště, odkud nás loď povozila po přehra-
dě, a nakonec jsme vystoupili na Slaninském poloostrově. Zde 
jsme si prohlédli rekonstruovaný kostel, který je využíván jako 
výstavní galerie a k různým koncertům. Po vystoupení z lodě 
jsme zašli do stylové salaše na oběd.  Samotný objekt velice 
útulný, obsluha příjemná a vlastní jídlo vynikající.    Potom 
jsme se zastavili v Tvrdošíně, okresním městě, kde jsme si 
prohlédli „drevený gotický kostol všetkých svátých“, nádherná 
monumentální tavba, celodřevěný, jehož původ se nachází 
někde v 15. stol. A tento vše přežil. Je třeba vidět.  Nedaleko 
odsud se nachází Galerie  Márie Medveckej, uznávané slo-
venské malířky. Shlédli jsme mnoho jejích obrazů zaměřených 
převážně na portréty osob pracujících ve zdejších těžkých 
podmínkách. Tato osobnost se zapsala i do československé 
historie a to námětem na československou bankovku v hod-
notě 10 Kč.  Tato bankovka je dále uvedena pro připomínku 
nám poněkud starším osobám.
27. září – středa byla věnována milovníkům, hlavně milovnicím 
vody. Naši milí průvodci nás zavezli do nedalekého Polska 
do obce  Chocholowskie  Temy, kde je vybudován obrovský 
aqupark. Velice moderní a přitom útulný areál. Pro pár nás, co 
jsme měli nějaký handle, bylo příjemné posedět při pivečku a 
přes skleněnou stěnu pozorovat dění za sklem. V restauraci 
jsme neodolali pokušení vyzkoušet zdejší jídlo a to za příjem-
nou cenu.  Večer si mnozí z nás zahráli bowling a mne docela 
překvapilo, jak to některým dámám šlo.
28. září – čtvrtek nás čekalo vyvrcholení našeho pobytu 
v podobě lanovkového výletu do útrob západních Tater – do 
Roháčů.  Abychom využili čas, než se vyjasní obloha, navštívili 
jsme poblíž lanovky skansen – soubor stavení někdy ze 17. 
a 18. století. Tato jsou umístěna podél potoka, jehož korytem 
se valí bystrá voda přes obrovské kameny. Jsou zde stavení 
převážně dřevěná, stavení rychtáře, školy, kostela, plátení-
ka, rolníka, mlynáře, pily, šatlavy, atd. Působivé!  Nedaleko 
odsud je „cintorin“ – hřbitov, kde však nejsou zemřelí fyzicky 
pochováni. Je to palouk mezi lesy, kde je spousta vyčnívajících 
kamenů a tyto jsou osazeny destičkami se jmény osob, které 
zahynuly při službě v horách -  horská záchranná služba, 
nebo prostě lidí, kteří milovali hory, jež se jim staly osudnými. 
Hezká památka.
Lanovka nás vyvezla do výšky asi 1500 -1600 m, do míst, 
odkud se turisté vydávají na horské túry. Protože tací mezi 
námi nebyli, spokojili jsme se s výkladem, jak se který vrchol 
jmenuje a co lze na těchto túrách vidět a zažít. Dali jsme za po-
vděk „čučurotkovému“ – borůvkovému likéru a jiným nápojům.  

Mne osobně zaujala hora s názvem Osobitá, která je z každé 
strany vidět, ale po každé vypadá trochu jinak. O tom jsme se 
mohli přesvědčit při cestě do hotelu. Ještě jsme se zastavili 
v Zubeherci v Kolibě Jo_Su. Moc hezká stylová hospůdka, 
obsluha v krojích, o to víc vám chutná zelnačka a pivo k tomu.
Večer byl v znamení hodnocení pobytu. Na tento večer byli 
pozváni oba sympatičtí průvodci, i zástupci hotelu. Hodnocení 
provedl předseda Ing. Karel Mátl, jako vždy excelentně. Hosti-
telé od nás obdrželi kytici, objevila se tam, spontánně i lahev 
rumu s plachetnicí, šampáňo, salám Herkules, a mnoho slov 
díků. I od našich lidí zaznělo mnoho pochval. K tomu všemu 
zahrál náš obdivovaný Karel Vítek.
29. září – pátek, den rozlučky a návratu domů.  To jsme ještě 
netušili, co nás čeká na Váhu na vorech, slovensky na pltěch.  
Krátce po osmé hodině ráno se s námi personál hotelu roz-
loučil a my se tak vydali vstříc poslednímu dobrodružství „ 
na pltěch“.  Asi po hodině jízdy sjel autobus z hlavní silnice 
stranou a my asi po 100 m sešli na břeh Váhu, kde už voraři 
na pltě chystali sedačky na třech vorech. Nasedli jsme a jízda 
trvající kolem 60 minut začala. Během jízdy voraři povídali o 
krajině, měli půvabné klobouky a roztomilé průpovídky a občas 
v peřejích vám nějaká vlnka cákne po nohách. Viděli jsme ze-
spoda hrad Strečno a  Varin. Taktéž nezapomenutelný zážitek.
Tento den jsme se kolem 14 hod na hranicích ve Starém Hro-
zenkově posílili obědem, posléze se rozloučili s Moraváky a 
kolem 18 hodiny jsme byli zase doma v Kunžaku.
Moc vydařený zájezd.

V Příbrami
Květen se opět stal měsícem zdařilého výletu do kraje okolo 
Příbrami.  První zastávkou se stala vodní elektrárna na Orlíku. 
Na prohlídce tohoto díla se nám věnoval dřívější hrázný, toho 
času již ve výslužbě. Vysvětlil nám dosti podrobně technické 
záležitosti jak stavby vodního díla, tak i vlastní technologie. 
Co všechno jsme našimi českými mozky a rukama - bez cizí 
pomoci – dokázali. Nutně to musí vyvolat úctu a obdiv k naší 
předchozí generaci, která tato dílo stvořila před 60ti lety. Jak 
snadno na to zapomínáme a mnohdy se za ně navíc i stydíme. 
Vlastní stavba začala v roce 1954 a hotova byla v roce 1961. 
Pár technických údajů k vlastní přehradě: délka hráze v koruně 
450 m, šířka v koruně 10 m, výška hráze nad základy 91,5 
m, objem nádrže 716,5 mil m3, plocha povodí 12.107 km2. 
Průměrný přítok 83,5 m3/sec, stoletá voda 2.300 m3/s, max. 
průtok (červen 2002) 4.400 m3/sec. I když dle stávajících 
pamětníků byli nuceni část objektů ve vlastní hrázi zaplavit, 
k větším škodám na díle a technologii nedošlo – díky vynika-
jící kvalitě díla vzniklého před 50ti lety. A pár údajů k vlastní 
technologii:  4 soustrojí každé o výkonu 91 MW, generátory 
ze Škody Plzeň, Kaplanovy turbiny z ČKD Blansko. Za 50 let 
provozu bylo vyrobeno 17 232 GWh. Nutno dodat, že soustrojí 
pracuje bez větších odstávek, jen s malými opravami. A je 
dobré si představit tehdejší dostupnou stavební techniku. Jak 
se naše společnost zachovala ke světoznámým značkám – 
ČKD, Škoda Plzeň a dalším.
Následovala návštěva poutního místa baziliky na Svaté Hoře 
nacházející se na návrší východně od Příbrami.  Je to komplex 
ambitů o rozměrech 80 x 72 m. Ve čtyřech rozích stojí kaple 
– Plzeňská, Pražská, Mníšeňská a Březnická. Pojmenování 
vychází ze směru na uvedené město, které současně také 
tuto kapli postavilo. Areál je to pečlivě udržovaný, každý kou-
sek klenby je vymalován, výjevy zobrazují zázraky vztahující 
se k tomuto místu a jsou opatřený rokem činu. V prostoru 
ohraničeném kaplemi je ještě několik kostelních objektů. Od 
kaple k další kapli procházíte pod klenbami za doprovodného 
výkladu příjemné průvodkyně paní Štěpánky. Pár vět k historii: 
Jako každé takové místo se stává posvátným, tak i toto se 
takovým stalo díky zázrakům. Původně hora Panny Marie se 
pak přejmenovala na Svatou Horu. Jako i u jiných význam-
ných událostí v Čechách, tak i zde je to podobné. Roku 1348 
daroval Karel IV. Příbram pražskému arcibiskupovi Arnoštovi 
z Pardubic. Veškeré malby a i z vyprávění paní Štěpánky 
většinou pocházejí z období mezi lety 1600 a 1700. Myslím, 
že stojí za to tento stánek pohody navštívit a pokusit se tak 
nalézt ztrácející se pohodu. A poté po 360 schodech sejít dolů 
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do města Příbrami.
Po doplnění energie ve formě oběda v restauraci V Tržnici a 
po příjemném zdejším posezení se naše skupina odebrala 
do Březových Hor do Hornického muzea. Zdejší vláček nás 
zavezl asi 100 m do štoly Ševčinského dolu až k jámě hluboké 
asi 1 600 m – 40 pater. Šikovný a velice příjemný průvodce 
nám přiblížil život havířů. Viděli jsme i kladiva i prostředí, ve 
kterém tito lidé dnes a denně vydělávali na živobytí svých rodin. 
Myslím, že by tyto exkurze měly být skoro povinné nejen pro 
mládež, ale i pro některé stále nespokojené naše spoluobčany. 
Tito těžce pracující chlapi, když se ocitli v nebezpečí smrti, 
zanechávali svým ženám na různých motácích vzkazy, aby 
zaplatily své dluhy patřičným osobám. V dnešní době se to zdá 
těžko uvěřitelné.  Z úst pana Miloše – neuvěřitelně dojemné.  
Následoval přesun do dolu Anna. Zde je možno si prohlédnout 
parní těžební stroj, vyrobený českou firmou ČKD v roce 1914. 
Co toto soustrojí dovede, jak přesně měřilo hloubky pohybu 
zdvihu, jak umělo regulovat rychlost pohybu klece, systém 
dorozumívání a další. Zázrak tehdejší doby, ale troufnu si 
říci i současné. Tito „drsní“ chlapi měli u jámy obraz svého 
patrona svatého Prokopa a před spuštěním dolů se u něho 
pomodlili. Typický je jejich pozdrav „Zdař Bůh“, jak poučné i 
pro naši generaci. 
Příbram se zdá být příjemným a pěkným městem. Je obklope-
no kopečky, některé porostlé křovinami, některé ještě nikoliv. 
Jsou samozřejmě vytvořené z hlušiny vyvezené z podzemí. 
Vždyť zde se těžilo již od 16. století, a to stříbro a olovo. Za 
mocnářství byla tato lokalita jediným zdrojem bohatství.
Po krátké zastávce v hospodě v Letech, kde pro radost nás 
všech zahrál na harmoniku pan František Dědina, jsme se 
odebrali do našich domovů.
Za vydařený výlet bych chtěl poděkovat především panu Dě-
dinovi, našemu dvornímu řidiči Karlu Štěpánkovi, předsedovi 
Karlu Mátlovi a hlavně všem účastníkům zájezdu za jejich kázeň.  

na výletě na Zelené hoře a v Polné
Neděle 2. července 2017 se stala dnem, kdy jsme se vydali 
v dopoledních hodinách na Zelenou horu u Ždáru nad Sáza-
vou. Na hoře v těsném sousedství Ždáru je výjimečná stavba 
poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Půdorys má tvar 
pěticípé hvězdy. Založení kláštera se datuje někdy do roku 
1252. V průběhu staletí prodělal klášter mnoho rekonstrukcí, 
požárů a jeho rozměry jako by se řídily zákonitostmi „nume-
rologie“, alespoň dle vyprávění sympatického průvodce. Poté 
jsme se přesunuli do Polné a po dobrém obědě „U Smrčků“, 
už jsme se těšili na koncert.
V 16.30 už jsme seděli v chrámu Nanebevzetí Panny Marie. 
Tento chrám je skutečně nádherný, vším - interiér, vlastní 
stavba, prostředí, atmosféra ducha, příjemný pocit. Spousta 
svátečně oblečených osob. A když zazněly druhé největší 
rekonstruované varhany v Čechách, jakoby se jeden na-
cházel v samotném nebi.  Na varhany hrál Adam Viktora, 
sólista v sopránu Gabriela Eibenová a vynikající tenor Petr 
Nekoranec. Tento mladík, rodák z Polné, narozen v roce 1992, 
získal mnoha ocenění na mnoha koncertních podiích světa. 
Nezapomenutelný zážitek.

Foto dodala Božena Matoušková
Ing. Eduard Kovář
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při pořádání Dětského karnevalu, Dne dětí a Čertovského 
odpoledne s Mikulášskou nadílkou.

140. VýrOčí ZalOžení sbOru dObrOVOlných hasi-
čŮ V kunžaku
V sobotu 8.7.2017 se konaly oslavy 140. Výročí založení SDH 
v Kunžaku. Program byl vskutku nabitý a každý si přišel na své. 
Vše začalo slavnostním nástupem u hasičské zbrojnice a po-
kračovalo se k památníku za padlé oběti 2. světové války, kde 
členové položili věnce k uctění jejich památky. Poté se průvod 
vydal na náměstí, kde byly oslavy zahájeny. Slavnostního 
projevu se ujali starosta SDH Kunžak Martin Waszniowski, 
starosta obce Vladimír Šamal, ředitel HZS Jindřichův Hradec 
Lukáš Janko a vikář Mgr. Ivo Prokop, který následně požehnal 
členům SDH.

Návštěvníci zde mohli vidět vystoupení mažoretek z DM studia 
Dačice, ukázku dřevorubeckých sportů účastníků mistrovství 
Evropy Josefa Pavlíčka ml. a Josefa Pavlíčka st., dále vy-
stoupení Bike trial Ride Wheel z Jindřichova Hradce, ukázku 
zásahu při hašení koňskou stříkačkou z roku 1890.

 K vidění tu také byly složky IZS, lehký motorizovaný prapor 
z Jindřichova Hradce se třemi bojovými vozidly, záchranná 
služba Jindřichův Hradec se zázemím v Kunžaku a hasičský 
záchranný sbor z Jindřichova Hradce, který spolu se záchran-
nou službou prováděl ukázku vyprošťování zraněných osob 
po autonehodě.

Celý tento program doprovázela dačická kapela Hudba z Mar-
su Revajvl pod vedením Hynka Vohosky. 
Všem zúčastněným a hostům těchto oslav děkujeme. 
Rovněž naše poděkování patří Obecnímu úřadu v Kunžaku 
za poskytnutou podporu a Českému svazu žen za vydatnou 
pomoc při konání těchto oslav.

ZásahY

Datum Druh zásahu Místo zásahu

13.02. Požár půdy Člunek č.p. 45

24.02. Technická pomoc - padlé 
stromy Komunikace

23.05. Technická pomoc - obtíž-
ný hmyz Kunžak č.p. 53

06.06. Technická pomoc - obtíž-
ný hmyz Kunžak č.p. 53

20.06. Požár u železniční trati Člunek

22.06. Požár - dodávkového 
automobilu Kunžak

24.06. Požár - Suchá tráva Člunek

06.07. Požár - lesní podrost Kunžak

13.08. Technická pomoc Kunžak č.p. 1

19.08. Technická pomoc- padlé 
stromy Blažejov

02.10. Požár – Rodinný dům Kunžak č.p. 304

16.10. Požár – Čech odpady Lomy

27.10. Technická pomoc - Od-
sávání vody Člunek č.p. 65

29.10. Technické pomoci – pad-
lé stromy po vichru Člunek, Kunžak, Terezín

30.10. Požár - chata Člunek č.p. 19

Ostatní akce

Datum Akce

21.01. Výroční valná hromada

18.03. Ples SDH Kunžak

30.04. Stavění máje, pálení čarodějnic

10.06. Dětský den, kácení máje

22.07. Soutěž v požárním sportu

26.-27.08. Pouť

11.11. Výlov Kovářského rybníku

02.12. Mikulášské odpoledne

sOutĚže
Naše družstvo se v tomto roce opět zúčastnilo soutěže Jin-
dřichohradecké hasičské ligy (JHHL), jež byla založena před 
4 lety v našem okrese. Probíhá podle jasně stanovených 
pravidel. Letošní ročník se skládal z 11 kol  jednotlivých zá-
vodů v požárním útoku, na kterých se podílelo 11 základních 
družstev z okolních sborů: Panské Dubenky, Horní Němčice, 
Horní Pole, Telč, Horní Meziříčko, Mrákotín, Kunžak, Studená, 
Zahrádky, Dolní Žďár – Horní Lhota. Pro jiná družstva byla 
soutěž otevřená a mohli se jí také účastnit. 
Naše družstvo se ve třetím ročníku JHHL umístilo na pěkném 
4. místě.

Spolupráce s Českým svazem žen
Jako každý rok i letos jsme pomáhali Českému svazu žen 

činnOst sbOru Za rOk 2017
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Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak

náměstí Komenského 237
378 62 Kunžak

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolujeme si vám zaslat Certifikát k „Environmentálnímu vyúčtování za rok 2016“. Jde o 
přesný výpočet přínosu pro životní prostředí, který vznikl na základě zpětného odběru a recyklace 
vysloužilých elektrospotřebičů odevzdaných vaší školou v rámci projektu Recyklohraní. 

Díky Environmentálnímu vyúčtování přesně uvidíte, kolik jste uspořili elektrické energie, 
energetických surovin, primárních surovin a pitné vody. Vyčíslili jsme i váš podíl na snížení produkce 
nebezpečných odpadů a emisí skleníkových plynů.    

Základem Environmentálního vyúčtování je studie životního cyklu (tzv. LCA – Life Cycle 
Assessment) vyřazených CRT televizí a monitorů, které tvoří cca 62 % všech sebraných elektrozařízení 
v rámci společnosti, ale i drobných elektrospotřebičů, které tvoří zbývajících  %. Certifikát tedy 
vypovídá o kompletní struktuře sběru kolektivního systému ASEKOL.

Součástí dopisu je také návrh textace článku pro školní časopis, webové stránky školy či 
místní média. Budeme rádi, pokud uznáte za vhodné využít konkrétní informace z Environmentálního 
vyúčtování pro podporu osvěty o zpětném odběru a v neposlední řadě i o aktivitách ve vaší škole. V 
elektronické podobě naleznete text a ilustrační schémata také na webových stránkách společnosti 
ASEKOL, www.asekol.cz v sekci tiskové centrum - Dokumenty ke stažení, nebo na stránkách projektu 
www.recyklohrani.cz.

Věříme, že zaslané výsledky potěší nejen Vás, ale budou také motivací pro zodpovědný 
přístup žáků a studentů ke třídění elektroodpadu v budoucnu.

Za společnost ASEKOL a.s. s pozdravem a úctou

Mgr. Jan Vrba
předseda 

představenstva

3. 

1.

4. 

5.

2.

Víte, že odkládáním vysloužilých elektrospotřebičů na místa zpětného odběru:
- šetříte energii, materiál, lidské zdraví i fi nanční prostředky,
- zabraňujete úniku nebezpečných látek při neodborném rozebírání spotřebičů,
- chráníte přírodu a uchováváte kvalitní život na Zemi.

Více informací na www.elektrowin.cz

Vítání ObčánkŮ

V neděli 5. listopadu se konalo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků. Vystoupili zde žáci základní školy a miminkům 
zahráli na flétny. Do obce přibyli tito noví občánci: Elena Dvořáková, Nikola Kašpárková, Barbora Grausamová, Tomáš Duba, 
Nina Miláčková.



16

Kunžacký zpravodaj, občasník, číslo 2, prosinec 2017. Vydává OÚ Kunžak, IČO:00246964, povoleno 
MK ČR E 11664 ze dne 19.4.2001. Redakce: Eva Krafková, Iva Eichlerová, Josef Drobil. Neprodejné, 
počet výtisků 500. Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., Jindřichův Hradec 

Obec Kunžak
pořádá 

Vánoční koncert 

ve čtvrtek 21. prosince v 18.00 h
v obřadní síni OÚ Kunžak

účinkují:  
Olga  Jelínková - soprán - sólistka Opery ND
Hana Kimelová - cembalo
Radka Beranová - housle
Miloš Havlík - housle
Pavel Verner - violoncello

Vstupné 100 Kč

nĚcO PrO labužníkY

Plněné ořechy

Suroviny: 180 g hladké mouky, 70 g moučkového cukru, 
120 g másla, 120 g mletých ořechů, 1 vejce

Vše smícháme, těsto plníme do formiček na ořechy, pečeme 
do růžova, potom spojujeme krémem.

krém: 100 g másla, 80 g moučkového cukru, 100 g mletých 
ořechů, 1 lžíce medu, 40 g rozehřáté čokolády

Naplněné ořechy můžeme ozdobit čokoládou.

banánové muffiny s čokoládou

Suroviny: 240 g bílého jogurtu, 2 banány, 2 vejce, 180 
g jemných ovesných vloček50 g třtinového cukru, 1 ½ 
lžičky prášku do pečiva, ½ lžičky sody, špetka soli, 100 g 
nasekané čokolády, plátky mandlí

Vločky rozmixujeme, smícháme s práškem do pečiva, s jed-
lou sodou a solí. V míse ušleháme cukr s banány, vejci, jogur-
tem a smícháme s vločkami, nakonec vmícháme nasekanou 
čokoládu. Rozdělíme do papírových, nebo silikonových ko-
šíčků, posypeme mandlemi a pečeme na 180°C asi 18 minut.

Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková


