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Prosinec 2021 č. 2

Vážení sPoluobčané

Všem nejbližším spolupracovníkům a vám, u kterých jsem 
našel pomoc a podporu moc děkuji, a vám které jsem 
zklamal, přeji, aby nové vedení obce naplnilo vaše očekávání.

Vážení spoluobčané, přeji vám i vašim blízkým 
požehnané Vánoce, pevné zdraví a vše dobré v roce 2022 
i v dalších letech.
Ing. Vladimír Šamal, starosta

jsem moc rád, že vás mohu opět pozdravit prostřednictvím 
vánočního vydání Kunžackého zpravodaje. 
Na místo výčtu realizovaných akcí a projektů letošního 
roku bych vám chtěl sdělit, že po sedmi letech výkonu 
funkce starosty obce Kunžak jsem se rozhodl vrátit se 
zpět k původnímu povolání a na prosincovém zasedání 
Zastupitelstva obce Kunžak rezignuji na funkci zastupitele 
a starosty obce. 
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obeC Kunžak
Zastupitelstvo obce Kunžak

obecně závazná vyhláška obce Kunžak č. 2/2021,

o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

1 § 15 odst. 1 zákona, o místních poplatcích
2 § 10e zákona o místních poplatcích
3 Za přihlášení fyzické osoby se podle § 16c zákona o místních poplatcích považuje 
a) přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo  
b) ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince,
1. kterému byl povolen trvalý pobyt,
2. který na území České republiky pobývá přechodně po dobu delší než 3 měsíce,
3. který je žadatelem o udělení mezinárodní ochrany nebo osobou strpěnou na území podle zákona o azylu anebo žadatelem o poskytnutí dočasné ochrany 
podle zákona o dočasné ochraně cizinců, nebo kterému byla udělena mezinárodní ochrana nebo jde o cizince požívajícího dočasné ochrany cizinců.
4 § 10p zákona o místních poplatcích
5 § 10o odst. 1 zákona o místních poplatcích
6 § 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
7 § 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích
8 § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích
9 § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích
10 § 10h odst. 2 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích
11 § 10h odst. 3 ve spojení s § 10o odst. 2 zákona o místních poplatcích

čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Obec Kunžak touto vyhláškou zavádí místní poplatek za 
obecní systém odpadového hospodářství (dále jen „po-
platek“).

2. Správcem poplatku je obecní úřad Kunžak.1

čl. 2
Poplatník

1. Poplatníkem poplatku je. 2

a) fyzická osoba přihlášená v obci 3 nebo 
b) vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo 
stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená 
žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

2. Spoluvlastníci nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům 
nebo stavbu pro rodinnou rekreaci jsou povinni plnit po-
platkovou povinnost společně a nerozdílně.4

čl. 3
Poplatkové období

Poplatkovým obdobím poplatku je kalendářní rok.5

čl. 4
ohlašovací povinnost

1. Poplatník je povinen podat správci poplatku ohlášení 
nejpozději do 30 dnů ode dne vzniku své poplatkové po-
vinnosti. 

2. V ohlášení poplatník uvede 6 
a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název, 
obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu nebo 
sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu pro do-
ručování; právnická osoba uvede též osoby, které jsou 
jejím jménem oprávněny jednat v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních 
služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb v zahraničí, 
užívaných v souvislosti s podnikatelskou činností, v pří-

padě, že předmět poplatku souvisí s podnikatelskou čin-
ností poplatníka,
c) další údaje rozhodné pro stanovení poplatku, zejména 
skutečnosti zakládající nárok na osvobození nebo úlevu 
od poplatku, a jde-li o poplatníka dle čl. 2 odst. 1 písm. 
b) této vyhlášky, též identifikační údaje nemovité věci 
zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou 
rekreaci podle katastru nemovitostí.

3. Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území 
členského státu Evropské unie, jiného smluvního stá-
tu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo 
Švýcarské konfederace, uvede také adresu svého zmoc-
něnce v tuzemsku pro doručování.7

4. Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je po-
platník povinen tuto změnu oznámit do 15 dnů ode dne, 
kdy nastala.8

5. Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změ-
nu se nevztahuje na údaj, který může správce poplat-
ku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo 
evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. 
Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své 
úřední desce.9

čl. 5
sazba poplatku

1. Sazba poplatku činí 800,– Kč.
2. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla 

z důvodu přihlášení fyzické osoby v obci, snižuje o jednu 
dvanáctinu za každý kalendářní měsíc, na jehož konci 10

a) není tato fyzická osoba přihlášena v obci, nebo
b) je tato fyzická osoba od poplatku osvobozena.

3. Poplatek se v případě, že poplatková povinnost vznikla 
z důvodu vlastnictví jednotlivé nemovité věci zahrnují-
cí byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci 
umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu za 
každý kalendářní měsíc, na jehož konci 11

a) je v této nemovité věci přihlášena alespoň 1 fyzická 
osoba,
b) poplatník nevlastní tuto nemovitou věc, nebo
c) je poplatník od poplatku osvobozen.

Zastupitelstvo obce Kunžak se na svém zasedání dne 25. 11. 2021 usnesením č. 37 usneslo vydat na základě § 14 zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), a v souladu 
s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“): 
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čl. 6
splatnost poplatku

1. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1, písm. a) této 
vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 
31. března příslušného kalendářního roku. 

2. Poplatek pro poplatníka dle čl. 2 odst. 1, písm. b) této 
vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 
30. června příslušného kalendářního roku. 

3. Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uve-
deném v odstavci 1, je poplatek splatný nejpozději do 
15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém 
poplatková povinnost vznikla. 

4. Lhůta splatnosti neskončí poplatníkovi dříve než lhůta 
pro podání ohlášení podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky. 

čl. 7
osvobození a úlevy

1. Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková po-
vinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která je12 
a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního od-
padu z nemovité věci v jiné obci a má v této jiné obci 
bydliště, 
b) umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, 
školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné vý-
chovy nebo školského zařízení pro preventivně výchov-
nou péči na základě rozhodnutí soudu nebo smlouvy, 
c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou 
pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost obec-
ního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného 
zástupce dítěte nebo nezletilého, 
d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním postiže-
ním, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem 
nebo v chráněném bydlení, nebo 
e) na základě zákona omezena na osobní svobodě s vý-
jimkou osoby vykonávající trest domácího vězení. 

2. V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit údaj 
rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách stano-
vených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok na osvo-
bození nebo úlevu zaniká.13

čl. 8
navýšení poplatku 

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo 
ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek 
platebním výměrem nebo hromadným předpisným se-
znamem.14

2. Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplat-
ků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek; 
toto zvýšení je příslušenstvím poplatku sledujícím jeho 
osud.15

čl. 9
odpovědnost za zaplacení poplatku16

1. Vznikne-li nedoplatek na poplatku poplatníkovi, který je 

ke dni splatnosti nezletilý a nenabyl plné svéprávnosti 
nebo který je ke dni splatnosti omezen ve svéprávnos-
ti a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, 
přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka na zá-
konného zástupce nebo tohoto opatrovníka; zákonný 
zástupce nebo opatrovník má stejné procesní postavení 
jako poplatník.

2. V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku po-
platek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi poplat-
níka.

3. Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou 
povinni plnit poplatkovou povinnost společně a nerozdíl-
ně.

čl. 10
společná ustanovení

1. Ustanovení o nemovité věci se použijí obdobně i na 
jednotku, která je vymezena podle zákona o vlastnictví 
bytů, spolu s touto jednotkou spojeným podílem na spo-
lečných částech domu, a pokud je s ní spojeno vlastnic-
tví k pozemku, tak i spolu s podílem na tomto pozemku.17

2. Na svěřenecký fond, podílový fond nebo fond obhospo-
dařovaný penzijní společností, do kterých je vložena ne-
movitá věc, se pro účely poplatků za komunální odpad 
hledí jako na vlastníka této nemovité věci.18

čl. 11
Přechodná ustanovení

1. Údaje ohlášené poplatníkem místního poplatku za pro-
voz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů ke dni 
předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky se 
považují za údaje ohlášené podle čl. 4 odst. 1 této vy-
hlášky.

2. Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti 
této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních 
předpisů.

čl. 12
Zrušovací ustanovení

1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.1/2020 o míst-
ním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, ze dne 10. 12. 2020. 

čl. 13
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2022.

          ….      …
      Petr Král           Ing. Vladimír Šamal
 místostarosta       starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne:

12  § 10g zákona o místních poplatcích
13  § 14a odst. 6 zákona o místních poplatcích
14  § 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích
15  § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích
16  § 12 zákona o místních poplatcích
17  § 10q zákona o místních poplatcích
18  § 10r zákona o místních poplatcích
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čl. 1
Úvodní ustanovení

1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového 
hospodářství na území obce Kunžak.

2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které předá-
vá do obecního systému, odkládat na místa určená obcí 
v souladu s povinnostmi stanovenými pro daný druh, ka-
tegorii nebo materiál odpadu nebo movitých věcí záko-
nem o odpadech a touto vyhláškou.1

3. Komunální odpad vznikající na území obce při činnosti 
právnických a podnikajících fyzických osob mohou pů-
vodci využít obecní systém odpadového hospodářství 
na základě smlouvy. Smlouva musí být písemná a musí 
obsahovat vždy výši sjednané ceny za tuto službu.

4. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního systé-
mu odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou výrobků 
s ukončenou životností, na místě obcí k tomuto účelu ur-
čeném, stává se obec vlastníkem této movité věci nebo 
odpadu.2 

5. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné ná-
doby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího 
nakládání s komunálním odpadem. Stanoviště sběrných 
nádob jsou individuální nebo společná pro více uživa-
telů.

čl. 2
oddělené soustřeďování komunálního odpadu 

1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená 
obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující 
složky:
a) Biologické odpady,
b) Papír,
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,
g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Textil 
j) Směsný komunální odpad

2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komu-
nální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 
písm. a), b), c), d), e), f), g), h) a i).

3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke 
svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných ná-
dob (např. koberce, matrace, nábytek…).

1 § 61 zákona o odpadech
2 § 60 zákona o odpadech

obeC Kunžak
Zastupitelstvo obce Kunžak

obecně závazná vyhláška obce Kunžak č. 3/2021

o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

čl. 3
soustřeďování papíru, plastů, skla, kovů, biologic-

kého odpadu, jedlých olejů a tuků, textilu
1. Papír, plasty, sklo, kovy, biologické odpady, jedlé oleje 

a tuky, textil se soustřeďují do zvláštních sběrných ná-
dob, kterými jsou sběrné nádoby a kontejnery. 

2. Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na těchto stano-
vištích: 
Velkoobjemový kontejner na kovy je umístěn ve sběr-
ném dvoře v Bystřické ulici.
Velkoobjemový kontejner na textil je umístěn ve sběr-
ném dvoře v Bystřické ulici.
Velkoobjemový kontejner na plast je umístěn ve sběr-
ném dvoře v Bystřické ulici.
Velkoobjemový kontejner na papír je umístěn ve sběr-
ném dvoře v Bystřické ulici.
Jedlé oleje a tuky sběrná nádoba je umístěna ve sběr-
ném dvoře v Bystřické ulici.
Seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob tříděného 
odpadu je uveden v příloze č.1 této vyhlášky.

3. Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označe-
ny příslušnými nápisy:
a) Biologické odpady, barva hnědá, 
b) Papír, barva modrá, 
c) Plasty, PET lahve, barva žlutá
d) Sklo, barva zelená,
e) Kovy, velkoobjemový kontejner s nápisem KOVY
f) Jedlé oleje a tuky, sběrná nádoby barva bílá
g) Textil, velkoobjemový kontejner s nápisem TEXTIL

4. Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné 
složky komunálních odpadů, než pro které jsou určeny.

5. Zvláštní sběrné nádoby je povinnost plnit tak, aby je bylo 
možno uzavřít a odpad z nich při manipulaci nevypadá-
val. Pokud to umožňuje povaha odpadu, je nutno objem 
odpadu před jeho odložením do sběrné nádoby minima-
lizovat. 

6. Papír, plasty, sklo, kovy, nebezpečné odpady, jedlé oleje 
a tuky, textil, lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který je 
umístěn v Bystřické ulici.

čl. 4
 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1. Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, 
který je umístěn Bystřické ulici.

2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpa-
du podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Zastupitelstvo obce Kunžak se na svém zasedání dne 25. 11. 2021 usnesením č. 37 usneslo vydat na základě § 59 odst. 4 zá-
kona č. 541/2020 Sb., o odpadech (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 (dále jen „vyhláška“):
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čl. 5
 svoz objemného odpadu

1. Objemný odpad lze odevzdávat ve sběrném dvoře, který 
je umístěn Bystřické ulici. 

2. Soustřeďování objemného odpadu podléhá požadav-
kům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5. 

čl. 6
soustřeďování směsného komunálního odpadu 

1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných ná-
dob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami ro-
zumějí: 
a) Typizované popelnice 110 l
b) Typizované igelitové pytle s logem společnosti opráv-
něné provádět svoz odpadu
c) Kontejnery 1 100 l
d) Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných 
prostranstvích v obci, sloužící pro odkládání drobného 
směsného komunálního odpadu.

2. Soustřeďování směsného komunálního odpadu podléhá 
požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5. 

3. Popelnice musí být v dobrém technickém stavu tak, aby 
s nimi byla bezpečná manipulace a aby bylo možné po-
užití mechanizace. Sběrné nádoby musí být v den svozu 
přistaveny ke svozové trase a následně po provedení 
svozu odklizeny. Na přední straně popelnice musí být 
vylepena evidenční známka, která prokazuje zapojení 
do systému.

4. Směsný komunální odpad v popelnicích nebo pytlích 
bude vyvážen oprávněnou osobou v pravidelných inter-
valech ve stanovený den. 

čl. 7
nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na 
území obce při činnosti právnických a podnikají-

cích fyzických osob
1. Právnické a podnikající fyzické osoby zapojené do obec-

ního systému na základě smlouvy s obcí komunální od-
pad dle čl. 2 odst. 1 písm. b, c, d předávají do kontejnerů 
k tomu určených nebo na sběrný dvůr.

2. Výše úhrady za zapojení do obecního systému se stano-
ví na základě ceníku schváleného Zastupitelstvem obce 
Kunžak. 

3. Úhrada se vybírá 1x ročně a to převodem na účet Obce 
Kunžak.

čl. 8
nakládání s movitými věcmi v rámci předcházení 

vzniku odpadu
1. Obec v rámci předcházení vzniku odpadu za účelem je-

jich opětovného použití nakládá s těmito movitými věcmi:
b) oděvy a textil

2. Movité věci uvedené v odst. 1 lze předávat ve sběrném 
dvoře, který je umístěn Bystřické ulici. Movitá věc musí 
být předána v takovém stavu, aby bylo možné její opě-
tovné použití. 

čl. 9
nakládání s výrobky s ukončenou životností 

v rámci služby pro výrobce 

(zpětný odběr)
1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito výrob-

ky s ukončenou životností: 
a) elektrozařízení
b) baterie a akumulátory

2. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst. 1 lze 
předávat na sběrný dvůr, Bystřická ulice, Kunžak 

čl. 10
biologický odpad rostlinného původu

1. Biologické odpady rostlinného původu mohou fyzické 
osoby odkládat do sběrných nádob. Pro účely této vy-
hlášky se sběrnými nádobami rozumějí typizované sběr-
né nádoby – 120 l určené ke shromažďování biologické-
ho odpadu rostlinného původu a kontejnerů umístěných 
v příloze č.1 této vyhlášky.

čl. 11
Závěrečná ustanovení

1. Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně zá-
vazná vyhláška obce č. 3/2018, o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů a nakládání se staveb-
ním odpadem, ze dne 24. 05. 2018

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2022.

   
          ….      …
      Petr Král           Ing. Vladimír Šamal
 místostarosta       starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 
Sejmuto z úřední desky dne:



6

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 3/2021

seznam stanovišť zvláštních sběrných nádob na tříděný komunální odpad

umístění PeT PaPíR sKlo bio

Suchdol 1 1 1
Mosty 2 1 1
Valtínov 2 2 1
Zvůle 2 1 1 1
Kaproun 2 1 1 1
Terezín 1 1 1
Lány - Podlaha 1 1 1
Sběrný dvůr před 3 3 1
Sběrný dvůr 4 2
Jiterská 1 1 1
U Zámečníků 1 1 1
ČOV 1 1 1
u Pošty 3 2 1
školní zahrada 2
Škola 1 1
Bytovka čp. 165 1
FLOP Straka 2 1 1
Nová u Trepků 1 1 1
u hřbitova 1 1
Trávníky 1 1 1
Školka 1 1 2
v ulici B. Němcové 1 1 1
v ulici Bystřická 2 2 1
bytovky u Lesní správy 1 1
u čp. 24 Hroníčkovi 1 1 1
hřiště 1

Žižkova ulice

Hradecká ulice
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Milan KUDRNA, Nad Kamenitým 378, STRMILOV 378 53

Příjem a výdej zakázek: PO - PÁ   17 - 19 hodin, výjimky po dohodě.

Mobil: 724 022 018 www.hobbyservis.cz

Brousíme pánské, dámské a dětské brusle i náhradní nože k bruslím.
BROUŠENÍ BRUSLÍ

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
Brousíme nože, nůžky, sekáčky, dláta, sekery, vrtáky, hoblovací nože,
pilové kotouče obyčejné i vidiové, pilové řetězy, nože do sekaček atd.

PRODEJ A OPRAVY PILOVÝCH ŘETĚZŮ
Prodáváme kvalitní pilové řetězy značky Oregon

a opravujeme poškozené pilové řetězy.

hobby servis  K K&

novÁ sluzba ve vašem regionu !ˇ

mnozstevnÍ slevy od 5 kusu vÝse !ˇ ˇ°

Obecní úřad Kešnerák
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MaTeřsKá šKola KunžaK

Před zahájením školního roku proběhlo školení první pomoci 
všech zaměstnanců, které bylo lektorsky zajištěno Červeným 
křížem z J. Hradce. Nejen teoreticky, ale hlavně prakticky jsme 
si vyzkoušely poskytnutí první pomoci u dětí i dospělých.

Letošní školní rok je kapacita mateřské školy maximálně 
naplněna. Velmi nás těší zájem rodičů nejen spádových dětí 
o docházku do mateřské školy. Provoz je i v letošním roce 
uzpůsoben dle doporučení MŠMT a MZ. V září jsme dle 
doporučení MŠMT omezili v maximální míře spojování dětí 
mezi třídami. Od října již nemusíme dodržovat homogenitu 
tříd, ale s ohledem k provozním podmínkám, třídy spojujeme 
co nejméně, nebo na co nejkratší dobu. Pohybové aktivity, tj. 
výuku bruslení a plavání jsme zrušili, snažíme se předcházet 
situacím (spojování dětí z různých školek), které mohou ohrozit 
zdraví dětí a tím chod celé mateřské školy.

evropský týden mobility

Od 16.9. do 22.9.2021 jsme se připojili k ZŠ SNW Kunžak, 
k jejich výzvě turistické štafety. Za mateřskou školu jsme na-
chodili celkem 243 km. 

Rýma, kašel, teplota je podzimní jistota

Dítě je křehký tvor, s křehkou imunitou. Při vstupu dítěte do 
školky je potřeba počítat s tím, že i když bylo dítě do této 
doby relativně zdravé, bude pravděpodobně nemocné častěji. 
Je to zcela přirozené, ve větší skupině dětí je vyšší pravdě-
podobnost nákazy. Je velice důležité, pokud dítě onemocní, 
nechat ho doma až do úplného uzdravení. Pokud není dítě 
doléčené, snáze onemocní v krátké době znovu. K útlumu, 
ani vymizení nemoci Covid-19 nedochází, je třeba sledovat 
aktuální a často se měnící informace. Vím, je to pro mnohé 
velmi náročné období, fyzicky i psychicky. Ale zdraví máme 
jen jedno, a to si musíme chránit. Je důležité jednat s ohle-
duplností, zodpovědností, pochopením nejen ke své vlastní 
osobě, ale také k ostatním. 

Podzim ve školce
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Podzim zdobí zahradu

A podzim nám letos zahradu opravdu krásně vyzdobil, jako 
poděkování za ty dary jsme uspořádali společně s rodiči malou 
podzimní slavnost – moštování. Hojnost úrody, zdraví a radost 
nejsou v našem životě samozřejmostí, je dobré dětem i sobě 
připomínat, že je důležité se rozdělit o to, co nám bylo hojně 
naděleno. 

Den stromů
Stromy nám radí: „Stůj vzpřímeně, ať se děje cokoliv. Pamatuj 
na své kořeny. Pij dostatek vody. Buď spokojen s tím, jaký jsi. 
Užívej si výhledu“. Mezinárodní den stromů si připomínáme 
v kalendáři 20. října. Tato tradice vznikla v Nebrasce, kdysi 
zvané „krajina bez stromů“. Odtud se svátek rozšířil po celém 
světě. My jsme ve školce oslavili tento den zasazením ovoc-
ného stromu – třešně, který si děti samy vybraly. 
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svatý Martin Mikulášská nadílka

Hledání sněhových vloček na zahradě mateřské školy je naše 
tradice. Díky paní kuchařce byla pro děti připravena i sladká 
odměna, svatomartinské rohlíčky.

Vánoční čas
Vánoce jsou pro hodně lidí nejdůležitější svátky v roce, ať už 
je vnímáme jako svátek narození Ježíše Krista, nebo „jen“ 
jako svátky rodinné. Příroda nás přirozeně nabádá ke zklid-
nění, zpomalení, bilancování. Pro děti jsou to svátky radosti, 
těšení, očekávání. V letošním roce jsme z epidemiologických 
důvodů opět nemohli pořádat tradiční vánoční setkání s rodiči. 
Nicméně snažili jsme se, aby děti nepřišly o hezké předvánoční 
chvíle. Vánoční atmosféra a vůně cukroví se linula mateřskou 
školou již od listopadu.

Mikulášskou nadílku a vzkaz od Mikuláše nám stejně jako 
loňský rok dovezl náš oblíbený pan Divoloď, následně jsme 
společně s loutkou Aničkou hledali Ježíška. 

Zpravodaj dopisuji 6. prosince, před 
námi je ještě hodně adventních dnů 
a nápadů, jak je prožít. Máme naplá-
novanou návštěvu místního kostela, 
společně s dětmi bychom velmi rádi 
tento rok přinášeli betlémské světlo 
do Vašich domovů. Přejeme si a vě-
říme, že všechny předvánoční dny 
strávíme s dětmi v mateřské škole, 
ve zdraví a pohodě. 

Děkuji všem našim sponzorům 
a přátelům mateřské školy za celo-
roční spolupráci. Seznam sponzorů 
naleznete na webových stránkách 
www.mskunzak.cz.

Přeji Vám o Vánocích chvíle odpo-
činku, pohodu u pohádek, hezké 
zimní procházky, milé posezení 
s rodinou a přáteli. To vše, ať proži-
jete ve zdraví. 

Veronika Dobešová

Vánoční prázdniny v Mš Kunžak 
budou od 23.12. do 31.12.2021
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ZáKlaDní šKola siRa niCholase WinTona KunžaK

V letošním školním roce pracujeme ve škole, ale v trochu jiném 
režimu než v době před pandemií. Byli jsme zvyklí, že jsme 
společná komunita a nyní musíme ve škole jednotlivé třídy 
držet od sebe. Testujeme antigenními testy, občas trasujeme. 
Snažíme se využít každý den strávený ve škole, doháníme 

V červnu bylo slavnostně předáno vysvědčení žákům 9. třídy.

1. září do naší školy nastoupilo 176 žáků. V 1. třídě je 20 žáků.

učivo, procvičujeme jej, ale hlavně učíme žáky trávit čas 
společně. Využíváme všech možností, které dovolují hygie-
nická opatření, a organizujeme pro žáky i soutěže, výukové 
programy, projekty. 
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Týden mobility
I v letošním školním roce se naše škola připojila k Evropskému 
týdnu mobility. Snažili jsme se motivovat děti k výletům do 
přírody v kolektivech tříd nebo s rodinou či kamarády. Sčítali 
jsme našlapané kilometry a v pomyslné štafetě jsme nachodili 
4138 km a doputovali až do Osla. Snažili jsme se také moti-
vovat kunžacké děti k pěší cestě do školy, ať už s rodiči nebo 
kamarády. Taková cesta do školy přispěje k samostatnosti, je 
zdravější, veselejší a také přispěje k bezpečnějšímu prostředí 
před školou v době, kdy se zde pohybuje nejvíce dětí.
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sběr papíru
Žáci 9. třídy v rámci výuky biologického semináře se tradičně 
účastní projektu „Papírem k dortu!“. Příprava projektu probíhá 
v hodinách biologického semináře, vlastní projekt se uskuteční 
ve volném čase. Během akce spolupracují žáci s vedením školy 
a s obcí. Výzva je směřována pro všechny žáky školy, ale také 
pro občany Kunžaku. Vítězné kolektivy žáků vyhrají dorty, které 
jsou jim předány na slavnostním vyhlášení. Finanční výtěžek 
je použit na zaplacení odměn pro třídy, hry nebo sportovní 
vybavení pro žáky do školy a na další charitu. 

1.místo 4.třída 1 179,4 kg

2.místo 3.třída 928,0 kg

3.místo 1.třída 562,8 kg

4.místo 2.třída 224,7 kg

1.místo 7.třída 1 193,5 kg

2.místo 6.třída 741,8 kg

3.místo 5.třída 573,1 kg

4.místo 8.třída 558,5 kg

Výsledky letošní soutěže:
Celkem bylo vybráno 5,96 tuny papíru. Poděkování patří všem, 
kteří pomohli, zvláště autorkám krásných a chutných dortů.

soutěže
Pro zájemce jsme uspořádali školní kola těchto soutěží: 
Logická olympiáda, Biologická olympiáda, Přírodovědný 
klokan. Žáci 6. třídy připravili pro ostatní děti soutěž ke 

Dni stromů a seznámili je s památnými stromy v Kunžaku 
a jeho okolí. V říjnu se naši žáci zúčastnili okresního kola 
přespolního běhu.
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Výukové programy 
Podle platných hygienických pravidel nyní nemůžeme pořádat 
žádné společné akce (divadelní představení, koncerty apod.), 
ale snažíme se do výuky zařadit výukové programy pro jed-
notlivé třídy. Žáci 8. a 9. ročníku viděli film V síti a pak online 
besedu s tvůrci filmu. Pracovnice úřadu práce navštívila žáky 
9. třídy a vedla program o volbě povolání, Pro žáky 9. ročníku 
jsme uspořádali výukový program Jak se žije v Podnebíně. 
Program organizovalo sdružení Cassiopeia. Pan Jiří Fučík 
pracovník z Lesní správy Třeboň připravil celodenní program 
Les pro žáky 8. ročníku.

Projekty
Krokus
I letos se žáci 9. ročníku se zapojili do projektu Krokus.  V pří-
rodní učebně vysadili žluté krokusy. Projekt Krokus realizuje 
irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve 
spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského 
muzea v Praze. Žáci zasadili cibulky žlutých krokusů 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. 

Děti dětem
Žáci 7. ročníku připravili pro děti z 1. a 2. třídy přírodovědný 
program. Krásné podzimní počasí tomuto pěknému dni přálo. 
Dopoledne v přírodní učebně se vydařilo.

Charitativní akce
Žáci 9. ročníku se zapojili do charitativní akce Český den boje 
proti rakovině. Prodali 273 kytiček za cenu 5.735 Kč. Děkujeme 
všem, kteří přispěli.

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

Eva Krafková
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stolní tenis Kunžak

Letošní rok díky pandemii covidu-19 nezačal pro nás dobře 
a soutěžní utkání se nehrála stejně jako na podzim lonské 
sezony. O to více se všichni těšili, že následující sezona už 
proběhne tak, jak má. Náš tým se připravoval s velikým nadše-
ním a cílem udržet soutěž OP1. Pro vysvětlení laikům, máme 
pod sebou ještě dvě kategorie, kam bychom mohli sestoupit. 
Po šestiletém odloučení se nám vrátil z Anglie náš dlouholetý 
matador Václav Holcmann, který si zahrál i soutěž za Liver-
pool, kde zdokonoval svou hru a umění stolního tenisu. Za což 
jsme velice rádi a věříme, že nám pomůže s naplněním našich 
cílů. Náš tým pro tuto sezonu se skládá z těchto hráčů: Pavel 
Rokyta, Ctibor Psota, Václav Holcmann, Tomáš Procházka 
a Jaromír Procházka. 

Za stolní tenis předseda oddílu Pavel Rokyta

sPoRT

oddíl kuželek
Pro sezónu 2021/2022 jsme přihlásili za oddíl kuželek družstvo 
A do soutěže Krajský přebor I (KP I), družstvo B do Krajského 
přeboru II (KP II) a družstvo C do Okresního přeboru.
Do všech soutěží výrazně zasahuje koronavirus, hráčů po 

Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-

1 KK Hilton Sez. Ústí A 9 8 0 1 2565.4 53.5 : 18.5 66.5 : 41.5 16 8
2 TJ Sokol Nové Hrady A 10 7 0 3 2591.8 52.5 : 27.5 71.5 : 48.5 14 4
3 TJ Centropen Dačice D 9 6 1 2 2577.8 40.5 : 31.5 53.5 : 54.5 13 3
4 TJ Nová Ves u Č. B. A 9 4 2 3 2467.5 40 : 32 57 : 51 10 0
5 TJ Sokol Písek A 10 4 2 4 2444.2 42 : 38 61 : 59 10 -4
6 TJ Dynamo Č. Budějovice A 8 4 0 4 2479.5 29 : 35 46.5 : 49.5 8 0
7 TJ Loko Č. Budějovice B 9 4 0 5 2455.8 31.5 : 40.5 54 : 54 8 -2
8 KK Hilton Sez. Ústí B 10 4 0 6 2518 35 : 45 53 : 67 8 0
9 TJ Kunžak A 8 3 0 5 2464.1 28 : 36 49.5 : 46.5 6 -2
10 TJ Spartak Soběslav A 10 3 0 7 2445.8 30.5 : 49.5 53 : 67 6 0
11 TJ Sokol Chotoviny B 10 1 1 8 2472.6 25.5 : 54.5 46.5 : 73.5 3 -7

Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-

1 TJ Centropen Dačice E 5 5 0 0 2754.9 36 : 4 43 : 17 10 4
2 Kuželky Borovany A 6 5 0 1 2504.3 32 : 16 43 : 29 10 4
3 TJ Loko. Č. Velenice B 7 5 0 2 2635.8 37.5 : 18.5 52 : 32 10 4
4 TJ Spartak Trhové Sviny A 7 3 0 4 2588 26.5 : 29.5 43 : 41 6 -2
5 TJ Sokol Slavonice B 7 3 0 4 2473.4 26 : 30 33 : 51 6 -2
6 TJ Blatná B 6 2 0 4 2565 19 : 29 34 : 38 4 0
7 TJ Sokol Chýnov A 7 2 0 5 2423 21 : 35 34 : 50 4 -6
8 TJ Kunžak B 7 1 0 6 2419.7 10 : 46 30 : 54 2 -2

Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-

1 TJ Jiskra Nová Bystřice B 6 6 0 0 1697.4 32.5 : 3.5 32.5 : 15.5 12 4
2 TJ Kunžak C 5 4 0 1 1592.6 21 : 9 25.5 : 14.5 8 6
3 TJ Jiskra Nová Bystřice C 5 4 0 1 1658 21 : 9 23.5 : 16.5 8 2
4 TJ Nová Včelnice B 6 2 0 4 1542.4 14 : 22 24 : 24 4 -4
5 TJ Slovan Jindřichův Hradec B 6 2 0 4 1502.4 14 : 22 22 : 26 4 -2
6 TJ Centropen Dačice F 6 2 0 4 1558.4 12 : 24 15 : 33 4 0
7 TJ Sokol Slavonice C 6 0 0 6 1490 5.5 : 30.5 17.5 : 30.5 0 -6

Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-

1 KK Hilton Sez. Ústí A 9 8 0 1 2565.4 53.5 : 18.5 66.5 : 41.5 16 8
2 TJ Sokol Nové Hrady A 10 7 0 3 2591.8 52.5 : 27.5 71.5 : 48.5 14 4
3 TJ Centropen Dačice D 9 6 1 2 2577.8 40.5 : 31.5 53.5 : 54.5 13 3
4 TJ Nová Ves u Č. B. A 9 4 2 3 2467.5 40 : 32 57 : 51 10 0
5 TJ Sokol Písek A 10 4 2 4 2444.2 42 : 38 61 : 59 10 -4
6 TJ Dynamo Č. Budějovice A 8 4 0 4 2479.5 29 : 35 46.5 : 49.5 8 0
7 TJ Loko Č. Budějovice B 9 4 0 5 2455.8 31.5 : 40.5 54 : 54 8 -2
8 KK Hilton Sez. Ústí B 10 4 0 6 2518 35 : 45 53 : 67 8 0
9 TJ Kunžak A 8 3 0 5 2464.1 28 : 36 49.5 : 46.5 6 -2
10 TJ Spartak Soběslav A 10 3 0 7 2445.8 30.5 : 49.5 53 : 67 6 0
11 TJ Sokol Chotoviny B 10 1 1 8 2472.6 25.5 : 54.5 46.5 : 73.5 3 -7

Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-

1 TJ Centropen Dačice E 5 5 0 0 2754.9 36 : 4 43 : 17 10 4
2 Kuželky Borovany A 6 5 0 1 2504.3 32 : 16 43 : 29 10 4
3 TJ Loko. Č. Velenice B 7 5 0 2 2635.8 37.5 : 18.5 52 : 32 10 4
4 TJ Spartak Trhové Sviny A 7 3 0 4 2588 26.5 : 29.5 43 : 41 6 -2
5 TJ Sokol Slavonice B 7 3 0 4 2473.4 26 : 30 33 : 51 6 -2
6 TJ Blatná B 6 2 0 4 2565 19 : 29 34 : 38 4 0
7 TJ Sokol Chýnov A 7 2 0 5 2423 21 : 35 34 : 50 4 -6
8 TJ Kunžak B 7 1 0 6 2419.7 10 : 46 30 : 54 2 -2

Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-

1 TJ Jiskra Nová Bystřice B 6 6 0 0 1697.4 32.5 : 3.5 32.5 : 15.5 12 4
2 TJ Kunžak C 5 4 0 1 1592.6 21 : 9 25.5 : 14.5 8 6
3 TJ Jiskra Nová Bystřice C 5 4 0 1 1658 21 : 9 23.5 : 16.5 8 2
4 TJ Nová Včelnice B 6 2 0 4 1542.4 14 : 22 24 : 24 4 -4
5 TJ Slovan Jindřichův Hradec B 6 2 0 4 1502.4 14 : 22 22 : 26 4 -2
6 TJ Centropen Dačice F 6 2 0 4 1558.4 12 : 24 15 : 33 4 0
7 TJ Sokol Slavonice C 6 0 0 6 1490 5.5 : 30.5 17.5 : 30.5 0 -6

Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-

1 KK Hilton Sez. Ústí A 9 8 0 1 2565.4 53.5 : 18.5 66.5 : 41.5 16 8
2 TJ Sokol Nové Hrady A 10 7 0 3 2591.8 52.5 : 27.5 71.5 : 48.5 14 4
3 TJ Centropen Dačice D 9 6 1 2 2577.8 40.5 : 31.5 53.5 : 54.5 13 3
4 TJ Nová Ves u Č. B. A 9 4 2 3 2467.5 40 : 32 57 : 51 10 0
5 TJ Sokol Písek A 10 4 2 4 2444.2 42 : 38 61 : 59 10 -4
6 TJ Dynamo Č. Budějovice A 8 4 0 4 2479.5 29 : 35 46.5 : 49.5 8 0
7 TJ Loko Č. Budějovice B 9 4 0 5 2455.8 31.5 : 40.5 54 : 54 8 -2
8 KK Hilton Sez. Ústí B 10 4 0 6 2518 35 : 45 53 : 67 8 0
9 TJ Kunžak A 8 3 0 5 2464.1 28 : 36 49.5 : 46.5 6 -2
10 TJ Spartak Soběslav A 10 3 0 7 2445.8 30.5 : 49.5 53 : 67 6 0
11 TJ Sokol Chotoviny B 10 1 1 8 2472.6 25.5 : 54.5 46.5 : 73.5 3 -7

Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-

1 TJ Centropen Dačice E 5 5 0 0 2754.9 36 : 4 43 : 17 10 4
2 Kuželky Borovany A 6 5 0 1 2504.3 32 : 16 43 : 29 10 4
3 TJ Loko. Č. Velenice B 7 5 0 2 2635.8 37.5 : 18.5 52 : 32 10 4
4 TJ Spartak Trhové Sviny A 7 3 0 4 2588 26.5 : 29.5 43 : 41 6 -2
5 TJ Sokol Slavonice B 7 3 0 4 2473.4 26 : 30 33 : 51 6 -2
6 TJ Blatná B 6 2 0 4 2565 19 : 29 34 : 38 4 0
7 TJ Sokol Chýnov A 7 2 0 5 2423 21 : 35 34 : 50 4 -6
8 TJ Kunžak B 7 1 0 6 2419.7 10 : 46 30 : 54 2 -2

Tabulka družstev
Pořadí Název týmu Utkání 2B 1B 0B Průměr Skóre Dílčí Body +/-

1 TJ Jiskra Nová Bystřice B 6 6 0 0 1697.4 32.5 : 3.5 32.5 : 15.5 12 4
2 TJ Kunžak C 5 4 0 1 1592.6 21 : 9 25.5 : 14.5 8 6
3 TJ Jiskra Nová Bystřice C 5 4 0 1 1658 21 : 9 23.5 : 16.5 8 2
4 TJ Nová Včelnice B 6 2 0 4 1542.4 14 : 22 24 : 24 4 -4
5 TJ Slovan Jindřichův Hradec B 6 2 0 4 1502.4 14 : 22 22 : 26 4 -2
6 TJ Centropen Dačice F 6 2 0 4 1558.4 12 : 24 15 : 33 4 0
7 TJ Sokol Slavonice C 6 0 0 6 1490 5.5 : 30.5 17.5 : 30.5 0 -6

zrušení loňské sezóny ubylo a promítlo se to do počtu týmů 
v soutěžích. V KP I se snížil počet družstev ze 12 na 11, v KP 
II ze 12 dokonce na 8! Pouze v OP došlo k navýšení počtu 
týmů na 7. 

V KP ii je situace velmi podobná.

V KP i je z níže uvedené tabulky zřejmé, že z rozdílného počtu odehraných zápasů bude složité podzimní část soutěže 
řádně dokončit. a to nevíme, co nás čeká na jaře.

nejlepší je situace v oP, kde chybí odehrát pouze 1 utkání.
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Na závěr jsem si nechal největší sportovní událost – kompletní rekonstrukci kuželny. Ještě jednou bych chtěl touto cestou 
poděkovat zastupitelstvu obce za podporu „ malého sportu“, kdy obec financovala 80% nákladu na rekonstrukci. Poděkování 
patří také členům TJ, na přípravě nových drah a dopadliště se odpracovalo cca 800 hodin. Přiložené fota nahradí jakýkoliv 
slovní komentář:

Sportovní výsledky KP I+II a OP najdete na stránkách www.kuzelky.com. Hodu zdar!

TĚloVÝChoVná JeDnoTa KunžaK – oDDíl FoTbalu

Narozdíl loňské sezony, kdy se podzimní část vinnou nemoci 
Covid-19 nedohrála, se až na jedinou výjimku všechny soutě-
že odehrály dle rozpisu. S výsledky našich mužstev můžeme 
být po podzimní části soutěží spokojeni. I v této těžké době 
kunžačtí fotbalisté všech věkových kategorií příkladně repre-
zentovali naši obec.  

Mladší a starší přípravka
Obě naše družstva přípravky hrají Okresní přebor turnajovou 
formou bez určení konečného pořadí. Naši nejmladší fotbalisté 
v těchto zápasech podávali velmi dobré výkony. Doufáme, že 
kluci přes zimu dobře potrénují, aby si v nadcházející části 
sezóny připsali co nejvíce vítězných zápasů.
Trenéři: Novák Michal a Račák David

Mladší žáci
Družstvo mladších žáků hrající rovněž Okresní přebor odehrálo 
na podzim celkem sedm zápasů, v nichž kluci uhráli jednu 
remízu a šestkrát odcházeli poražení. Za tým mladších žáků 
nastupují zejména hráči spadající věkem do starší přípravky. 
Až kluci dorostou, budou své soupeře jistě porážet, potenciál 
k tomu rozhodně mají.
Trenéři: Novák Michal a Račák David
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Dorost
Naši dorostenci nastupují v této sezoně v I. A třídě dorostu 
společně s kluky z klubu TJ Centropen Dačice. Mužstvo ode-
hrálo z podzimní části celkem osm duelů s bilancí tři výhry a 
pět porážek. V průběžné tabulce je na 5. místě, nicméně druž-
stvo odehrálo o jeden zápas méně než ostatní týmy. Poslední, 
devátý, zápas se neuskutečnil, z důvodu nákazy koronavirem 
u některých dačických hráčů. Náhradní termín byl stanoven 
na jaro 2022.
Trenér: Šimánek Marek

Muži
Mužstvo mužů v podzimní části Okresního přeboru nastoupilo 
celkem do třinácti zápasů s bilancí sedmi výher, třech remíz 
a třech porážek; skóre  45:32. V průběžné tabulce náš tým 
přezimuje na 5. místě. Nejlepším střelcem týmu je Yurii Suli-
menko s 15 góly. Výbornými výkony se také prezentoval teprve 
sedmnáctiletý  obránce Daniel Bula, záložník Filip Vilímek, 
který se před sezónou vrátil z Žirovnice, a útočníci František 
Fáber s Tomášem Maškem. Věříme, že mužstvo mužů naváže 
na své výkony i ve druhé části soutěže a bude se pohybovat ve 
svrchních patrech tabulky. V průběhu podzimu šla na výpomoc 
do Dačic, které hrají I. A třídu mužů, naše brankářská jednička 
Honza Marek. Z Dačic nám naopak vypomohli Vojta Leitkep, 
Adam a Dan Točíkovi. 
Trenéři: Brtník Josef a Ferdan Jiří

Výbor oddílu fotbalu
Jménem výboru oddílu kopané se sluší poděkovat našim fa-
nouškům, jež chodí naše mužstva podporovat, členům výboru, 
trenérům a ostatním lidem za odvedenou práci a především 
čas, který fotbalu věnují. Rovněž si velký dík zaslouží všichni 
sponzoři a zastupitelstvo obce Kunžak za podporu sportu 
v naší obci, protože bez finančních prostředků by v této slo-
žité době byl chod TJ prakticky nemožný. V neposlední řadě 
patří dík všem našim hráčům od mládežnických družstev po 
družstvo mužů, kteří reprezentovali obec Kunžak.. 

činnosT Za 2. PololeTí RoKu 2021

Druhá polovina letošního roku pokračovala ve stejném duchu, 
jako začátek roku. Díky pandemii jsme v červenci neuspořá-
dali každoroční soutěž v požárním útoku, ani v rámci JHHL, 
která se rovněž nekonala. Avšak díky této situaci, kdy jsme 
„měli více času“, jsme se konečně pustili do výstavby altánu 
a kolníku na dvoře za hasičskou zbrojnicí, kterou jsme již měli 
dlouho naplánovanou.

ZásahY
Od druhé poloviny letošního roku do teď jsme měli dalších 24 
událostí, ke kterým jsme přijeli. 
Jednalo se převážně o technické pomoci, kterých bylo 15x, 
5x požár, 1x dopravní nehoda a  3x tzv. ostatní pomoc, kdy 
se jednalo o pomoc pro záchrannou zdravotnickou službu. 
Prozatím máme tedy celkem 47 zásahů za celý rok 2021. 
Bližší seznam všech zásahů najdete na našich stránkách 
www.sdhkunzak.cz.

hasičsKé ZKoušKY
Na podzim někteří členové absolvovali zkoušku „Hasič 3. stup-
ně“, která spočívá v hasičské odbornosti – profesní zkoušky. 
Všichni zúčastnění uspěli.

sboR DobRoVolnÝCh hasičů KunžaK

Fotbalový výbor TJ Kunžak pracoval ve složení Beran Oldřich, 
Brtník Josef, Janák Pavel st., Janák Pavel ml. a Novák Michal. 

Pavel Janák ml.
Člen výboru fotbalu TJ Kunžak
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osTaTní aKCe

nové houpačky na dětském hřišti
Ve spolupráci se Svazem žen jsme byli u  slavnostního předání 
dalších třech atrakcí na dětském hřišti na Bělidle v Kunžaku. 
Akce se neobešla bez doprovodných her a samozřejmě bez 
výborného pohoštění pro všechny zúčastněné ze strany Žen.

nový kolník
Jak již bylo zmíněno výše, začátkem září jsme se pustili do 
výstavby nového kolníku a společenského sezení na dvoře za 
hasičskou zbrojnicí. Tuto výstavbu jsme již plánovali dlouho. 
Díky tomu získáme nové prostory k uskladnění naší techniky 
a dalšího náčiní. Práci se věnujeme svépomocí a veškerý 
materiál na výstavbu nám poskytuje Obecní úřad v Kunžaku, 
za což mu tímto velice děkujeme!

nový betlém
Náměstí letos zdobí nově vyrobený Betlém pro Svatou rodinu, 
který jsme pomáhali stavět. Tento je větší a světlejší a více 
připomíná „chlév“, kde se malý Ježíšek narodil Panně Marii 
a svatému Josefovi. Letos v něm přibyli i dvě dřevěné sochy 
ležících oveček.

Milí spoluobčané.
Rádi bychom Vám popřáli klidné prožití vánočních svát-
ků a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí,  lásky 
a vzájemné tolerance. A doufejme, že ten další rok bude 
více otevřený společenským akcím a různým setkáním.

Zpravodaj napsali a foto pořídili členové SDH Kunžak
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činnosT senioRů sTP Mo KunžaK Za ii. PololeTí 2021

Všichni jsme věřili, že konečně nastalo zklidnění situace kolem 
Covidu 19, aby se náš život vrátil do stejných kolejí. Od minu-
lého roku v září 2020 jsme se prakticky sešli až na třídenním 
zájezdu autobusem, s šikovným řidičem Mirkem Beranem. 
Po rozvolnění Helenka zorganizovala spolu s Olinkou – naší 
hospodářkou – zájezd do Nových Hradů a jeho okolí.
Jelo nás 36 členů. Navštívili jsme Terčino údolí – jedná se o pří-
rodní park na ploše 138 ha. Nachází se zde umělý vodopád.
Po dlouhé době jsme se zase setkali a bylo nám všem moc 
dobře, zájezd se uskutečnil 28 – 30. června 2021. Ubytování 
jsme měli v penzionu Kosky Hamr – Chlum u Třeboně. Je to 
nový penzion, majitel je pan R. Kořalka. Přivítala nás paní 
provozní Jiřinka Křížová a pomáhala jí zdravotní sestra Jituška 
a celý další personál. Krásné ubytování se vším vybavením, 
nic sebou nepotřebujete. Po výborné večeři jsme si společně 
popovídali, zazpívali při harmonice Roberta a Františka. Další 
den jsme odjeli do Nových Hradů. Prohlídka města, oběd, 
prohlídka hradu – roku 1425 byl vypálen husity. Po vymření 
Rožmberků v roce 1611 zdědili panství Švamberkové, posta-
vili se však proti císaři a v červnu 1619 hrad dobyla vojska 
Karla Bonaventury – Buquoyům pak Nové Hrady patřily až 
do roku 1945.
Ještě jsme se přesunuli do Dobré Vody, kde jsme si prohlédli 
kostel Panny Marie Těšitelky, napili se dobré vody léčitelky, 
která teče před kostelem.

10. 9. – jednodenní zájezd na Baťův kanál – účast 49 členů 
organizace, autobusem – řidič pan Prokeš. Plavba lodí „Mo-
rava“ v délce přes 3 h po řece Moravě, za zpěvu s panem 
Dědinou, který hrál na harmoniku. Průjezd plavební komorou, 
celou dobu byla s námi průvodkyně paní Hambová. Vyjížděli 
jsme z přístavu. Na lodi se podával oběd – grilovaná kolena 
a příloha. Vyjížděli jsme z přístavu Žlutava, Spytihněv a zpět.
Ještě jsme navštívili Velehrad – nádvoří s bazilikou. Všichni byli 
moc spokojeni, výlet se vydařil, moc děkujeme, předsedkyni 
Helence, Danušce, Olince za krásné zajištění.
22. 9. jsme měli výjezdní zasedání – Pizzerie v Kunžaku – 
projednání plnění úkolů na další období.
4. 10. se uskutečnilo posezení a zazpívání při harmonice pana 
F. Dědiny u Šindelářů – bufet v Kunžaku. 44 členů, totéž se 
uskutečnilo 1. 11. 
Životní výročí v tomto roce mělo 13 našich členů, balíček 
a přání každému předal určený člen výboru.
28. 10. jsme navštívili autobusem – řidič K. Štěpánek – divadel-
ní představení ve Stráži nad Nežárkou veselohru Charleyova 
teta – účast 50 členů organizace.
Protože se zase pandemie Covid 19 zhoršila, tak jsme zrušili 
Mikulášskou nadílku a všichni naši členové – 105 členů – 
dostanou balíček, který jim předá určený člen výboru. Stejně 
jako vloni.

Chtěla bych poděkovat celému výboru a hlavně naší před-
sedkyni Helence za její práci, neměla to lehké, stále jsme se 
museli domlouvat po telefonu. Od Nového roku již Helenka 
bude důchodkyně a tak se jí práce ve výboru trošku ulehčí. 
Svaz tělesně postižených přeje všem občanům v celém na-
šem regionu krásné Vánoce prožité v kruhu rodiny, hlavně to 
zdravíčko a zase zdravíčko, pohodu v celém novém roce 2022, 
abychom se mohli stále scházet.

Foto a text B. Matoušková – kronikářka

Večer nám zpříjemnili v penzionu „Kosky“ zpěvačka Maruška 
a klavírista Zdeněk. Poseděli jsme při svíčkách, protože při-
šla velká bouře a nešel proud až do ranních hodin. Nám to 
nevadilo, povídali jsme si a pojídali. Děvčata Helenka, Olinka, 
Mařenka, Jiřinka a její švagrová napekly kremrole, koláče, vě-
nečky, řezy, vlnky, bábovky. Všem moc a moc děkujeme, moc 
se to líbilo – stravování, ubytování, vše jednička s hvězdičkou. 
Určitě se vrátíme! Pane majiteli R. Kořalko, moc děkujeme, 
krásně jsme si odpočinuli a načerpali sílu vše překonat. Dík 
též ještě jednou Jiřince a Jitušce.
13. srpna nás postihla smutná zpráva, zemřel náš člen výboru, 
dlouhodobě pomáhal, pan ing. Eduard Kovář, moc vzpomíná-
me a děkujeme.
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Vánoce jsou čím dál víc pojímané jako komerční svátek. Zprávu 
o tom, že přichází, nám místo andělů sdělují reklamy na dárky 
a náš neviditelný Ježíšek je vytlačován Santou z kamionu. Je 
na nás všech naučit děti, co je hlavní podstatou Vánoc, pokusit 
se dětem přiblížit i duchovní přesah těchto svátků a snažit se 
uchovat tradice. Je hezké vidět sounáležitost místních dospě-
lých i dětí. Díky jejich velké snaze nepřišly děti v Kunžaku o 
tradiční Mikulášskou návštěvu doprovázenou anděly a čerty.
Vánoční čas je časem nadělování, ale hlavně časem plnění 
dětských přání. Proto veškerý výtěžek, který Mikulášovi cink-
nul do kasičky, poputuje do dětského domova v Kamenici 
nad Lipou. 
Hezké Vánoce přeje mikulášská družina z Kunžaku, těšíme 

se za rok na viděnou.

MiKulášsKá DRužina Z KunžaKu

Vítání občánků se konalo v úterý 19. října 2021 v areálu ma-
teřské školy. Účinkovaly děti z MŠ s paní učitelkou a paní ředi-
telkou. Děti přivítal místostarosta Petr Král. Vítání se účastnili:
Václav Schöner, Amália Krišková, Rozálie Kovářová, Lujza 
Burianová, Petr Fryc, Eliška Požárová, Matyáš Mrkus, Liliana 

VíTání občánKů

Okálová, Klára Grausamová, Tobiáš Anderl, Ema Kolářová, 
Petr Duba.
OÚ děkuje vedení MŠ za poskytnutí jejich prostor pro tuto akci, 
Kvůli probíhající rekonstrukci vnitřních prostor radnice nebylo 
totiž možné uspořádat tuto akci v obřadní síni OÚ.

Příjemné  prožití  vánočních  svátků , 
hodně  zdraví  a  úspěchů  v  novém  roce  

přeje  spoluobčanům  redakce  zpravodaje


