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Červenec 2018 č. 1

Vyhláška 3/2018

Obecní úřad infOrmuje
Vážení spoluobčané, 

jsem moc rád, že vás v tomto volebním období již naposled 
mohu pozdravit prostřednictvím vydání Kunžackého zpravo-
daje a poděkovat všem, zejména pracovnicím a pracovníkům 
obce za spolupráci v uplynulých čtyřech letech. 

Zastupitelstvu obce se v této době povedlo zrealizovat hodně 
dobrého a potřebného, nicméně každý z nás si uvědomuje, 
že mnoho úkolů je ještě před námi. To zda rozvoj Kunžaku 

bude pokračovat, záleží na každém z nás a naší správné 
volbě v podzimních volbách. Věřím, že budeme mít štěstí 
a vše dobře dopadne.

Příjemné prázdniny, klid a pohodu, ale hlavně pevné zdraví 
vám všem.

Ing. Vladimír Šamal, starosta

 Obecně závazná vyhláška č. 3/2018
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
kunžak

Zastupitelstvo obce Kunžak se na svém zasedání dne 24. 05. 
2018 usnesením č. 42 usneslo vydat na základě ustanovení 
§ 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o odpadech“), 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 
Předmět úpravy

(1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen „vyhláška“) 
stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících 
na území obce Kunžak včetně nakládání se stavebním 
odpadem.
(2) Původci, kteří produkují odpad podobný komunálnímu 
odpadu, mohou na základě dohody s obcí využít systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tř ídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů zavedeného obcí. 
Dohoda musí být písemná a musí obsahovat vždy výši 
sjednané ceny za tuto službu1.

Čl. 2 
Třídění komunálního odpadu

Komunální odpad se třídí na složky:
a) biologicky rozložitelné odpady
b) papír 
c) plasty 
d) sklo 
e) kovy 
f) objemný odpad, jímž se rozumí takový odpad, který 

1  § 17 odst. 4 zákona o odpadech

vzhledem ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných 
nádob pro některou z výše uvedených složek komunálního 
odpadu
g) nebezpečné odpady
h) směsný komunální odpad, kterým se rozumí zbylý 
komunální odpad po stanoveném vytřídění dle písm. a) až h).

Čl. 3 
Shromažďování tříděného komunálního odpadu

(1) Jednotlivé složky tříděného komunálního odpadu dle čl. 
2 písm. a) - d) jsou shromažďovány do zvláštních sběrných 
nádob.
(2) Zvláštními sběrnými nádobami se rozumí popelnice 
a kontejnery, které jsou barevně odlišeny a označeny 
příslušnými nápisy:
a) biologicky rozložitelné odpady – barva hnědá, označení 
„biO“,
b) papír – barva modrá, označení „PaPír“,
c) plasty, včetně PET lahví a nápojových kartonů – barva žlutá, 
označení „PlaSTy“,
d) sklo – barva zelená, označení „SklO“,
(3) Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob tříděného 
komunálního odpadu je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. 
(4) kovy, jedlé oleje a tuky lze odevzdávat ve sběrném dvoře, 
který je umístěn v Bystřické ulici. 

Čl. 4 
Shromažďování objemného komunálního odpadu

Objemný odpad se odevzdává bezúplatně ve sběrném dvoře.
Čl. 5

Shromažďování nebezpečných složek komunálního 
odpadu

Nebezpečné složky komunálního odpadu se odevzdávají 
bezúplatně ve sběrném dvoře.

Čl. 6 
Shromažďování směsného komunálního odpadu

(1) Směsný komunální odpad je shromažďován do zvláštních 
sběrných nádob.
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(2) Zvláštními sběrnými nádobami pro směsný komunální 
odpad se rozumí
a) popelnice a kontejnery určené ke shromažďování směsného 
komunálního odpadu 
b) odpadkové koše umístěné na veřejných prostranstvích 
v obci sloužící pro odkládání drobného směsného komunálního 
odpadu.
(3) Stálými stanovišti zvláštních sběrných nádob pro směsný 
komunální odpad se rozumí místa v rámci jednotlivých 
objektů, kde jsou tyto sběrné nádoby trvale umístěny pro účely 
shromažďování odpadů. Stálá stanoviště sběrných nádob 
jsou individuální nebo společná pro více objektů = uživatelů. 

Čl. 7
nakládání se stavebním odpadem

Stavebním odpadem se rozumí odpad vznikající při 
stavební nebo demoliční činnosti, včetně vytěžené zeminy 
z kontaminovaných míst. Stavební odpad není komunálním 
odpadem. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze 
způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

Čl. 8
Povinnosti osob

Fyzická osoba je povinna:
a) komunální odpad třídit na složky uvedené v čl. 3
b) vytříděné složky komunálního odpadu odkládat odděleně 
na místa k tomu touto vyhláškou určená, pokud s odpadem 
nenakládají nebo se jej nezbavují jiným způsobem stanoveným 
příslušnými právními předpisy 
c) do sběrných nádob a odpadkových košů podle této vyhlášky 
ukládat pouze složky komunálních odpadů, pro které jsou 
určeny
d) plnit sběrné nádoby a odpadkové koše pouze tak, aby odpad 
z nich při manipulaci nevypadával, shromážděné komunální 
odpady v nich neudupávat či nezhutňovat
e) přistavit zvláštní sběrné nádoby na směsný komunální 
odpad za účelem svozu oprávněnou osobou a po provedeném 
svozu odklidit zvláštní sběrné nádoby na směsný komunální 
odpad. 

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

(1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně 
závazná vyhláška obce Kunžak č. 1/2007 ze dne 1.1.2008 

o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území 
města, včetně systému nakládání se stavebním odpadem.
(2) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem 
po dni vyhlášení.

Drahoslava Vobrová, místostarostka
Ing. Vladimír Šamal, starosta 

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2018
Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob na tříděný 

komunální odpad

umístění  Plast  Papír  Sklo  bio

Suchdol  1  0  1  0

Mosty  2  1  1  0 

Valtínov  2  2  1  0

Zvůle  2  0  1  1

Kaproun  2  0  1  1

Terezín  1  0  1  0

Lány  1  0  1  0

Sběrný dvůr
Kunžak před

 2  1  2  0

Sběrný dvůr
Kunžak

 4  0  0  0

Jiterská Kunžak  1  1  1  0

U Zámečníků Kunžak  1  1  1  0

U pošty Kunžak  2  1  1  0

Škola Kunžak  1  1  0  0

Čp.165 Kunžak  0  1  0  0

Flop Kunžak  2  1  1  0

Nová 376,Kunž.  1  1  1  0

U hřbitova Kunžak  1  1  0  0

Trávníky Kunžak  1  1  1  0

Školka Kunžak  1  1  0  2

B.Němcové Kunžak  1  1  1  0 

Bystřická Kunžak  2  2  1  0

Bytovky 404,405,406,
407 Kunžak

 1  1  0  0

Čp. 24 Kunžak  1  1  1  0 
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730 leT Od PrVní PíSemné Zmínky O kunžaku
Kunžak vznikl nedaleko zemské hranice při již stávající vsi 
Podolí a měl být opěrným bodem královské moci. S největší 
pravděpodobností byl založen kolem roku 1265. V té 
době Kunžak náležel královskému městu Telči na Moravě. 
Za nejstarší dochovanou písemnou zprávu o existenci 
Kunžaku se pokládá latinsky psaná listina z 20. Května 1288, 
kterou Albrecht I., vévoda rakouský a štýrský, uzavírá příměří 
s českým králem Václavem II. V případě porušení příměří 
byla v listině určena dvě místa k projednání a urovnání sporu: 
Kunžak v Čechách a Vejkartice v Dolních Rakousích. Je 
zajímavé, že tato listina se uchovala v kanceláři pražského 
biskupa Tobiáše z Bechyně.

Citace z knihy: Miroslav Hála, Kunžak. 1988

radnice

radnice ČP. 74 (náměSTí kOmenSkéhO)

Radniční budovu (dříve čp. 48, dnes čp. 74) koupila obec někdy 
před rokem 1680 od Brože Sládka za 254 zlatých. V letech 
1680 a 1681 byla radnice důkladně opravena. V radničním 
domě byly v 19. Století jedna až dvě školní třídy, neboť budova 
staré školy (čp. 229 proti kostelu) svým omezeným rozsahem 
umožňovala umístění jen dvou tříd. K další nutné opravě 
radnice a zřízení zasedací síně došlo v letech 1939 - 40. 
Městské zastupitelstvo konalo svoji první schůzi v nově zřízené 
zasedací síni 10. 3.1940. Před tím zasedalo v kreslírně místní 
školy. Ke generální přestavbě radnice (po roce 1945 budovy 

místního národního výboru) došlo v letech 1985 až 1987, 
kdy zůstalo zachováno jen obvodové zdivo a střecha a vnitřní 
uspořádání objektu bylo zcela změněno, aby odpovídalo 
tehdejším požadavkům na budovu MNV. V letošním roce 
bylo započato s další opravou – budova byla zateplena, byla 
vyměněna okna a došlo k opravě fasády. Návrh vnější podoby 
vycházel z podoby radnice z 19. století. 

V textu byla požita citace z knihy: Miroslav Hála, Kunžak. 1988.
-ek-

konec 19. století listopad 1990

červen 2013 červen 2018
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Odhalení SOuSOší SV. VOjTěcha
Ve čtvrtek 19. dubna, ve stejný okamžik, kdy byly ve Vatikánu 
vyzdviženy ostatky kardinála Berana, bylo v katedrále sv. 
Víta slavnostně odhaleno a požehnáno sousoší sv. Vojtěcha, 
Radly a sv. Radima.
Historie sochařského sousoší sv. Vojtěcha začala v roce 1937 
vyhlášením veřejné soutěže na jeho realizaci. Vítězkou se stala 
sochařka Karla Vobišová Žáková, autorka četných sochařských 
portrétů známých osobností. V roce 1947 zhotovila sádrové 
sousoší, ale po převratu v roce 1948 hrozilo nebezpečí, že 
komunisté odlitek zničí, tudíž ho rodina sochařky ukrývala 
po dlouhých desetiletích doma. A teprve nyní po 71 letech díky 
snaze potomků Karly Vobišové Žákové a podpory kardinála 
Dominika Duky, který se tak snažil splnit poslední přání svého 
předchůdce Josefa Berana, jež o návrat sousoší za svého 
života také usiloval, bylo dílo v katedrále slavnostně odhaleno.
Sousoší sv. Vojtěcha váží 320 kg a je provedeno ve stříbře. Je 
umístěno hned při vchodu do katedrály v centrální lodi, aby 
navázalo na ideu stavitelů katedrály, kteří ji budovali v ose 
kříže, jež spojuje hroby patronů sv. Víta, sv. Václava, sv. Voj-
těcha a sv. Zikmunda.
Kardinál Duka ve svém proslovu vysvětlil symboliku souso-
ší: „Sousoší tvoří dva trojúhelníky: jeden jde odshora dolů 
k nohám sv. Vojtěcha a symbolizuje Boží přítomnost, ale také 
i Boží lásku k nám; ten druhý jde přes hlavy k nohám sv. Voj-
těcha a zde máme člověka, člověčí setkání. To je to tajemství 
Ježíše Krista, jehož služebník je sv. Vojtěch.“
Sv. Vojtěch je zobrazen v momentě vzkříšení, jakoby žehnal 
příchozím z věčného života. Svědky jeho vzkříšení jsou Radla, 
Vojtěchův rádce a učitel, a sv. Radim, Vojtěchův nevlastní bratr 
a budoucí první polský arcibiskup.
Při této historické události kardinál Duka udělil také Svatovoj-
těšské medaile Pražského arcibiskupství a mezi oceněnými byl 
i vnuk sochařky Karel Josef Žák, který převzal medaili za svoji 
babičku a svého otce se slovy: „Jsem velmi rád a hluboce dojat, 
že jsem svědkem této pro mě nepředstavitelné události, protože 
jsem o tomto náhrobku slyšel vyprávění svého otce… Narodil 
jsem se, a toto sousoší bylo součástí naší rodiny.“
Dále vyprávěl o historii sousoší, od vyhlášení soutěže pro 
jeho realizaci, vybrání návrhu jeho babičky k realizaci, druhou 
světovou válku, během níž babička na sousoší pracovala, a ko-
munistický puč, který dílo na dlouho dobu umlčel. Přestože jeho 
rodiče se i v době komunismu snažili o umístění sousoší na jeho 
správné místo, pomoc jim nabídl až v roce 2010 kardinál Domi-
nik Duka, kterému vyjádřil Žák své upřímné poděkování: „S lás-
kou mu děkuji, že tatínkovi podal pomocnou ruku a že jsme 
účastni tohoto zázraku, protože to je 70 let, kdy dozrávalo toto 
dílo, které bylo dávno vytvořeno a připraveno pro tento prostor.“

Taktéž vyprávěl o své babičce, kterou osobně nepoznal, znal 
ji pouze z vyprávění tatínka, a jak sám řekl: „Stále znovu ji 
poznávám na oduševnělosti každého jejího díla, kterému 
vdechla život. Ona babička, když dodělávala sochu, tak ji vzala 
do ruk, políbila a řekla jí: ´Jdi!´. To byla taková poslední fáze. 
Ona celou tu dobu, kdy tvořila, ji vdechovala život…a vdechla 
život i tomuto náhrobku, kterému se dnes můžeme těšit,“ za-
končil své vzpomínky při včerejší slavnosti Karel Josef Žák.
Sv. Vojtěch, stejně jako kardinál Beran, zemřel v zahraničí, 
konkrétně v Prusku při misijní činnosti mučednickou smrtí 23. 
dubna 997. Proto je tedy symbolické, že Beranovo úsilí o její 
umístění v katedrále je realizováno právě v momentě, kdy 
je plněna jeho poslední vůle, a jeho ostatky budou uloženy 
v katedrále, nedaleko sochy sv. Vojtěcha.

Převzato z webu www.cirkev.cz

Karla Vobišová Žáková první česká akademická sochařka 
se narodila v Kunžaku v domě masných krámů, které stály 
na náměstí (v roce 1902 byly zbourány a na jejich místě byla 
postavena škola). Mezi nejznámější sochy K. Vobišové Žákové 
patří socha Elišky Krásnohorské, která je umístěna v Praze 
na Karlově náměstí, právě na tomto místě jsme sochařku 
jmenovali čestnou občankou Kunžaku. V Kunžaku jsou k vidění 
dvě její sochy: socha Legionář, která je umístěna u kostela, 
a busta Boženy Němcové, která je ve škole. 

Byla jsem na odhalení sousoší Sv. Vojtěcha pozvána a jsem 
velice ráda, že jsem se této události mohla zúčastnit. Byl to 
opravdu velký a velmi dojemný zážitek. Sousoší je monumen-
tální a opravdu je to jedno z nejkrásnějších děl Karly Vobišové 
Žákové. Až pojedete do Prahy, zajděte se podívat do katedrály 
sv. Víta, budete jistě překvapeni a věřím, že i potěšeni.

-ek-

sousoší Sv. Vojtěcha

Socha Eliška Krásnohorská  Socha Legionář
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Poděkování 
Dnešní poděkování je poslední v mé 41 leté aktivní pedago-
gické kariéře, s 28 roky ředitelské praxe. 
Odcházím z oblasti školství a za sebou zanechávám skvělý 
profesionální pracovní tým, nadstandardně vybavenou mateř-
skou školu a skvělé děti. 
Svým kolegyním děkuji za jejich pracovní i osobní podporu 
při řešení rozmanitých, mnohdy složitých pracovních situací, 
úkolů a výzev, za jejich loajalitu.
Děkuji za jejich osobnostní (rozuměj lidský až mateřský) 
přístup k dětem, za jejich trpělivost, empatii při vzdělávání 
dětí, za jejich lásku ke své práci a za jejich ochotu předávat 
dětem to nejlepší ze sebe, za jejich neustálý zájem a snahu 
zpříjemňovat dětem pobyt v MŠ, připravovat pro děti rozmanité 
činnosti, akce a objevovat stále nové a nové věci.
Moc kolegyním přeji, aby jim jejich profesní nasazení vydrželo 
i nadále, aby byly ve své práci spokojené a šťastné. Pokud 
budou spokojené učitelky, budou spokojené i jim svěřené děti  
je to naprosto stejné jako doma - máma OK, dítě OK. 
Děkuji provozním zaměstnancům za jejich dobře a svědomitě 
vykonávanou práci, ať už při úklidu, nebo při vaření.
Děkuji našim životním partnerům za jejich pochopení pro naši 
práci a za jejich nemalý podíl se s námi aktivně účastnit námi 
vymýšlených mimoškolních aktivit. 
Děkuji všem sponzorům, a nebylo jich málo, za jejich podporu, 
finanční nebo věcné příspěvky, za spolupráci.
Děkuji zřizovateli MŠ, především všem starostům naší obce, 
se kterými jsem se během svého působení ve funkci ředitelky 
setkala. Děkuji, že jsem se mohla podílet na postupné obno-
vě a rekonstrukci naší mateřské školy. Děkuji za vstřícnost 
a podporu. 
Děkuji za podporu a spolupráci místním hasičům, svazu žen.
A v neposlední řadě děkuji i za spolupráci s vedením ZŠ SNW 
Kunžak a jejich učitelkám, kterým předáváme „naše“ děti 
Děkuji rodičům, kteří nám ochotně pomáhají při různých ak-
cích, pořádaných mateřskou školou  
Mou nástupkyni a kolegyně čeká ještě spousta práce, přeji 
všem hodně zdraví, aby jim vydržel elán a chuť do práce, 
pracovní nasazení. Přeji, aby jim do školky přicházely děti 
vychované a šikovné  a věřte, že by stačilo jen maličko, protože 
dobrý den, na shledanou, děkuji a prosím nejsou sprostá slova  
Hodně zdaru všem! A krásnou a odpočinkovou dovolenou, 
zasloužíme si ji 

Bc. Hana Spurná 
Zápis do mš
Zápis dětí do MŠ Kunžak proběhl 9. května 2018. Dostavilo se 
celkem 12 dětí a všechny děti, jejichž rodiče odevzdali všechny 
požadované náležitosti, jsou do mateřské školy přijaty.
Do základních škol odchází celkem 15 dětí, takže od září 2018 
bude v MŠ Kunžak 45 dětí.

Starší děti vyrobily Morenu, vynášení loutky provázela slova 
básně 
„Zimo, zimo táhni pryč, nebo natě vezmu bič.“ 

Dubnový výlet Modrásků a Žluťásků začal na autobusové 
zastávce směr Střížovice, po svých jsme došli na střížovickou 
vlakovou zastávku. Vláček nás odvezl do Lomů, odtud jsme 
se pěšky vrátili do školky.

Čarodějnické odpoledne s rodiči provázel úkol pro všechny 
ježibaby a ježidědky - vlastnoručně vyrobit klobouk a koště. 
Po úvodní přehlídce a nácviku čarodějnického tanečku, plnili 
čarodějničtí učni úkoly na stanovištích a opékali vuřtíky.

maTeřSká škOla infOrmuje
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Přehlídka dravců na zahradě MŠ 

V květnu a červnu navštěvují děti kurz plavání v Jindřichově 
Hradci.

Školka NONSTOP připadla v letošním roce na poslední květ-
nový den, po obědě budoucí prvňáčci odjeli na Landštejn. 
Po prohlídce hradu jsme vyrazili na kolech na bizoní farmu 
Rožnov, po krátké zastávce jsme pokračovali na Zvůli, kde 
jsme se setkali s rodiči malých cyklistů. Ač děti měly v nohách 
našlapaných téměř dvanáct kilometrů, dováděly na hřišti, 
některé i ve vodě. Ze Zvůle pokračovala naše cyklocesta zpět 
do školky, která měla pro děti tuto noc dveře otevřené. Všichni 
předškoláčci noc bez rodičů zvládli na výbornou.
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Ráno se děti probudily do oslav Dětského dne, opekli jsme 
vuřtíky, pokáceli máj. O půl desáté nás na zahradu přivolalo 

houkání hasičské sirény, zde děti strávily necelé dvě hodinky 
ve společnosti kunžackých hasičů. Prohlédly si záchranná 
vozidla, výstroj a výzbroj, vyzkoušely si hasičské helmy. Někteří 
odvážlivci hasili rozžhavená těla svých kamarádů pobíhajících 

ve vodotrysku z proudnice. Moc děkujeme místním hasičům 
za prima strávené dopoledne a čas, který nám věnovali.
V červnu čtyři děti reprezentovaly naší školku na dopravní 
soutěži MŠ okresu Jindřichův Hradec. Byla prověřena zruč-
nost při jízdě na minikárách, jízda podle dopravních značek, 
pokynů policisty a test znalosti dopravních značek. Obsadily 
vynikající první místo. 
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Základní škOla Sira 
nicOlaSe winTOna

Stužkování předškoláků pro nepřízeň počasí proběhlo 14. 
června u Modrásků. Rozloučila se i paní ředitelka, která 
v srpnu ukončí svoji ředitelskou i pedagogickou kariéru.

-ms-
Děkujeme naší skvělé paní ředitelce Bc. Hance Spurné 
za energii a obětavost již věnovala naší MŠ. Vedla nás ke spo-
lupráci, motivovala, podporovala naše plány a aktivity, její 
zásluhou máme různé pomůcky, hračky, odbornou literaturu, 
která nám usnadnila rozvíjet děti po všech stránkách a připravit 
je na vstup do ZŠ. Umožnila nám účast na seminářích a růz-
ných vzdělávacích akcích. Za jejího vedení kvalita naší školky 
stoupala. „ Top školka“ slova adresované naší školce, slýcháme 
z úst rodičů, jejichž děti navštěvovaly i jiné školky a kolegyň 
z jiných pracovišť. Paní ředitelce přejeme do budoucna zdraví, 
lásku a pohodu. Věříme, že nás občas navštíví a zavzpomí-
náme na úsměvné chvilky, které jsme společně prožili.  
     

Kolektiv zaměstnanců MŠ Kunžak

uctění památky Sira nicholase wintona
18. května před dnem nedožitých 109. narozenin žáci 9. 
ročníku vysadili jabloň. Je to již druhý strom, kterým si připo-
mínají pana Wintona a postupně vznikne kousek od přírodní 
učebny park. U školy byla v roce 2010 vysazena Wintonova 
lípa, kterou vysazovala paní Ruth Hálová. V roce 2016 žáci 
vysadili v Botanické zahradě v Praze Wintonovu moruši. Pan 
Winton měl stromy a svoji zahradu velmi rád, jistě by ho tato 
aktivita potěšila. 
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beseda s wintonovými dětmi
6. dubna naši školu navštívily paní Zuzana Marešová a paní 
Ruth Hálová – Wintonovy děti. Setkaly se se žáky a vyprávěly 
jim své životní příběhy.

Granty
Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvě-
ty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách
Hlavním cílem projektu je zefektivnění a zatraktivnění eko-
logické výchovy, vzdělávání a osvěty. K dosažení tohoto cíle 
využijeme nabídek organizací, které se zabývají EVVO pro 
žáky základních škol. Naše škola se nachází v okrajové části 
Jihočeského kraje a proto pro žáky 1. stupně uspořádáme 4 
jednodenní programy v okolí obce Kunžak. Pro žáky 2. stupně 
4 vícedenní pobytové terénní exkurze v zajímavých lokalitách 
Jihočeského kraje. Téma všech programů a exkurzí bude 
poznávání a ochrana přírody. Díky finanční podpoře se pro-
gramy výrazně zlevní a stanou se dostupné pro většinu žáků 
školy. Žáci budou poznávat přírodu prakticky, názorně s prvky 
badatelství. Snažíme se tak budovat u nich pozitivní vztah 
k přírodě, místnímu regionu a obci, v které bydlí. Tyto programy 
jsou důležitým doplňkem výuky. Vzdělávací programy Louka, 
Les, Potok a rybník, Mokřad, Jindrova naučná stezka zajišťuje 
Občanské sdružení Hamerský potok Jindřichův Hradec. ME-
VPIS Vodňany zajišťuje vícedenní programy Vodní prostředí 
a život v něm. Český nadační fond pro vydru Třeboň zajišťuje 
vícedenní terénní exkurzi na Třeboňsku. Cassiopeia centrum 
ekologické a globální výchovy České Budějovice zajišťuje 
vícedenní terénní exkurzi do Novohradských hor. Získali jsme 
grant ve výši 49 600 Kč.

Projekty
den Země
Oslava Dne Země se konala 22. května. Žáci sami vybrali téma 
letošní oslavy Fantasy svět a dobrodružství podle Julesa Verna 
(190 let od narození Julese Verna). Děti se rozdělily do sedmi 
skupin, které měly následující program: Výlet do pohádkové 
říše Fábula v Kamenici nad Lipou, Divadelní představení 
Podivuhodné cesty Julese Verna v laterně Magice v Praze, 
cyklovýlet za fantasy světem ke Krninským, Modelářská dílna 
Ponorky a Jules Verne, Výtvarná dílna Zvířata, která nepotkáš, 
Dramatická dílna Zažijeme dobrodružství jako hrdinové knih 
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Julesa Verna, Výlet do Ekotechnického muzea Alternátor v Tře-
bíči. Den Země se uskutečnil díky finančnímu příspěvku Obce 
Kunžak, který zaplatilo dopravu dvěma autobusy a sdružení 
rodičů hradilo dopravu jedním autobusem. 

krokus
Žáci 9. ročníku se zapojili do projektu Krokus, který realizuje 
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. Letos v přírodní učebně vysadili 
žluté krokusy také naši žáci. Holocaust Education Trust Ire-
land 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, 
jíž byli Židé nuceni během nacistické vlády nosit. V ideálních 
podmínkách cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo 
na začátku února, tedy kolem Mezinárodního dne památky 
obětí holocaustu 27. ledna. U nás trvala zima dlouho, tak 
krokusy vykvetly až v dubnu, ale shodou okolností na závěr 
projektu o holocaustu, který realizovali v 9. ročníku. A v den, 
kdy se v polské Osvětimi konal třicátý Pochod živých, který 
odkazuje na pochody vězňů z koncentračních táborů.

ukliďme svět
11. dubna se škola již poněkolikáté zapojila do akce „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“ a žáci pomohli uklidit odpadky v ulicích 
obce a jejím blízkém okolí. 

buď safe online
Škola se zapojila do projektu Bezpečně na internetu. Dnešní 
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děti umějí používat mobil nebo tablet dřív, než se naučí malou 
násobilku. Internet často vnímají jako hračku a nevědí, že jim 
může hrozit nějaké nebezpečí. Český youtuber Jirka Král proto 
spolu s Avastem připravil projekt, který děti učí, jak být na síti 
v bezpečí. Přihlásili jsme se do soutěže a mezi přihlášenými 
školami z Jihočeského kraje jsme vyhráli s naprostou převahou 
s více než 52 000 hlasy. Odměnou bylo 14. května vystoupení 
Jirky přímo u nás ve škole. Děti se od něj a od pracovníků firmy 
Avast dozvěděli, jak se bezpečně chovat na internetu. A další 
odměnou bylo samozřejmě osobní setkání s Jirkou, který je 
mezi dětmi velmi populární.

kunžacký čáp
Děti ze školy již mnoho let vedou Kroniku kunžackého čápa. 
Zapisují jeho přílet, počet mláďat a pozorují čápi ze školy, 
odkud mají na jejich hnízdo krásný výhled. Letos jsme získali 
informaci o našem loňském mláděti, které tady bylo v červnu 
2017 okroužkováno a nyní bylo pozorováno 25. března 2018 
v oblasti Serenera v Serengeti v Tanzánii. Aby se tam dostalo, 
muselo uletět 6 036 kilometrů. 

mezigenerační setkání
Již podruhé naši školu navštívili senioři z Domu seniorů v Otí-
ně. Tentokrát na mezigeneračním setkání si vyráběli za pomoci 
našich žáků keramiku. Mezi hosty byla i bývalá ředitelka školy 
paní Eva Havlíčková. 

ekoškola
Škola je zapojena do mezinárodního projektu Ekoškola, tento 
titul jsme již čtyřikrát úspěšně obhájili. Celoročně ve škole 
pracuje ekotým, který je složen z žáků a zaměstnanců školy 
a ten se podílí na organizaci celé řady akcí.

Soutěže
Plavání
Žáci 1. i 2. stupně se zúčastnili okresní plavecké soutěže, tito 
závodníci přivezli medaile: Šimon Dobeš, Bára Zátopková, Voj-
těch Gröschl, Václav Gröschl, Veronika Hanzlová, Jan Marek, 
Diana Melicharová, Ondřej Doležal, Filip Kopřiva.

Olympiáda v anglickém jazyce
Okresního kola Olympiády v anglickém jazyce školu repre-
zentovala I. kategorii Magdaléna Soukupová, která se stala 
vítězkou, a v II. kategorii Michaele Urbánková, která se v tvrdé 
konkurenci umístila na 5. - 6. místě.

recitační soutěž
Pravidelně ve škole pořádáme školní kolo recitační soutěže, 
nejlepší recitátoři pak postupují do okresního kola, letos se 
Lucie Pechová umístila na 3. místě ve IV. kategorii.

badatelství
Již řadu let mají žáci možnost prezentovat svoje práce na kon-
ferencích Klubu ekologické výchovy, 11. května se zúčastnily 
prezentační soutěže žáků základních a středních škol Jiho-
českého kraje. Školu reprezentovaly Klára Pechová a Maya 
Čuchna s prací o dešťových srážkách v Kunžaku, s touto 
prezentací se umístily na 2. místě.

kurzy
Plavání
Zcela pravidelně se žáci 3. a 4. ročníku účastní plaveckého 
výcviku, který se uskutečňuje v bazénu v Jindřichově Hradci. 
Kurz má rozsah deseti dvouhodinových lekcí. Letos si vy-
zkoušeli plavání i žáci z 1. a 2. ročníku, kteří absolvovali dvě 
dvouhodinové lekce.

lyžařský kurz
Žáci 7. a 8. ročníku se v letošním školním roce zúčastnili 
lyžařského kurzu, který jsme pro ně zorganizovali v prvním 
týdnu února v Krkonoších.

akce pro veřejnost
Vystoupení žáků
V letošním školním roce žáci připravili vystoupení pro rodiče 
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a veřejnost, se stejným programem vystoupili i na dvou před-
staveních pro spolužáky. V programu se představila děvčata 
se svým programem, který nazkoušela v kroužku aerobiku, 
pak zde zahrály děti z kroužku hry na flétny. Nakonec své 
divadelní představení předvedly děti z dramatického kroužku, 
které letos bylo o životě Indiánů. Představení se konala 10., 
11. a 13. května.

noc s andersenem
23. března se místní lidové knihovně konal podruhé Noc s An-
dersenem. Program pro žáky I. stupně si připravily paní učitelky 
Jana Geistová a Radka Burianová. Děti nejen poslouchaly 
pohádky, ale také soutěžily a hrály hry.

Pochod okolo kunžaku
Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak a Myslivecký 
spolek Jitro Kunžak pořádaly v sobotu 19. 5. 2018 pro rodiče 
s dětmi a všechny příznivce Jarní pochod kolem Kunžaku. 
Start byl před školou od 9:00 – 10:00 hodin, účastníci obdrželi 
startovací mapu s pokyny. Mohli si vybrat ze tří tras. Na trase 
byla stanoviště se zajímavými úkoly týkajícími se myslivosti 
a života v lese. Po návratu dostali účastníci pamětní listy. Poča-
sí pochodu přálo a všichni jeho účastnici byli velmi spokojeni.

den otevřených vrat
Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak pořádala 7. 
května Den otevřených vrat do své přírodní učebny. Akce 
byla součástí projektu Mistři kolegiální podpory v oblasti pří-
rodovědné gramotnosti, do kterého je škola zapojena. Na její 
přípravě se podíleli nejen učitelé, ale ve velké míře sami žáci. 
V přírodní učebně připravili deset stanovišť, kde na panelech 
byly pro návštěvníky zajímavé informace o ekoškole, o ptácích 
na žijících na zahradách, o kunžackém čápovi, o ukázkové 
přírodní zahradě, kterou naše přírodní učebna je, o žákovském 
projektu Bezpečně do školy, o třídění odpadů, o zdravé výživě 
a tom, jak neplýtvat potravinami, o rostlinách, o hmyzích do-
mečcích, které také vyrobili žáci 4. a 6. ročniku a které zde byly 
k vidění, o včelách a včelařství, byla zde i výstavka fotografií 
o desetiletém budování učebny. Na jednotlivých stanovištích 
si mohli všichni vyzkoušet některé aktivity spojené s daným 
tématem, mohli například pod mikrokokem pozorovat plankton, 
určovat druhy rostlin, vyzkoušet si znalosti o včelách, po čichu 
poznávat různé ovoce. Žáci také připravili občerstvení – netra-
diční pomazánky, moučníky a sami upekli chleba, návštěvníci 
mohli vše nejen ochutnat, ale také si mohli odnést recepty 
na tyto pochoutky. 
Dopoledne jsme přivítali žáky ze základní školy Popelín a děti 
z mateřské školy Střížovice a z mateřské školy Kunžak. Děti si 
vyzkoušely své dovednosti a poznaly něco nového, průvodci 
jim byli žáci naší školy. Každá škola také dostala jeden hmyzí 
domeček a další drobné dárky. Odpoledne byla zahrada ote-
vřena veřejnosti. Stala se místem setkání rodičů, dětí, občanů 
Kunžaku, našich přátel, ale také jsme přivítali návštěvy, které 
přijely zdaleka – paní doc. RNDr. PaedDr. Milada Švecová, 
CSc. – předsedkyně Klubu ekologické výchovy a paní Bc. Bar-
bora Hrdličková ze sdružení Tereza. 
Všichni prožili krásný den plný různých setkání, nového 
poznání a pohody, která na zahradě vládla. To, že se tento 
slunečný den takto vydařil, je zásluha učitelů, žáků a také 
našeho pana školníka a pana školníka z mateřské školy, 
kteří nám pomáhají naši přírodní učebnu udržovat, abychom 
zde mohli pořádat nejen takovéto akce, ale abychom ji mohli 
využívat během vyučování. 

Poděkování 
Závěrem bych chtěla upřímně poděkovat všem žákům, kteří 
vzorně školu reprezentují na různých soutěžích. Mé poděková-
ní 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. 

Eva Krafková, ředitelka školy

Obec kunžak a Zš S. n. wintona kunžak se přihlásily 
k celorepublikové akci STrOmy SVObOdy.

100. výročí vzniku samostatného československého 
státu si žáci školy připomenou vysazením lípy 

v budoucím parku S. n. wintona. 
akce se uskuteční v pátek 26. října 2018 v 10.00 hodin.

na tuto akci zveme všechny občany.
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SPOrT
kOPaná

Přípravka:

Naši nejmladší fotbalisté se snaží co nejvíce si užít ak-
tivní 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 naučili základy fotbalu. Je třeba poděkovat našim nej-
mladším za příkladný 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 na konečném sedmém místě, což je úspěchem po pod-
zimních výsledcích a posunem vpřed o tři příčky. Klukům patří 
poděkování za bojovnost, nebýt několika smolných zápasů, 
mohlo být umístění ještě mnohem lepší. 
I.A třída sk.A – 7. místo 
Trenéři: Miloš Sedlák, Jaroslav Lacina
Starší žáci
Tým starších žáků je opět našim společným mužstvem s FK 
Studená a Jiskrou Strmilov. Bohužel se našim chlapcům 
v této sezóně příliš nedařilo. Naši kluci dokázali v některých 
zápasech s týmy z popředí tabulky, že fotbal hrát umí, ale 
ve většině odehraných utkání jim chybělo více štěstí a výsledky 
mohly být mnohem lepší. Někdy i přístup nebyl takový, jaký 
by měl být. Je třeba dodat, že tým byl pro nedostatek hráčů 
této kategorie doplňován kluky z mladších žáků. To se také 
na výsledcích odrazilo.
I.A třída sk.A – 10. místo 
Trenéři: Marek Pavel, Beránek Miloslav
dorost:
Tým společný s FK Studená a Jiskrou Strmilov. Po vydařeném 
podzimu se klukům v jarní části příliš nedařilo a neudrželi 
své postavení v tabulce. Tým obsadil až páté místo, což je 
zklamáním. Je třeba dodat, že přístup některých a velmi časté 
absence hráčů na celkovém výsledku mají velký podíl. Jen 
díky klukům z žákovské kategorie, mohl tým dorostu nastoupit 
k několika utkáním v plném počtu hráčů. V této kategorii máme 
mladý tým, což je příslib do dalších let.
I.A třída sk.C – 5. místo
Trenér: Josef Brtník, Jaroslav Bodlák

muži : 
V zimní přestávce došlo ke změně trenéra a novým trenérem 
se stal Pavel Rokyta. Po slibných výsledcích v úvodu jarní části, 
se opět týmu jeho výkonnost nepodařila udržet po celou jarní 
část. Tým se pohyboval ve spodní části tabulky. Kádr týmu je 
kvalitní, ale přístup některých hráčů k povinnostem není zrovna 
ideální. Velkým přínosem byl příchod hráče Františka Fábera, 
který se vrátil zpět do domovského oddílu z Táborska. Přesto 
lze věřit, že v následující sezóně bude tým předvádět mnohem 
vyrovnanější výkony. Svou kvalitou na to jistě má.
Okresní přebor – 11. místo (v době uzávěrky 15.6.)
Trenéři: Pavel Rokyta

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. Je třeba 
poděkovat všem trenérům mládeže. Vždy se mládeži věnovali 
trenéři, kteří byli z řad rodičů, což bohužel dnes již tak až 
úplně nefunguje a je problém pro tuto činnost někoho najít. 
Proto bychom byli rádi, kdyby i stávající trenéři pokračovali 
dál a samozřejmě budeme rádi, když se přidá i někdo z řad 
rodičů, jelikož jít cestou placených trenérů je velmi finančně 
náročné a mělo by to velký ekonomický dopad na chod oddílu, 
který by se musel i odrazit v členských příspěvcích dětí. To 
bychom opravdu neradi. 
 
Z výsledků týmu mužů v okresním přeboru velká spokojenost 
není. Je zapotřebí zlepšit přístup některých hráčů jak k utká-
ním, tak u většiny i k tréninkům. Věříme, že v následující sezóně 
budou výsledky mnohem lepší, 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
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Tj kunžak a 
Áčko hraje nejvyšší krajskou soutěž KP I. Se 
stejným ziskem 20 bodů, jako vloni, obsadilo 
9. místo z 12 účastníků. Po celý ročník se 
družstvo drželo v klidném středu tabulky. 
Opět to bylo i zásluhou hráčů Céčka, kteří 
nám na jaře vypomáhali. Složení družstva 
a pořadí jednotlivců je uvedeno pod tabulkou.
KP I pořadí jednotlivců:

Tj kunžak c 
Céčko hraje v druhé krajské soutěži KP II 
a skončilo s 22 získanými body na 7. místě 
z 12 účastníků. Vývoj sezóny byl stejný jako 
u Áčka – klidný střed tabulky, bez starostí se 
sestupem. Ze sestavy uvedené pod konečnou 
tabulkou chybí Hrůza Radek ml., který vypo-
máhal na jaře Áčku a neodehrál dostatečný 
počet zápasů. 
KP II pořadí jednotlivců:

Tj kunžak b a d    
Béčko s Déčkem hrají společně okresní pře-
bor OP J.Hradec. Béčko se po celý ročník 
pohybovalo na nejvyšších příčkách a Déčko 
na nejnižších. Za pozornost stojí umístnění 
dvou hráček v nejlepší desítce okresu – 2. 
místo Burianová R. a 8. místo nestárnoucí 
Libuše Hanzalíková.
Tabulka:

OP jh pořadí jednotlivců:
Ze soutěží jednotlivců byl asi největší úspěch 
účast Veroniky Brtníkové ve finále mistrov-
ství České republiky jednotlivců dorostu 
ve Vrchlabí.
Možným problémem oddílu kuželek je stáří 
automatických stavěčů kuželek. Byl vybudo-
ván svépomocí cca před 15 lety a je na něm 
vidět „zub času“. Nové stavěče je ale investice 
řádu statisíců. S vedením TJ již o tom jedná-
me a hledáme cesty pro financování, např. 
pomocí dotací. 
Pronájem kuželny: Brtník Josef
tel. 728 913 899
Odkazy pro informace o kuželkách :
www.sokol.tode.cz
www.jckuzelky.cz
www.kuzelkakraj.webnode.cz
www.kuzelkyjh.webnode.cz

Hodu zdar!
Hrůza Radek, org. pracovník

Oddíl kuželek

jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby zisk bodů maximum
28. HRŮZA Radek Kunžak A 412,3 283,5 128,9 6,4 14 / 21 (449)
30. BRTNÍK Josef Kunžak A 411,7 288,2 123,5 6,9 11 / 22 (468)
33. JIRKŮ Pavel Kunžak A 410,9 285,5 125,4 7,5 11 / 22 (479)
44. BRTNÍKOVÁ Veronika Kunžak A 405,0 281,2 123,8 8,0 10 / 20 (453)
50. BRÁT Jiří Kunžak A 402,4 280,8 121,5 7,7 5 / 19 (453)
55. SPRÁVKA Zdeněk Kunžak A 400,4 275,9 124,5 8,0 3 / 15 (450)

jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby zisk bodů maximum
11. BRTNÍK Lukáš Kunžak C 437,3 299,0 138,2 4,6 10 / 19 (471)
17. HORÁK Michal Kunžak C 435,4 296,1 139,3 5,8 11 / 19 (487)
50. MRKVA Ondřej Kunžak C 411,2 286,7 124,5 8,0 10 / 19 (474)
49. HANZAL Karel Kunžak C 410,0 281,0 128,9 7,6 10 / 20 (458)
59. ŠKRABAL Vlastimil Kunžak C 402,0 285,0 117,0 9,1 7 / 18 (451)

1. TJ Nová Včelnice B 20 12 1 7 72,5:47,5 94,0:66,0 1582 25
2. TJ Centropen Dačice E 20 11 1 8 64,0:56,0 81,5:78,5 1548 23
3. TJ Kunžak B 20 10 2 8 68,0:52,0 86,0:74,0 1590 22
4. TJ Slovan Jindřichův Hradec B 20 9 0 11 52,5:67,5 78,0:82,0 1511 18
5. TJ Sokol Slavonice C 20 8 1 11 56,0:64,0 74,0:86,0 1525 17
6. TJ Kunžak D 20 6 3 11 47,0:73,0 66,5:93,5 1494 15

jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby zisk bodů. maximum
2. BURIANOVÁ Radka Kunžak B 414,2 292,2 122,0 8,0 14/19 (446)
8. HANZALÍKOVÁ Libuše Kunžak B 400,8 280,9 119,9 9,1 8,5/16 (426)
12. HRŮZOVÁ Dana Kunžak D 397,2 276,7 120,5 9,7 7/18 (448)
14. VILÍMKOVÁ Jovana Kunžak B 395,6 282,6 113,1 8,9 9/15 (452)
16. ZOUBKOVÁ Marie Kunžak B 393,4 281,9 111,5 10,5 8,5/14 (422)
17. ZEMAN Jan Kunžak D 392,2 280,7 111,6 12,1 8/13 (440)
18. CHRAMOSTOVÁ Marcela Kunžak D 392,1 274,8 117,4 9,0 8/16 (457)
24. KUDRNOVÁ Marie Kunžak B 375,0 269,6 105,3 10,2 5/16 (410)
28. BERKOVÁ Milena Kunžak D 357,9 267,5 90,4 17,3 6,5/13 (408)
31. PUDILOVÁ Lenka Kunžak D 350,5 258,1 92,5 17,4 3,5/16 (403)
33. ŘEZÁČ Karel Kunžak D 324,3 244,0 80,3 21,5 0/4 (351)
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CERTIFIKÁT ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ

Kunžak

ZA ROK 2017 JSTE ZAJISTILI SBĚR 3 514,00 KG ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM DOSÁHLI: 

Úspory elektrické
energie
44,04 MWh

Úspory vody *
208,09 m3

Úspory ropy **
2 197,07 l

Snížení produkce
nebezpečného odpadu
o 43,62 t

Úsporu primárních
surovin
2,02 t

Snížení produkce
skleníkových plynů
o 9,59 t CO2 ekv

* ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ VODY
SE ROVNÁ STEJNÉMU 
MNOŽSTVÍ, KTERÉ JE 
SPOTŘEBOVÁNO PŘI
2 793 SPRCHOVÁNÍCH.

** ÚSPORA TAKOVÉHO
MNOŽSTVÍ ROPY
SE ROVNÁ SPOTŘEBĚ 
STEJNÉHO MNOŽSTVÍ 
POTŘEBNÉHO K UJETÍ
32 309 KM V BĚŽNÉM 
OSOBNÍM AUTOMOBILU.
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ČSAD autobusy 
Plzeň, a. s. – Ze-
lené autobusy NP 
a CHKO Šumava,
Dr Richard Nie-
derösterreich Ver-
kehrsbetrieb GmbH 
& Co KG – linka 
WA15.
Zakoupení a plat-
nost jízdenky
Jízdenku lze za-
koup i t  u  všech 
smluvních doprav-
ců na jejich před-
prodejních místech 
(kanceláře na au-
tobusových nádražích a pokladny na železničních stanicích) 
a vybraná turistická a informační centra. 
Před nástupem do vozidla je nutné vyplnit pole určená pro 
datum, který vypište ve formátu DEN/MĚSÍC/ROK na jízdence 
značeno (DD/MM/RRRR). Následně jízdenku přelepte fólií 
na lícovou stranu jízdenky. Bez vypsání data a přelepu je 
jízdenka neplatná!!! 
Další benefity, které jízdenka JIKORD plus nabízí se smluv-
ními partnery
Při předložení platné jízdenky JIKORD plus lze využít slevy 
ze základního vstupného v následujících institucí:
Prachatické muzeum - 50 %
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích - 50 % (a 44% 
z rodinného vstupného)
Prácheňské muzeum v Písku - 50 %
Památník Adolfa Heyduka v Písku - 50 %
Památník města Protivína - 50 %
Regionální muzeum v Českém Krumlově - 50 %
Observatoř Kleť - 40 %
Hvězdárna a planetárium v Českých Budějovicích - 33,5 %
Muzeum Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci - 33,3 %
Alšova jihočeská galerie Hluboká nad Vltavou - 30%
Wortnerův dům v Českých Budějovicích - 30%
Muzeum středního Pootaví Strakonice - 25 %

Základní informace
JIKORD plus je celokrajská jednodenní papírová jízdenka, 
která platí celoročně ve veřejné dopravě na území Jihočes-
kého kraje včetně MHD.
Veškeré informace naleznete na webové prezentaci www.jiho-
ceskajizdenka.cz na tuto adresu se lze také dostat i zadáním 
www.jikordplus.cz.
Jízdenka JIKORD plus má vlastní profil na instagramu i face-
booku, kam můžete vkládat své poznatky z výletů, fotografie 
nebo videa a doporučit tak skvělý zážitek ostatním spoluob-
čanům.
Platnost jízdenky jikOrd plus
jízdenka je v provozu od 1. července 2015,
platí celoročně ve spojích veřejné dopravy smluvních doprav-
ců, kromě JHMD, na území Jihočeského kraje (osobní vlaky, 
spěšné vlaky, rychlíky, regionální i dálkové autobusy, MHD 
ve všech městech Jihočeského kraje),
na celé lince WA15 Telč – Raabs an der Thaya (i v Kraji Vy-
sočina a Dolním Rakousku),
na celé lince 433 710 Zelené autobusy (i v Plzeňském kraji),
platnost jízdenky JIKORD plus je stanovena na jeden den 
s přesahem do 3. hodiny ranní dne následujícího,
v pracovní dny může cestovat 1 dospělý a 1 dítě do 15 let,
o víkendech a státních svátcích ČR 2 dospělý a až 3 děti 
do 15 let.
na některých železničních tratích i mimo území Jihočeského 
kraje,
Smluvní dopravci, u kterých lze využít jízdenku jikOrd plus
České dráhy, a. s. - vlaky kategorie Os, Sp a R),
ČSAD AUTOBUSY České Budějovice, a. s.,
GW BUS (dříve ČSAD JIHOTRANS, a. s.) včetně vnitrostátních 
cyklobusů a skibusů na Lipno, 
GW Train Regio, a.s.
ČSAD STTRANS, a. s.,
COMETT PLUS, spol. s r. o.,
ICOM transport, a. s.,
ČSAD Jindřichův Hradec, a. s.,
Josef Štefl – tour,
ARRIVA PRAHA s. r. o. – vybrané linky,
Dopravní podnik Města Vlachovo Březí, s. r. o.,
Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.,

Loni občané odevzdali k recyklaci 3 514,00 kilogramů starých 
spotřebičů. Snaha obyvatel obce recyklovat staré a nepouží-
vané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec 
obdržela certifikát vypovídající o přínosech třídění a recyk-
lace elektrozařízení. Díky environmentálnímu vyúčtování 
společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme 
díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci skleníkových 
plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlou-
hodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení. 
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASE-
KOL vyplývá, že občané naší obce v loňském roce vyřadili 
3 514,00 kilogramů elektra. Tím, že jsme ho následně předali 
k recyklaci, jsme uspořili 44,04 MWh elektřiny, 2 197,07 litrů 
ropy, 208,09 m3 vody a 2,02 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plynů o 9,59 tun CO2 ekv., 
a produkci nebezpečných odpadů o 43,62 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elek-
trozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní 
dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace 
běžných 100 televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro 
domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy 

naše Obec recyklací elekTrOSPOTřebiČů VýraZně 
uleVila žiVOTnímu PrOSTředí

potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impo-
zantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů také je, 
že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie 
potřebnou pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni 
ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního 
prostředí, si zaslouží obrovský dík.
V současné chvíli mají Češi prostřednictvím sběrné sítě spo-
lečnosti ASEKOL k dispozici více než 16 000 sběrných míst. 
To je pětkrát více než například v ekologicky vyspělém Ra-
kousku. Sběrný dvůr je již v každé středně velké obci. Zároveň 
ulice a separační stání jsou doplněny o červené kontejnery 
na drobné elektro. Každý kdo má zájem třídit vysloužilé elektro 
si může najít nejbližší sběrné místo na www.sberne-dvory.cz 
nebo na www.cervenekontejnery.cz.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru vysloužilého 
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až 
do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřazených 
spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčís-
leny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou pre-
zentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, 
vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný 
odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech 
aspektech.

jíZdenka jikOrd PluS
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Hledáme Pracovníka/-ce
provozu občerstvení – obsluha

Požadované vzdělání:
střední odborné s výučním listem 
s gastronomickým zaměřením. 

Platný zdravotní průkaz.
VÝHODOU praktické zkušenosti.

Místo výkonu práce:
ČS OKTAN /KUNŽAK/ ul. Hra-
decká, 

Práce ve stánku s občerstvením
Podrobnější informace na tel.č. 
777 703 329 od 9 do 17 hod.

Divadlo Oskara Nedbala Tábor - 20 %
Jihočeská zoologická zahrada Hluboká nad Vltavou - 20%
A-stav Bohemia s. r. o. (plavby Hluboká) - 20 %
Navazujeme další a další obchodní partnerství, tudíž v bu-

doucnu můžeme čekat mnohem více benefitů, pořád za stej-
nou cenu  
Cena jízdenky včetně DPH 250 Kč.
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M
ercury centrum

386 358 116
D

Pm
ČB, a. s.

Pražská 1247/24
O

bchodní centrum
 IG

Y
387 719 277

D
Pm

ČB, a. s.

nám
. Přem

ysla O
takara II.

Turistické inform
ační centrum

386 801 413
D

Pm
ČB, a. s.

N
ovohradská 738/40

Zákaznické centrum
387 719 123

D
Pm

ČB, a. s.

N
ádražní 1759

M
ercury centrum

387 715 115
G

W
 BU

S a. s.

České Velenice
Revoluční 208

N
ádražní budova

724 742 337
ČD

, a. s.

Český Krum
lov

Třída M
íru 1

Turistické inform
ační centrum

380 715 000
Rail Services, s. r. o.

Třída M
íru 1

Turistické inform
ační centrum

380 715 000
G

W
 Train Regio a.s.

N
em

ocniční 586
Autobusové nádraží

386 100 140
ČSAD

 AU
TO

BU
SY ČB a. s. 

Číčenice
Číčenice 41

N
ádražní budova

725 538 816
ČD

, a. s.

D
ačice

Třída 9. května 454
Autobusové nádraží

384 422 425
ČSAD

 JH
 a. s.

H
avlíčkovo nám

. 102/I
Kancelář Josef Šte� -tour

384 420 361
Josef Šte� -tour

Jindřichův H
radec

N
ádražní 193

N
ádražní budova

972 552 361
ČD

, a. s.

U
 N

ádraží 694/II
Autobusové nádraží

384 371 911
ČSAD

 JH
 a. s.

Kaplice
Tržní 449

Autobusové nádraží
386 100 151

ČSAD
 AU

TO
BU

SY ČB a. s. 

Lipno nad Vltavou
Lipno nad Vltavou 307

Turistické inform
ační centrum

731 410 611
Lipensko s. r. o.

N
ádraží 33

N
ádražní budova

972 545 499
ČD

, a. s.

M
ilevsko

N
ádražní 402

N
ádražní budova

724 495 526
ČD

, a. s.

5. května 310 
areál CO

M
ETT PLU

S, spol. s r. o.
386 100 175

ČSAD
 AU

TO
BU

SY ČB a. s. 

Písek
H

lavní nádraží 308
N

ádražní budova
972 543 559

ČD
, a. s.

N
ádražní 2294

Autobusové nádraží
386 100 162

ČSAD
 AU

TO
BU

SY ČB a. s. 

Prachatice
Velké nám

ěstí 1
Turistické inform

ační centrum
388 607 574

KIS m
ěsta Prachatice

N
ebahovská 956

Autobusové nádraží
386 100 182

ČSAD
 AU

TO
BU

SY ČB a. s. 

Protivín
Šverm

ova 176
N

ádražní budova
972 543 356

ČD
, a. s.

Soběslav
Riegrova 264/5

N
ádražní budova

607 720 602
ČD

, a. s.

Strakonice
N

ádražní 319
N

ádražní budova
703 470 201

G
W

 Train Regio a. s.

U
 N

ádraží 984
Autobusové nádraží

383 316 253
ČSAD

 STTRAN
S a. s.

Suchdol n./L. zst.
Suchdol nad Lužnicí 266

N
ádražní budova

606 871 494
ČD

, a. s.

Tábor
H

usovo nám
. 2864

Autobusové nádraží
381 253 898

CO
M

ETT PLU
S, s. r. o.

Valdenská 525/8
N

ádražní budova
972 552 799

ČD
, a. s.

Třeboň

M
asarykovo nám

. 103
Turistické inform

ační centrum
384 721 169

M
ěsto Třeboň

N
ádražní 259

N
ádražní budova

724 495 533
ČD

, a. s.

Jateční 365
Autobusové nádraží

384 371 911
ČSAD

 JH
 a. s.

Třeboň lázně
D

ukelská 169
N

ádražní budova
724 742 318

ČD
, a. s.

Týn nad Vltavou
O

rlická 571
Autobusové nádraží

385 722 187
G

W
 BU

S a. s.

Veselí nad Lužnicí
N

ádražní 153
N

ádražní budova
972 552 133

ČD
, a. s.

Vim
perk

N
ádražní 157

Autobusové nádraží
386 100 190

ČSAD
 AU

TO
BU

SY ČB a. s. 

Vlachovo Březí
N

ám
ěstí Svobody 56

Infocentrum
 - podatelna

388 320 055
D

PM
VB, s.r.o.

Vodňany
Kam

panova 330/II
N

ádražní budova
724 742 340

ČD
, a. s.

Kam
panova 330

Autobusové nádraží
386 100 170

ČSAD
 AU

TO
BU

SY ČB a. s. 

Volary
Tolarova 355

N
ádražní budova

703 470 202
G

W
 Train Regio a. s.

Vyšší Brod klášter
H

rudkov 37
N

ádražní budova
724 344 071

ČD
, a. s.

Zliv
N

ádražní 85
N

ádražní budova
724 742 327

ČD
, a. s.
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VíTání ObČánků

V neděli 20. května 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: Zoe Nechanická, Kristýna Večerková, Kateřina Požárová, Vojtěch Bejček.

něcO PrO labužníky

Vanilkové šneky

Těsto: 500 g polohrubé mouky, 40 g droždí, 50 g cukru, 250 
ml mléka, 50 g másla, 1 vejce, špetka soli – vypracujeme 
kynuté těsto a necháme ho asi 1 hodinu kynout.
Náplň: 500 ml mléka, 1 vanilkový pudink, 1 vanilkový cukr, 
4 lžíce cukru krupice, 1 hrst rozinek – ze všech surovin 
mimo rozinek uvaříme pudink.

Postup: Vykynuté těsto rozválíme na tenký plát, potřeme pu-
dinkem, posypeme rozinkami a zavineme jako roládu, krájí-
me plátky 1cm široké, skládáme je na plech vyložený pečí-
cím papírem, šneky potřeme vejcem a upečeme dozlatova.

lilek zapečený s tvarůžky

Suroviny: 1 lilek, 2 stroužky česneku, 1 cibule, 1 rajče, 
trochu oleje, sůl, pepř, 100 g tvarůžků, 2 vejce, hrst petržele

Postup: Lilek rozkrojíme, vydlabeme dužinu, kterou pokrájí-
me nadrobno stejně jako česnek, cibuli, rajče. V pánvi roze-
hřejeme olej, přidáme pokrájenou směs, sůl, pepř a orestu-
jeme. Vmícháme pokrájené tvarůžky, vejce petrželku. Směsí 
naplníme lilky, které dáme na pekáč, zakryjeme alobalem. 
Pečeme na 180°C asi 50 minut.

Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková
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Obec Kunžak
pořádá

KONCERT
Václava 

Hudečka
v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku

v sobotu 28. července 2018 v 18.00 hod.

účinkují: Václav Hudeček – housle
 Martin Hroch – cembalo
 Kristina Fialová Nouzovská -  viola
 Petr Nouzovský – violoncello

V programu zazní skladby Antonia Vivaldiho,
Johanna Sebastiana Bacha 

a Arcangela Corelliho.

vstupné:100,-Kč


