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Prosinec 2022 č. 2

VÁŽENÍ A MILÍ SPOLUOBČANÉ,

proběhly volby do zastupitelstva a nyní stojíme na prahu 
nového čtyřletého období. Vážíme si hlasů, které jste nám 
dali, jsme připraveni nezklamat vaši důvěru a navázat 
na práci zastupitelstva vykonanou v předchozích letech. 
Věřím, že naše práce na dlouhodobých projektech, ale 
i každodenních méně viditelných činnostech, na kterých 
závisí chod naší obce, povede ke spokojenému společnému 
žití nás všech.
Rád bych vás pomocí fotodokumentace seznámil s děním 
v naší obci.

Bylo dokončeno prostranství s parkovištěm za bytovkami 
u hřbitova.

Během opravy komunikace k čističce odpadních vod byl 
položen nový asfaltový povrch.

Konečně je dokončena také oprava prostranství 
před dílnami…
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…a chodníku na Bělidlo.

Díky zručnosti zaměstnanců obecního úřadu probíhají 
některé opravy a rekonstrukce svépomocí.

Mimo jiné vkusně zrekonstruovali pomníček Kříž v Suchdole 
a přilehlé prostranství.

V katastru naší obce bude rozmístěno 12 laviček, které vám poskytnou pohodlný odpočinek 
a čerpání pozitivní energie při procházkách.
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V obcích Mosty a Valtínov byly nainstalovány herní prvky pro děti.

Probíhá obnova požární nádrže ve Valtínově.

V Bike parku na hřišti byla nainstalovaná ochranná síť. 
Bohužel v krátké době bylo zaměstnancem obce zjištěno, 
že nová síť byla úmyslně poškozena, přestupek byl nahlášen 
Policii ČR, která vše zaznamenala a nyní probíhá řízení 
ve věci poškození obecního majetku. 

Vzhledem k tomu, že zde dochází opakovaně k vandalismu, 
vás prosím, buďte pozorní ke svému okolí. V případě, že jste 
svědky vandalismu nebo jiných přestupků či trestných činů, 
bezodkladně se obraťte na Policii ČR.

Vzhledem k rostoucím cenám energií, ale i požadavkům 
občanů na světelný smog jsme omezili osvětlení v obci 
od setmění do 24.00 a od 4.00 do rozednění.
V přízemí obecního úřadu bude od ledna 2023 otevřena 
bezbariérová podatelna, kde pracovnice obce vyřídí vaše 
záležitosti a požadavky. Věřím, že zřízení nové podatelny 
zjednoduší a urychlí vyřízení úředních záležitostí občanů 
a návštěvníků. 
Nadále se v nastávajícím zimním období budeme věnovat 
přípravám na další plánované akce.

S  blížícím  se  koncem  roku  nastává  čas  zklidnění. 
Adventní  čas  vnímejme  jako  chvíle  klidu  a  pohody, 
najděte  si  čas  na  procházky  vánočním  Kunžakem 
a příjemná setkání. 

Přeji vám harmonické prožití vánočních svátků, pevné 
zdraví,  lásku,  štěstí,  osobní  pohodu  a  spokojenost 
v roce 2023.

Petr Král, starosta obce
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OBEC KUNŽAK
ZASTUPITELSTVO OBCE KUNŽAK

Obecně závazná vyhláška obce Kunžak o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství

Zastupitelstvo obce Kunžak se na svém zasedání dne 
24. 11. 2022 usnesením č. 3 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“): 

Čl. 1
Úvodní ustanovení

(1) Obec Kunžak touto vyhláškou zavádí místní poplatek  
 za obecní systém odpadového hospodářství (dále jen  
 „poplatek“).
(2) Správcem poplatku je obecní úřad Kunžak.1

Čl. 2
Poplatník

(1) Poplatníkem poplatku je2:
 a) fyzická osoba přihlášená v obci3 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 poplatkovou 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  
 povinnosti. 
(2) V ohlášení poplatník uvede6 
 a) jméno, popřípadě jména, a příjmení nebo název,  
 obecný identifikátor, byl-li přidělen, místo pobytu   
 nebo sídlo, sídlo podnikatele, popřípadě další adresu  
 pro doručování; právnická osoba uvede též osoby,  
 které jsou jejím jménem oprávněny jednat  
 v poplatkových věcech,
b) čísla všech svých účtů u poskytovatelů platebních  
 služeb, včetně poskytovatelů těchto služeb   
 v zahraničí, užívaných v souvislosti s podnikatelskou  
 činností, v případě, že předmět poplatku souvisí   
 s podnikatelskou činností poplatníka,
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   
 státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru  
 nebo Švýcarské konfederace, uvede také adresu   
 svého zmocněnce v tuzemsku pro doručování.7

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

(5) Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho  
 změnu se nevztahuje na údaj, který může správce  
 poplatku 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 konci10

 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 zahrnující  
 byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci  
 umístěné na území obce, snižuje o jednu dvanáctinu  
 za každý kalendářní měsíc, na jehož konci11

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

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  
 uvedeném v odstavci 1 nebo odstavci 2, 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 

1) Od poplatku je osvobozena osoba, které poplatková  
 povinnost vznikla z důvodu přihlášení v obci a která  
 je12 
 a) poplatníkem poplatku za odkládání komunálního  
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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
4. 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

 odpadu 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 výchovy nebo školského zařízení pro   
 preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí  
 soudu nebo smlouvy, 
 c) umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou  
 pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost   
 obecního úřadu obce s rozšířenou působností,   
 zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého, 
 d) umístěna v domově pro osoby se zdravotním   
 postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním  
 režimem nebo v chráněném bydlení, nebo 
 e) na základě zákona omezena na osobní svobodě  
 s výjimkou osoby vykonávající trest domácího vězení. 

2) Od poplatku se dále osvobozuje fyzická osoba, 
 a) která je přihlášena k trvalému pobytu v sídle   
 ohlašovny Obecního úřadu Kunžak a na území obce se  
 nezdržuje, 
 b) dlouhodobě se zdržující v cizině, pokud délka   
 pobytu mimo území České republiky trvá nepřetržitě  
 po celý kalendářní rok a z tohoto důvodu na území  
 obce neprodukuje odpad,
(3) V případě, že poplatník nesplní povinnost ohlásit   
 údaj rozhodný pro osvobození nebo úlevu ve lhůtách  
 stanovených touto vyhláškou nebo zákonem, nárok  
 na osvobození 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  
 seznamem.14

(2) Včas nezaplacené poplatky nebo část těchto poplatků  
 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 svéprávnosti  
 a byl mu jmenován opatrovník spravující jeho jmění, 

 přechází poplatková povinnost tohoto poplatníka   
 na zákonného zástupce nebo tohoto opatrovníka;  
 zákonný zástupce nebo opatrovník má stejné procesní  
 postavení jako poplatník.
(2) V případě podle odstavce 1 vyměří správce poplatku  
 poplatek zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi  
 poplatníka.
(3) Je-li zákonných zástupců nebo opatrovníků více, jsou 
 povinni plnit poplatkovou povinnost společně   
 a nerozdílně.

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 společných částech domu, a pokud je  
 s ní spojeno vlastnictví k pozemku, tak i spolu   
 s podílem na tomto pozemku.17

(2) Na svěřenský fond, podílový fond nebo fond   
 obhospodařovaný penzijní společností, do kterých je  
 vložena nemovitá 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 obecní  
 systém odpadového hospodářství ke dni nabytí   
 účinnosti této vyhlášky se považují za údaje ohlášené  
 podle čl. 4 odst. 1 této vyhlášky.
(2) Poplatkové povinnosti vzniklé před nabytím účinnosti  
 této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních  
 předpisů.

Čl. 12
Zrušovací ustanovení

 Zrušuje se obecně závazná vyhláška č.2/2021   
 o místním poplatku za obecní systém odpadového  
 hospodářství ze dne 25. 11. 2021. 

Čl. 13
Účinnost

 Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2023. 
  

        Mgr. Jan Dobeš                          Petr Král
               místostarosta                       starosta

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
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
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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Ze zákona o odpadech č. 541/2020 Sb vyplývá, že:
• každý podnikatel je povinen třídit odpad a zajistit jeho  
 likvidaci smlouvou s oprávněnou osobou, nebo obcí,
• pokud podnikatel uzavře smlouvu s obcí, může  
 průběžně využívat pro svůj odpad obecní systém  
 a nemusí vést evidenci o odpadech,
• za porušení těchto povinností hrozí pokuty až do výše  
 1.000.000 Kč.
 Oproti minulému roku jsme výrazně snížili ceny   
 za většinu položek v ceníku pro podnikatele.
 Podnikající osoba, která nemá s obcí uzavřenou  
 smlouvu, nesmí využívat obecní odpadový systém.

Podrobnější vysvětlení
Podle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., je původcem 
odpadu každý, při jehož činnosti vzniká odpad (např. osoby 
samostatně výdělečně činné – živnostníci, s.r.o. a další). 
Původci odpadů jsou tedy i kadeřnice, malý obchod, účetní, 
provozovatel restaurace apod. Původcům Zákon ukládá řadu 
povinností. Mezi obecné povinnosti, které podle Zákona 
dopadají na každého, patří:  
• soustřeďovat odpady odděleně, tedy třídit odpad
• zabezpečit odpad před odcizením nebo únikem a také  
 jeho znehodnocením

Začátek školní či školkové docházky je pro malé dítě vždy 
velká událost. Jeho svět se rozšiřuje a ono samo vlastně neví, 
co ho čeká. Nastává pravidelnější rytmus a řád a první malé 
povinnosti. V letošním školním roce jsme přivítali 21 nových 
dětí, díky možnosti adaptace společně s rodiči probíhalo 
zvykání na školku bez větších obtíží.

Podzim ve školce
Čas sklizně, pouštění draků, procházky, čas hodů a posvícení. 
Sběr přírodnin a hub. Nastal čas podzimní rovnodennosti 
a krásného, sluncem zalitého podzimu. Děti společně s paní 

učitelkami využívaly maximálně pobytu venku. V rámci 
enviromentálních aktivit pečovaly o své záhonky, sklízely 
plody podzimu, chodily do lesa na houby, zakládaly jarní 
tulipánové záhony a hrály si. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

LIKVIDACE ODPADŮ – PODNIKATELSKÁ SFÉRA

Ceník odpadů pro podnikatele včetně DPH Cena Cena/rok

Komunální odpad – týdenní známka na popelnici 110  l 140,00 Kč

Likvidace pytlů 85,00 Kč

Pytel 15,00 Kč

Roční paušální platba za tříděný odpad (pet, papír, sklo)* 3 600,00 Kč

Roční paušální platba za komunální odpad* 2 400,00 Kč

Roční paušální platba za tříděný odpad (pet, papír, sklo)** 18 000,00 Kč

Roční paušální platba za komunální odpad** 24 000,00 Kč

• vést průběžnou evidenci, která se vede samostatně  
 za každý druh odpadu a za každou provozovnu, kde  
 odpad vzniká Způsob, četnost záznamů a rozsah   
 vedení této evidence stanoví vyhláška 273/2021 Sb.  
 Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady. 
 Evidence se archivuje po dobu 5 let.

Podnikatelé mají jako původci odpadu též povinnost mít 
ve vztahu k jimi produkovanému komunálnímu odpadu, který 
běžně produkují, a stavebního a demoličního odpadu, který 
sami nezpracují, uzavřenu smlouvu s oprávněnou osobou, 
resp. obcí v případě jejich zapojení do obecního systému, a to 
již před samotným vznikem odpadu. Za porušení těchto 
povinností hrozí pokuty až do výše 1.000.000 Kč.
Žádné výjimky odvozené od množství odpadu v zákoně 
o odpadech pro podnikatele (fyzické podnikající osoby, 
právnické podnikající osoby) ani fyzické osoby stanoveny 
nejsou. Podnikatelé se mohou zapojit se svým odpadem 
do obecního systému, pokud to obec umožňuje. Pokud se 
právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba zapojí se 
všemi odpady do obecního systému, pak je osvobozena 
od vedení evidence.

Místostarosta obce
Mgr. Jan Dobeš

* platí pokud objem jednotlivých druhů odpadu nepřesáhne 110 l týdně / ** objem 1100 l týdně
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Den podzimní rovnodennosti jsme oslavili opékáním trdelníčků 
na ohni. Paní kuchařka nám připravila těsto, pan školník oheň 
a mohlo se začít sladce slavit. Při této příležitosti si také děti 
s pomocí paní učitelek vyrobily z donesených přírodnin skřítky 
podzimníčky. Právě teď je prý ta nejvhodnější doba zamyslet 
se, zda to, co tvoříte a čemu věnujete pozornost, vám přináší 
radost a štěstí.

Den bez aut
V rámci týdne mobility jsme se zúčastnili s předškoláky 
dopravní soutěže, kterou připravily děti ze základní školy. Vše 
bylo pečlivě připravené a děti si to velmi užily. 

Program Ekoškolka
Program Ekoškolka pomáhá změnit školku a její prostředí 
k lepšímu. Snažíme se učit děti pracovat v týmu, smysluplně 
postupovat a propojovat získané znalosti, plánovat změny 
a uskutečňovat plánované. Vyhodnocovat a učit se z chyb. 
Paní učitelky Daniela a Nela sestavily tým dětí a dospělých 
tzv. ekotým, založili v každé třídě eko koutek, postupnými 
kroky směřují k získání bronzového certifikátu v programu 
Ekoškola. 
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Den stromů
Třída Modrásků si u příležitosti Dne stromů pro ostatní 
třídy připravila podzimní stezku. Stezka vedla od mateřské 
školy podél sportovní haly na školní zahradu. 
Jednotlivé úkoly se týkaly otázek a aktivit spojených 
s tématem listnatých a jehličnatých stromů. Lipová alej 
podél cesty nám dala barevné listí na tvoření přírodních 
obrázků. Školní zahrada nám umožnila všímat si 
nejrůznějších druhů stromů, ukazovat si rozdíly mezi nimi 
a poznávat plody a tvary listů. V zahradě na děti čekal 
poklad, který připravil pan Podzim.

Den andělů
29. září je podle katolického kalendáře svátek tří archandělů: 
Michaela, Gabriela a Rafaela. V mateřské škole jsme tento 
svátek oslavili společně s dětmi a jejich rodiči při tvoření 
andílků z keramiky. Strávili jsme pohodové, příjemné 
odpoledne.

Čtenářské odpoledne
8.listopadu si paní učitelka Maruška připravila pro předškolní 
děti a jejich rodiče čtenářské odpoledne. Setkání nabízelo 
čtenářskou dílničku, kde si děti se svými rodiči vyrobili 
čtenářskou kostku. V průběhu předčítání z knihy Holčička 
a déšť, si rodiče zkusili předčtenářské metody a strategie, 
dramatické i výtvarné aktivity, které pomáhaly porozumět 
příběhu, vnímat jej v souvislostech a předvídat, jak se bude 
děj dále vyvíjet. Na setkání si děti přinesly svou nejoblíbenější 
knihu, o které ostatním vyprávěly. Pro rodiče byla připravena 
sbírka kvalitní dětské literatury vhodná pro předškolní věk 
oceněná Zlatou stuhou.
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Zvířátka v zimě
František Kunc se celý svůj život věnuje ochraně přírody 
a vzdělávání dětí. Je chovatelem dravců a sov. Je také 
záchranářem volně žijících zvířat a umí o nich poutavě 
vyprávět. Děti se dozvěděly spoustu užitečných informací 
o životě zvířat. Měly možnost si zvířátka, která nás ve školce 
navštívila pohladit a prohlédnou zblízka.

Příprava na adventní trhy
Navlékání korálků, výroba čajů ze školkových bylinek, výroba 
stromů z keramiky, stříhání, lepení, prostě radostné tvoření 
provázelo děti mnoho podzimních dnů. Věříme, že se vám 
budou naše výrobky líbit a třeba i zdobit vaše domovy 
v adventním čase. Děkujeme Janě Markové za upletení 
zvonečků z pedigu, které do školkového stánku věnovala. 
Výtěžek z prodeje poputuje do nadace Zdravotní klaun, 
protože tam, kde je smích, je i naděje.

Vánoční čas v mateřské škole
Vánoce jsou časem laskavosti, pospolitosti a vřelých přání. 
Je to také čas tradic, na které bychom neměli zapomínat, ale 
ukotvovat je v myšlenkách dětí. 

Pečení cukroví a vánoček
Tradicí ve školce bylo vánoční pečení cukroví společně 
s rodiči. V letošním roce jsme museli z této tradice 
upustit, protože s nárůstem počtu dětí a společně i rodičů 
bychom již nezvládli tolik cukroví v kuchyni upéct. Ale děti 
o vánoční pečení nepřišly, s kamarády ve třídě a paní 
učitelkami napekly perníčky, linecké cukroví a další 
oblíbené dobroty. 
K vánočním svátkům neodmyslitelně patří pečení vánoček. 
Věděli jste, že každý pramen vánočky má svůj význam?  
6. prosince připravila paní kuchařka dětem kynuté, voňavé 
těsto a děti pletly celé dopoledne vánočky, zaplétaly 
do nich svá přání a velmi je to bavilo. Následující den je 
roznášely jako dárky panu doktorovi, paní zubařce a také 
na RZS. 

Do konce kalendářního roku nás čeká ještě mnoho hezkých 
akcí a setkání. Naše aktivity a dění v MŠ můžete sledovat 
na webových stránkách www.mskunzak.cz
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Rekonstrukce v mateřské škole
V měsíci srpnu probíhala rekonstrukce venkovních teras 
u pavilonů Žluťásků a Zeleňásků. Firma pana Pavla Fryce 
odvedla skvělou práci. 
Další plánovanou opravou v MŠ byla výměna interiérových 
dveří a zárubní. Zakázku vysoutěžila firma Truhlářství Aleš 
Seitl. Projekt „Výměna dveří v MŠ Kunžak“ byl podpořen 
Jihočeským krajem, Program obnovy venkova Jihočeského 
kraje v roce 2022 (dotace 145 000,– Kč) obec Kunžak uhradila 
z vlastního rozpočtu 197 050,– Kč. Celkem bylo vyměněno 
17 kusů dveří a zárubní. Ve třídě u Modrásků proběhla 
výměna všech dveří, tj. 11 kusů, ve třídě u Zeleňásků 6 kusů. 
Z výsledku máme velkou radost.

Děkuji minulému i letošnímu zastupitelstvu a vedení Obce 
Kunžak za vstřícnost a spolupráci.

Ať vánoční pohoda, klid 
a laskavost Vám naplní život nejen 

o vánočních svátcích, ale i ve 
všedních dnech nového roku.

Veronika Dobešová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIRA NICHOLASE WINTONA KUNŽAK

V červnu bylo slavnostně předáno vysvědčení 22 vycházejícím 
žákům.

Do školy 1. září nastoupilo 183 žáků. V 1. třídě je 26 dětí.

Týden mobility
V letošním roce se naše škola opět připojila k Evropskému 
týdnu mobility. Pro všechny žáky jsme 16. září zorganizovali 
turistické pochody a sčítali jsme našlapané kilometry.
V sobotu 17. září jsme zorganizovali společně s mysliveckým 
sdružení Jitro turistický pochod okolo Kunžaku. Celkem jsme 
ušli 3855,7 km a symbolicky jsme došli do Barcelony. 
22. září žáci 7. třídy připravili dopravní soutěž pro děti z I. 
stupně a pro děti z mateřské školy Kunžak, její součástí byla 
také jízda zručnosti. Ten den byl Dnem bez aut, kdy jsme se 
snažili motivovat žáky, aby do školy přišli pěšky.

V letošním školním roce se život ve škole vrátil do normálních kolejí. Po dvou školních rocích 
poznamenaných covidovou pandemií a  spojenými opatřeními, která nás ve  škole hodně 
omezovala, školní život je již bez jakýchkoliv omezení. 
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Sběr papíru
Žáci 9. ročníku v rámci biologického semináře zorganizovali 
projekt „Papírem k dortu!“ Spolupracovali s vedením školy 
a s obcí. Sami vše zařídili a na závěr samotnou soutěž 
vyhodnotili, vítězné třídy dostaly dorty, které také sami žáci 
upekli. Výtěžek z prodeje papíru je věnován na zaplacení 
odměn a na charitu, žáci sami vyberou, kam budou peníze 
zaslány. Letos bylo sebráno 5242 kg papíru.

Výsledky letošní soutěže

1. místo 4. třída 653,175 kg
2. místo 1. třída 560,255 kg
3. místo 2. třída 527,975 kg
4. místo 3. třída 513,600 kg

1. místo 5. třída 1314,540 kg
2. místo 7. třída 616,105 kg
3. místo 8. třída 546,845 kg
4. místo 6. třída 400,550 kg
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Granty
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského 
kraje I
Zapojili jsme se do projektu, který organizuje Střední škola 
technická a obchodní Dačice. Skupina našich žáků se 
účastnila projektových dnů, které probíhaly na ISŠT Dačice, 
kde se seznámila s vybavením pracovišť školy a žáci sami 
si zde i vyzkoušeli práci se dřevem a dalšími materiály. 
Na závěrečném setkání škol účastnících se projektu 
představili svůj výrobek – lokomotivu.

PRUSA RESEARCH – 3D tiskárna
Firma PRUSA RESEARCH naší škole zapůjčila na základě 
smlouvy 3D tiskárnu Original Prusa MINI. Účelem této 
výpůjčky je využití 3D tiskárny při výuce. Škola zpracovala 
projekt, ve kterém žáci využili 3D tiskárnu, naprogramovali 
a vytiskli hlavolam. Díky tomuto projektu jsme 3D tiskárnu 
získali do našeho vlastnictví.

Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách –  
O přírodě v přírodě
Záměrem bylo umožnit žákům praktické poznávání přírody 
a vztahů v přírodě. Projekt obsahoval 2 vícedenní pobytové 
terénní exkurze za poznáváním Jihočeského kraje-Slepičích 
hor a Třeboňska. Děti přírodu a vztahy v přírodě poznávaly 
prakticky, při řešení problémů spolupracovaly a tím posilovaly 
kladné mezilidské vztahy v kolektivu třídy. Během exkurzí 
pořizovaly fotografie přírody a přírodnin. Z nejlepších fotografií 
si každý sestavil vlastní kalendář. 31. 5. – 2. 6. 2022 – žáci 
8. třídy (16 žáků) se zúčastnili programů: Rybník jako 
dům, Záchranná stanice pro volně žijící živočichy Třeboň 
a Třeboňská přírodní učebna, Písečnou pláží do ledových 

Spolupráce s Gymnáziem Dačice – projekt iRop
Naše škola se stala partnerem pro období udržitelnosti 
projektu Gymnázia, Dačice, Boženy Němcové 213 s názvem 
„Kombinované učebny pro výuku cizích jazyků a IVT včetně 
rekonstrukce školní počítačové sítě“. Po dobu pětileté 
udržitelnosti tohoto projektu navštěvují naši žáci Gymnázium 
Dačice, kde využívají k výuce učebny realizované v rámci 
projektu. Tyto aktivity přispívají ke zvýšení zájmu žáků 
o studium cizích jazyků a prohlubují jejich schopnost práce 
s digitálními technologiemi.



14

dob a navštívili Dům přírody v Třeboni. 20. – 22. 9. 2022 – žáci  
6. třídy se zúčastnili exkurze do Slepičích hor. Během pobytu 
absolvovali programy Lesní divočina a Jak si voda hraje 
s kameny. Prošli Slepičí hory, kde řada aktivit byla směřována 
na poznávání lesa a geocaching. Navštívili údolí říčky Černé, 
prožitkem získávali znalosti o neživé přírodě. V závěrečné 
opakovací hře získali poklad. Celkové náklady na projekt byly 
46 5710,– Kč, z toho získaná dotace byla ve výši 41 910,– Kč.

Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách – 
Žákovský průzkum bezobratlých živočichů údolí Struha
Projekt navazuje na předchozí žákovské průzkumy z let 2007 
a 2008, kde žáci sledovali abiotické faktory a fytocenózu 
v okolí potoka Struha u Kunžaku. Těžištěm současného 
projektu je terénní práce žáků druhého stupně základní školy. 
Projekt jsme zahájili přípravou terénního průzkumu, žáci 
se rozdělili do pracovních týmů, seznámili se s lokalitou 
a s výsledky již provedených výzkumů. Učili se pracovat 
s určovacími pomůckami (klíče, BioLib) a s pomůckami, 
které se používají v terénu (exhaustor, binokulární lupa, lupa 
na mobilní telefon, kapesní mikroskopy, atd.). 
V průběhu terénních prací v místní lokalitě zjišťovali výskyt 
jednotlivých druhů (skupin) bezobratlých živočichů, tento 
výzkum budou opakovat několikrát v průběhu roku a v různých 
typech prostředí. Učí se podle typických znaků organismy 
určovat, fotograficky i písemně je dokumentovat a následně 
je vždy vypustí zpět do přírody. Následně týmy vyhodnotí 
zjištěná pozorování ve formě písemné závěrečné práce, 
vypracují grafické vyhodnocení zjištěných dat, porovnání 
se zdroji a zhodnotí data v souvislosti s ekologickými 
podmínkami biotopu. 
Týmy budou výsledky prezentovat v rámci školy, na webu, 
na shromáždění školního Ekotýmu, připraví výstavu 
vlastních fotografií a dat v rámci akcí obce. Sepíší článek 

do tiskového periodika obce Kunžak, zjištěná data poskytnou 
do celostátního mapování druhů, s prezentací práce se 
zúčastní Žákovské ekologické konference v Českých 
Budějovicích. V následujících letech bude téma rozpracováno 
zejména formou porovnání zjištěných dat a změn údolí v čase 
(odlesnění vlivem kůrovcové kalamity, obnovení lesa, výkyvy 
počasí). Celkové náklady na projekt jsou 69 700,– Kč, z toho 
získaná dotace je ve výši 62 970,– Kč.
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Park Sira Nicholase Wintona
Naši žáci oslavili Den stromů. Den stromů je svátek, který 
se oslavuje prostřednictvím jejich sázení. V současné době 
se Den stromů slaví ve více než 40 zemích světa. V České 
republice připadá den stromů na 20. říjen. A právě ten den 
naši žáci vysazovali stromy v budoucím parku Sira Nicholase 
Wintona. 

S výsadbou stromků a keřů začali již na jaře, kdy na Den 
Země 22. dubna vysadili prvních 25 stromků a keřů. Finanční 
prostředky získali z grantu nadace Člověk v tísni – Projekt 
1Planet4All – Mladí chrání klima! Tehdy zpracovali projekt 
Výsadba starých ovocných odrůd do parku Sira Nicholase 
Wintona. Cílem projektu je vybudovat prostor příjemný 
pro volnočasové aktivity, odpočinek, relaxaci v příjemném 
mikroklimatu s možností občerstvit se ovocem. Zároveň se 
žáci 9. třídy seznámili s problémem globálního oteplování 
a změnou klimatu, seznámili se s příčinami, důsledky změn 
klimatu. 
Hlavními aktivitami projektu bylo naplánování výsadby, 
výběr a objednání vhodných odrůd ovocných dřevin 
na základě doporučení zahradního architekta, který vytvořil 
seznam druhů, příprava pozemku před výsadbou a výsadba 
stromů a keřů, následná údržba (řez, zalévání, mulčování), 
spolupráce starších a mladších žáků školy a budování 
pozitivních vztahů mezi dětmi, budování kladného vztahu 
k přírodě a místnímu regionu.  
Přes prázdniny jsme zpracovali další etapu projektu a požádali 
o finanční podporu Nadaci partnerství. V grantové výzvě 
Sázíme pro budoucnost jsme získali 25 450,– Kč na projekt 
Park Sira Nicholase Wintona v Kunžaku – 2. etapa.  V rámci 
tohoto projektu bylo vysazeno dalších 11 stromů a 1 keř, které 
pomohou zadržet vláhu na pozemku a poskytnou prostředí 
a plody pro živočichy. Výběr esteticky zajímavých odrůd 
zatraktivní horní část parku pro návštěvníky, stromy a jejich 
plody poskytnou životní prostředí a potravu živočichům. 
Druhová pestrost bude využitá v neposlední řadě ve výuce 
žáků školy a pobytu dětí z mateřské školy i pro širokou 
veřejnost. Tentokrát se na výsadbě podíleli žáci 6. a 9. 
ročníku.
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Doučování

Soutěže
Starší žáci se zúčastnili těchto soutěží: Přírodovědný klokan, 
Logická olympiáda, soutěž ve znalostech informatika IT-Slot. 
Školu reprezentovalo družstvo žáků z II. stupně v okresním 
kole přespolního běhu. Pro zájemce ze všech tříd jsme 
zorganizovali matematickou soutěž „Kdo má pod čepicí?“.

Inspirace přírodou ve výuce
V hodinách výtvarné a pracovní výchovy se během 
podzimních dnů nechali žáci inspirovat přírodou. 
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Výukové programy
Výuku se snažíme doplnit o zajímavá témata a zároveň 
chceme, aby se žáci setkali i s jinou formou vyučování. 
Lektorka sdružení Cassiopeia vedla v 9. třídě výukový 
program „Jak se žije v Podnebíně“. 
Deváťáci se také zúčastnili přednášky o právním minimu. Pro 
ekotým jsme zorganizovali workshop. Žáci 8. a 9. ročníku se 
zúčastnili přednášky „Jak funguje energetika“. 
Žáci I. stupně a děti z MŠ Kunžak a MŠ Střížovice zhlédly 
Pošťáckou pohádku a žáci II. stupně viděli zajímavé 
divadelní představení VeveveČeskoslovensko.cz, které je 
provázelo dějinami naší republiky během 20. století.

Adventní trhy
Žáci během podzimních měsíců chystal i výrobky 
pro adventní trhy, kde je prodávali a výtěžek věnují 
na charitativní účely.
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Sponzoři
Na výukové programy a divadelní představení přispíváme 
žákům ze sponzorských příspěvků. Tímto chci všem našim 
sponzorům poděkovat za jejich ochotu a vstřícnost. 

V letošním roce nás podpořili:
JH Comp, Honební společenstvo Kunžak, ASC consulting, 
Vladěna Halatová, AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o. – 
provozovna Jindřichův Hradec, Obec Střížovice, Obec 
Člunek, ZD Kunžak, Rostislav Smejkal.

Na přípravě trhů se podílel velký okruh lidí. Hlavní spolupráce 
probíhala mezi Svazem žen, SDH Kunžak, ZŠ SNW Kunžak, 
MŠ Kunžak, TJ Kunžak, MS Jitro, SDH Valtínov. 

Velké poděkování patří Michalu Dvořákovi za zajištění 
bezplatného zapůjčení podia a veškerého osvětlení. Díky 
velké snaze, úsilí, vstřícnosti, ochotě a pospolitosti těchto lidí 
postupně vzniká hezká tradice. 

Za kolektiv pořadatelů Veronika Dobešová

ADVENTNÍ TRHY

První adventní trhy v roce 2019 byly vítaným kulturním oživením života v naší obci. Následující 
dva roky nás celosvětová pandemie všechny zavřela v našich domovech, oddělila nás od našich 
blízkých a  přátel. Pozitivní zkušenost z  prvního ročníku vánočních trhů nás motivovala 
k realizaci trhů letošních.

Příprava adventních trhů Vystoupení ZUŠ Allegro

Přeji všem zaměstnancům a všem žákům, 
jejich rodičům, našim příznivcům a sponzorům, 

všem občanům obce Kunžak krásné Vánoce 
a v novém roce pevné zdraví, štěstí a pohodu. 

Eva Krafková, řed. školy
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Vystoupenní Ládi Klímy a Heleny Bombalové

Mikulášská nadílka

Vystoupení MŠ Kunžak

Divadlo Chůdadlo – Andělská kapela

Výrobky dětí ze ZŠ
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KUNŽAK – ODDÍL FOTBALU

Muži
Družstvo mužů má po 13 odehraných zápasech v okresním 
přeboru 16 bodů s bilancí 5 výher, 1 remíza a 7 porážek, skóre 
45:44. V polovině soutěže se mužstvo nachází na 8. místě. 
Nejlepšími střelci týmu jsou Tomáš Mašek (11 gólů) a Filip 
Koranda (9 gólů), který se k nám před sezónou vrátil z Popelína.

Mužstvo mužů během podzimu provázely nevyrovnané 
výkony, způsobené zejména vysokým počtem zraněných 
hráčů a četných absencí klíčových hráčů. Nicméně věříme, že 
během jarní části bude tým v plné síle a v tabulce se posune 
směrem nahoru, sílu na to hráčský kádr určitě má.  

Zpočátku sezony nám vypomáhali Adam Točík a Ondřej 
Krejča z týmu FK Dačice. Oba hráči se prezentovali velmi 
dobrými výkony.

Realizační tým: Miloslav Beránek, Josef Brtník a Jiří Ferdan

Dorost U17
Dorost hraje společně s  Novou Bystřicí. Během podzimu 
odehrál v okresním přeboru 5 zápasů s bilancí 1 výhra a 4 
porážky, skóre 8:26. Nyní se nachází na 6. místě, nicméně 
má jeden zápas, který byl odložen, k dobru. V týmu je hodně 
mladších hráčů ze starších žáků, tudíž předpokládáme, že 
se kluci budou postupně zlepšovat. Nejlepšími střelci jsou 
shodně Adam Šašek, Václav Mol a Václav Čihák se 2 góly.

Realizační tým: Michal Novák a Michal Komárek (Nová 
Bystřice)

Starší žáci U15
Výběr U15 je stejně jako dorost spojen s kluky z Nové 
Bystřice. Mužstvo má po 7 zápasech okresního přeboru 
téměř vyrovnanou bilanci 3 výhry a 4 porážky, skóre 49:36. 
S 9 body se nachází na 5. místě.

Nejlepším střelcem týmu je Václav Čihák s úctyhodnou 
bilancí 18 gólů.

Realizační tým: Michal Novák a Michal Komárek (Nová 
Bystřice)

Starší přípravka U11 a mladší přípravka U9
Družstvům starší a mladší přípravky se velmi dařilo. V těchto 
soutěžích nejsou vidět žádné výsledkové tabulky, nicméně 
děti hrály víc než uspokojivě. Nyní čítají družstva nejmenších 

Do sezony 2022/2023 nastoupilo celkem pět družstev reprezentujících naší obec. Tři týmy 
nastupují samostatně, dorostenci a starší žáci hrají ve společenství s TJ Jiskra Nová Bystřice. 

přes 30 mladých fotbalistu a fotbalistek a počty se nadále 
zvyšují, což podtrhuje skvělou práci celého realizačního týmu.

Realiazační tým: Michal Novák, David Račák, Sabina 
Roninová a Karel Winkler

Výbor oddílu fotbalu
Jménem výboru oddílu bychom rádi poděkovali všem hráčům 
od mládežnických družstev po družstvo mužů, kteří reprezentují 
obec Kunžak. Dále pak všem trenérům a ostatním lidem 
za odvedenou práci a především svůj volný čas, který pro fotbal 
obětují. Velký dík si bezpochyby zaslouží i všichni sponzoři 
a zastupitelstvo obce Kunžak za podporu sportu v naší obci, 
jelikož bez finančních prostředků by v této složité době byl chod 
oddílu prakticky nemožný. Na úplný závěr bychom rádi poděkovali 
našim fanouškům, kteří naše mužstva během zápasů podporují.

Všem  našim  spoluobčanům  přejeme  krásné  Vánoce 
a úspěšný start do nového roku.

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

Pavel Janák ml.
Člen výboru fotbalu TJ Kunžak

Muži

Mladší žáci
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Dorost

Starší žáci

Starší a mladší přípravka
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Áčko hraje nejvyšší krajskou soutěž KP I, po odehrání 
podzimní části 11. kol, je na 8. místě se ziskem 8 bodů. Zbývá 
dohrát odložené utkání v Nových Hradech. Doufáme v lepší 
výsledky na jaře a v udržení v KP I.

Družstvo B hraje v druhé krajské soutěže KP II a po podzimní 
části je na nelichotivém posledním místě. Naději pro jaro dává 
prohlášení vedoucího družstva p. Brtníka a jeho zástupce 
p. Buriana, že na jaře se „kousnou“ a zabojují ne o záchranu, 
ale o postup do KP I. Tak budeme držet palce.

Céčko hraje okresní přebor OP J. Hradec a po odehrání  
6 zápasů je se ziskem 6 bodů v neúplné tabulce na 3. místě.

Z ostatních aktivit patří především poděkovat všem, kteří 
pomáhali se sečením luk u Suchdola. Tato akce je vzhledem 
k finanční odměně velmi důležitá pro fungování nejen oddílu 
kuželek, ale celé TJ Kunžak. Největší dík zaslouží předseda 
TJ p. Jirků, který při organizaci brigád strávil spoustu času 
a odpracoval nejvíce hodin. Ze sportovních akcí nás čekají 
tradiční Memoriál Františka Dvořáka, Bohoušova 30, různé 
turnaje, atd… 

ODDÍL KUŽELEK

STOLNÍ TENIS SEZONA 2022/23

Na úvod umístnění družstev z loňské sezóny. Družstvo „A“ skončilo v ročníku 2021–2022 se 
ziskem 14 bodů na 9. místě, družstvo „B“ s 10 body na 6. místě, družstvo „C“ s 14 body na  
3. místě.

Skončím přáním klidného prožití zbytku letošního roku a pro 
ten další hodně štěstí, lásky a pohody. A koho by zajímal 
sport zvaný kuželky, přijďte se podívat do naší krásné kuželny, 
veškeré informace najdete na: 

www.kuzelky.com 

P O D Ě K O V Á N Í
Při příležitosti konce roku mi dovolte za výbor TJ Kunžak 
poděkovat obci Kunžak za podporu, kterou poskytuje 
sportu v naší obci. Děkujeme minulému zastupitelstvu 
a věříme, že současné bude sportu stejně nakloněno. 
Další poděkování patří Jihočeskému kraji a fi. Tecnocap 
s. r. o. Střížovice.

za TJ Kunžak předseda
Jirků Pavel

Hodu zdar!
org. pracovník TJ Kunžak

Hrůza Radek

Začátek letošní sezony se nám moc nevydařil. Zranil se nám 
důležitý hráč základní sestavy, který si v zaměstnání rozdrtil 
první článek ukazováčku na pravé ruce, což je pro praváka 
při stolním tenise podstatná věc. Tak jsme nastupovali 
v oslabené sestavě a prvních pět utkání prohráli. 

Pomohl nám až návrat Davida Račáka po dvouleté odmlce. 
Po jeho návratu jsme zatím neprohráli. Jedna remíza a tři 
vítězství. Tento stav nás posunul do pěkného středu tabulky. 
Věříme, že tyto výkony na jaře podpoříme o něco více 
a budeme se pohybovat v horních částech tabulky. 

Hráči našeho týmu Rokyta Pavel, Holcmann Václav, Brabec 
Petr, Račák David, Procházka Jaromír, Procházka Tomáš, 
Ctibor Psota.

Za stolní tenis dlouholetý předseda 
a hráč Pavel Rokyta.
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ZÁSAHY
Od 1. 7. 2022 vyjela naše zásahová jednotka k 10 událostem. 
Ani jeden výjezd se netýkal požáru. Ve 2 případech šlo 
o technickou pomoc související s kanalizací. 3× jsme 
likvidovali hnízda nebezpečného hmyzu. 3× jsme prováděli 
transport pacienta v součinnosti s ZZS. 1× čerpání vody a  
jeden zásah se týkal úpravy čapího hnízda.

OSTATNÍ AKCE
• Pořádání soutěže v požárním útoku v rámci JHHL.

• Ukázka techniky a popis činnosti zásahové jednotky na 
 2 turnusech dětského tábora Klepákův Mlýn.
• Pořádková služba během pouti.
• Výlov Husarského rybníka. Část bohatého úlovku v podobě 
 vánočních kaprů bude možné zakoupit  22. 12. ve 13:00 hod. 
 u hasičské zbrojnice.
• Školení ZZS Kunžak.
• Stavba betlému.
• Příprava vánočních trhů.

ČINNOST ZA II. POLOLETÍ ROKU 2022
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Na desku cti by se měly dostávat osobnosti, které ve svých 
oborech a životních posláních dosáhly významných výsledků, 
pracovaly nad rámec svých povinností a zasloužily se tak 
o dobré jméno obce. Z původního širšího seznamu bylo 
vybráno několik bývalých obyvatel, kteří si tuto poctu zaslouží. 

Významné rodáky reprezentují Karla Vobišová Žáková – 
první česká akademická sochařka a Bedřich Dobrodinský – 
harfista, flétnista, hudební skladatel. 

Významnými osobnostmi, které i v nedávné minulosti ovlivnily 
život občanů nebo výrazně popularizovaly vědu, byly pan 
Ladislav Schmied – amatérský astronom a MUDr. Anna 
Spurná – dětská lékařka.

Na desku cti byla také jako zajímavost zařazena fiktivní 
postava Jára Cimrman. Tomuto „českému velikánovi“ bylo 
v roce 2000 uděleno čestné občanství Kaprouna. 

Deska je doplněna seznamem těch, kteří v minulosti vedli 
obec. Podařilo se dohledat jména většiny purkmistrů, rychtářů, 
předsedů MNV, starostů od roku 1610 do současnosti. 

Věříme, že se v budoucnu najdou další významná jména, 
která budou postupně čestně doplňovat řady významných 
rodáků a občanů Kunžaku.

Místostarosta obce
Mgr. Jan Dobeš

DESKA CTI

V nově zrekonstruované budově obecního úřadu je umístěna deska cti. Návrhem se zabývalo 
již zastupitelstvo v minulém volebním období. Obec by měla být na své významné rodáky 
a občany hrdá a nemělo by se na ně zapomínat.
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Společně jsme se zase setkali až na třídenním zájezdu 
„Beskydy“ od 18. 9. do 23. 9. 2022. Autobusem nás jelo 
48 členů. Řidič pan K. Mudroh přijel ráno v 7 h až z Mostu, 
autobus byl luxusní a jelo se nám dobře. Řidič byl celou 
dobu příjemný, cestu znal a tak i poradil. První zastávka byla 
v Kopřivnici, kde jsme navštívili Technické muzeum Tatra, 
všem se to moc líbilo. Poobědvali jsme a pak už jsme jeli 
na ubytování do hotelu Zagroň Istebna v Polsku. Ubytování 
v 21 pokojích, zdarma vstup do komplexu termálních bazénů 
a saun po celou dobu pobytu. Stravování – polopenze, 
snídaně švédské stoly v hotelu a večeře tamtéž, všeho bylo 
dostatek, všichni byli spokojeni.

Průvodce nám dělali manželé Marta a Dušan Skurčakovi, 
kteří nás už doprovázeli na Slovensko v roce 2017 v podhůří 
Západních Tater. Program byl v Trojmezí – návštěva místa, 
kde se stýkají hranice tří států – Česka, Slovenska a Polska. 
Trojmezí-Jaworzynka, Istebna a Koniakow navštívil a vysvětil 
papež Jan Pavel II. Také jsme se projeli historickým lesním 
vláčkem, ale trochu jsme zmokli, zajeli jsme na nákupy 
a polévku kapustnici. Ve Staré Bystrici jsme si poslechli 
slovenský orloj, každou celou hodinu orloj hraje-vyjede 
panáček a je proslov o jejich městě, hraje hudba, moc hezké, 
bylo velké focení, cukrárna, nákupy. 

Lanovka nejezdila, pršelo a měli tam úraz, nám to nevadilo. 
Dojeli jsme do Velké Častoryje, rodinná farma, co prodávají, 
sami vyrábí. Ochutnali jsme jejich chleba, který nám ukázali, 
jak ho dělají, placky, které jsme si sami udělali a pekli v peci, 
moc dobré, na to si mohl každý dát, co chtěl, med, máslo, 
sádlo, škvarky, káva i z melty, mléko. Všem moc chutnalo 
a prošli jsme celý jejich statek.

ČINNOST SENIORŮ STP MO KUNŽAK ZA II. POLOLETÍ 2022
Dále jsme navštívili Istebnu v Polsku. Pastýřské muzeum, 
kde nám ukázali výrobu a ochutnávku sýra, pěstování lnu, 
jeho zpracování, předení a výrobky polštářky, koberce atd., 
nákup sýrů a suvenýrů.

Měli jsme večírek na rozloučenou s našimi průvodci Martou 
a Dušanem, krásně nám zazpívali, i předtím v kostele, 
dali jsme si vínečko, kalíšek, pivečko, to bylo každý den, 
kalíšek i v autobuse. Při odjezdu nás ještě Marta s Dušanem 
vyprovodili do autobusu, předali jsme si dárečky, ještě nám 
zazpívali. Také již zestárli, příští rok oslaví zlatou svatbu. Snad 
se ještě setkáme. Moc jim děkujeme. Také řidiči Karlovi moc 
děkujeme, slíbil, že s námi zase příště pojede. Již jsem jim 
zaslala foto. 

Cestou domů jsme zajeli do Frýdku-Místku na exkurzi 
ve výrobně Marlenky. Ochutnali jsme jejich výrobky, všem se 
to líbilo a byli spokojeni. Každý udělal nákup domů. 

Moc a moc bych chtěla poděkovat naší předsedkyni Helence, 
dalo to moc práce, než se tento zájezd mohl uskutečnit. Pršelo 
a také se to někomu nelíbilo, nic se nedalo dělat, v hotelu 
byly teplé vířivky, bazény, solná jeskyně, atd., každý se mohl 
nahřát a bylo dobře. Snad jsme stále dobrá parta a zase 
někdy se sejdeme na dalším výletě.

Koncem léta zemřel náš člen pan Kos. Také chtěl s námi 
do Beskyd, ale to už se neuskutečnilo, moc jsme na něj 
vzpomínali. Čest jeho památce.

Naše organizace má k II. pololetí 106 členů, další se hlásí, 
budou přijati na výroční schůzi.
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V bistru u Šindelářů jsme měli 9. 11. taneček od 13 h 
za doprovodu harmoniky F. Dědiny. Účast 45 členů.

Přednáška 14. 11. v 13,30 h Mgr. I. Jandáčka – starý J. 
Hradec. Přednáška proběhla v multimediální učebně ZŠ 
SNW v Kunžaku za účasti 40 členů. Všem se to moc líbilo 
a těšíme se na další.

V II. pololetí mělo 6 našich členů životní výročí. Balíček 
a přání dostal každý oslavenec, předáno členem výboru nebo 
předsedkyní organizace.

V bistru u Šindelářů 7. 12. ve 13 h se uskutečnila „Mikulášská 
besídka“ s nadílkou. Rej čertů, hudba – Dědina F.

Rovněž navštívíme před vánočními svátky naše členy 
v Domově důchodců Otín-J. Hradec, DS Kunžak, Nová 
Bystřice, proběhne všude krásné odpoledne s přáníčkem 
a dárečky, zúčastní se předsedkyně a členové výboru.

Moc a moc chci za celý výbor poděkovat všem našim 
sponzorům, že můžeme pořádat tyto akce, ještě jednou 
děkujeme. Rovněž děkuji naší předsedkyni, nemá to vždy 
jednoduché, ale snad bude líp!

Přeji vám všem krásné Vánoce, hlavně všem pevné zdraví 
a zase zdraví, užijte si to co nejlépe v rodinném kruhu. Ať se 
zase všichni setkáme v roce 2023.

B: Matoušková
kronikářka MO STP Kunžak
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Příjemné prožití vánočních svátků, 
hodně zdraví a úspěchů v novém roce přeje 

spoluobčanům redakce zpravodaje.

Obec Kunžak
pořádá

Vánoční koncert
v úterý 20. prosince 2022 v 18.00 h

v obřadní síni OÚ Kunžak

Účinkují: 
Teresa Schel, členka Jihočeského divadla – čtení vánočních povídek

 Vladimír Roubal, regentschori Strahovského kláštera – varhany
 Miloš Havlík, člen Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK – housle

Program: B. Ferrero – vánoční povídky
                   G. F. Händel, J. Benda, A. Corelli

                                                                                     Vstupné 150,- Kč


