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Červenec 2022 č. 1

děkuji vám jménem Zastupitelstva Obce Kunžak za důvěru, 
kterou jste v nás vložili. Od velmi emotivního povolebního 
období uplynuly čtyři roky. Věřím, že současné věkově 
nejmladší zastupitelstvo porevoluční doby bylo zvoleno 
ku prospěchu obce a udělalo vše pro vaši spokojenost 
a plnohodnotný život v obci.

Vážíme si trpělivosti, kterou jste se obrnili při výstavbě 
a obnově naší obce. Nejnákladnější a nejrozsáhlejší akce - 
stavba ČOV (Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak) 
dospěla nyní do závěrečné fáze. Od počátku tohoto projektu 
uplynulo sedm roků. 1. dubna 2022 byl zahájen roční 
zkušební provoz. Investice na výstavbu čističky odpadních 
vod v naší obci činila 42 892 000 Kč. Díky dotaci ve výši 
21 269 000 Kč od Ministerstva zemědělství se nám podařilo 
tuto stavbu zafinancovat bez úvěru.

Nezapomněli jsme ani na sportovní vyžití naší mládeže, 
koncem roku 2021 byl postaven „Bikepark Kunžak“ 
za podpory dotačního příspěvku 994 400 Kč od Ministerstva 
pro místní rozvoj. Park zahrnuje rampy a uměle vytvořené 
nerovnosti, které slouží pro skoky. BMX dráha je určena 
pouze pro jízdu na speciálních kolech. Uživatelé dráhy 
a jejího okolí jednají výhradně na vlastní nebezpečí a jsou 
povinni dodržovat provozní řád.

Koncem května byla dokončena oprava ulice Žižkova 
(Rekonstrukce ulice Žižkova – komunikace, veřejné osvětlení, 
místní rozhlas, kanalizace a vodovod), kde proběhla 
rekonstrukce kanalizace, povrchu a osvětlení. Věříme, že 
snaha o zachování historického rázu této ulice byla naplněna. 
Stavební práce jste zaznamenali i v budově Obecního 
úřadu (Stavební úpravy objektu OÚ čp.74 v obci Kunžak), 
který byl v květnu kolaudován. Pro komfort občanů bude 
v přízemí budovy bezbariérová podatelna a toalety. Proběhla 
zde rekonstrukce podlah, dveří, elektroinstalace, kotelny 
a přípravny pro obřadní síň v hodnotě 4 866 000 Kč za přispění 
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 204 000 Kč. 

V květnu proběhla obnova povrchu v ulici Hluboká cesta 
(Oprava místní komunikace na p.č. 4749/1 v Kunžaku). 
Celkové náklady 2 173 000 Kč snížila dotace ve výši 
1 382 000 Kč od Ministerstva pro místní rozvoj.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Po roční výstavbě byla v červnu dokončena obnova ulice 
Hradecká (Průtah silnice II/164 Kunžak). Rekonstrukci 
kanalizace, ostatních sítí, chodníků a veřejného osvětlení 
financovala obec Kunžak, opravu komunikace SÚS JčK. 
Stranou nezůstává ani přilehlá ulice, v červnu byla zahájena 
úprava veřejného prostranství na p.č. 2/1 Kunžak, kde 
proběhne oprava komunikace a výstavba parkovacích míst 
se vsakováním.

Zpracovává se projektová dokumentace na cyklostezku 
Kunžak – Lomy, probíhá jednání s majiteli o prodeji nebo 
směně pozemků. Současně byla zadána projektová práce 
na novou úpravnu vody v obci Kunžak a místní části Valtínov. 

V letošním roce bylo zadáno vypracování projektové 
dokumentace na výstavbu kanalizace a ČOV ve Valtínově.
Dále bylo zadáno vypracování projektové dokumentace 
na ulici Sportovní, zde počítáme s využitím dešťových vod 
ze sportovní haly a MŠ na zavlažování fotbalového hřiště.
Po příslibu dotace od Ministerstva zemědělství na obnovu 
tří požárních nádrží ve Valtínově bylo zahájeno výběrové 
řízení na zhotovitele, které bude probíhat ve třech etapách.
Vzhledem k současnému navyšování cen bylo zastupitelstvo 
nuceno zvýšit poplatek za svoz komunálního odpadu. 
Důležité pro zachování nižších cen je důkladné třídění 
odpadů, čímž společně snížíme množství směsného odpadu.

Děkuji všem zodpovědným pronajímatelům ubytovacích 
kapacit v k.ú. Kunžak, ostatním připomínám povinnost 
odvodu poplatku z pobytu, který přispívá na obnovu obce.
V březnu jsme ve spolupráci žáků deváté třídy ZŠ SNW 
a místních občanů připravili materiální pomoc pro konkrétní 
postiženou oblast na Ukrajině, dle jejich požadavků. Díky 
za pomoc, dary, obětavost i ochotu. Všichni věříme, že toto 
běsnění co nejdříve pomine a nastane mírový stav.

Na závěr tedy ještě jedno přání, ať jsou změny, 
které nás v Kunžaku v nadcházejícím období čekají, 
změnami k lepšímu. Věřím, že společně jsme schopni 
toho dosáhnout. Přeji vám klidné prožití letních dnů, 
příjemné zážitky z prázdnin a dovolených. 

 Petr Král, starosta obce
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Rekonstrukce ulice Žižkova, Kunžak 

Bikepark Kunžak

Oprava místní komunikace na p. č. 4749/1, Kunžak ČOV Kunžak

INVESTIČNÍ AKCE
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Plavání
Od poloviny února jsme s předškolními a staršími dětmi 
navštěvovali bazén v penzionu Bělidlo. Díky příspěvku 
zřizovatele jsme mohli dětem nakoupit nové plavecké 
pásky a další potřebné pomůcky pro výuku plavání. 
Manželé Trepkovi nám vyšli vstříc, jak časově, tak 
i finančně. Pohodový přístup, čisto, útulno. Rádi se 
budeme vracet. 

Po dvou covidových školních letech si dovolím začít slovy: „Mám RADOST!“ Díky postupnému rozvolňování 
opatření jsme již v druhé půlce školního roku mohli uskutečnit mnoho plánovaných aktivit. Mohli jsme bez 
omezení realizovat výlety, besídky, mohli jsme se setkávat, společně se smát. Naplněné třídy dětmi, ze všech 
koutů školky se ozýval příjemný šum a smích. Splnilo se nám to, co jsme si dlouho přáli. 

Divadlo Chůdadlo
28.února k nám zavítalo divadlo Chůdadlo s loutkovou 
pohádkou Zvířátka a Petrovští. Loutky byly vytvořeny 
z recyklovaných materiálů. Děti byly vtaženy do děje 
a pomáhaly zvířátkům a na konci si mohly loutky 
prohlédnout.

Karnevalové veselení
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Příprava na zápis do základní školy
Naší snahou je rovnoměrně a harmonicky rozvíjet schopnosti 
dětí, které jim později zajistí úspěšnost při osvojování základů 
čtení, psaní a počítání. Příprava na vstup do základní školy je 
důležitá jak ze strany mateřské školy, tak i rodiny. Do základní 
školy odchází letošní školní rok 17 dětí. Jsem ráda, že 
spolupráce se základní školou velmi dobře funguje. Díky tomu 
probíhá přechod dětí z mateřské školy do základní přirozeně 
a bez obtíží. 22.března navštívila předškoláky ve školce 
budoucí paní učitelka. 28.března jsme navštívili s budoucími 
prvňáčky ZŠ SNW v Kunžaku.

Den Země ve školce
Kdy jindy, než na den Země je vhodné probouzet zahradu ze 
zimního spánku. Na jaře je na zahradě hodně práce, např. 
odstranit zimní kabátek z chvojí, zaset luční louku, okopat 
záhonky. Práce v zahradě se pro děti stala vítanou a nedílnou 
součástí života v mateřské škole, a to nás velmi těší.

Návštěva ZD 
27. dubna jsme navštívili Zemědělské družstvo v Kunžaku. 
Prohlídka byla velice zajímavá nejen pro děti, i paní učitelky 
se dozvěděly spoustu nových informací. Děkujeme panu 
Zámečníkovi za čas, který nám věnoval. 

Filipojakubské oslavy
Na přípravách oslav se podílela celá školka, každý přispěl 
svým dílem k tomu, aby dopoledne bylo zdařilé. Na znamení 
tradice jsme spálili velkou čarodějnici a ozdobili Máj. 
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Zápis dětí do mateřské školy
Dne 3. a 4. května proběhl zápis do MŠ Kunžak. K zápisu 
přišlo 22 dětí, stejný počet jako loňský rok. Vyhověno bylo 21 
dětem. Ve školním roce 2022/2023 budou v provozu tři třídy, 
které budou naplněny maximálním možným počtem dětí. 
Abychom byli schopni při vysokém počtu dětí zajistit kvalitní 

a rovný přístup ve vzdělávání, budeme žádat o finanční 
prostředky z Operačního programu Jan Amos Komenský, 
tzv. Šablony OP JAK. Finance budou při schválení žádosti 
použity na personální podporu – školního asistenta a na další 
vzdělávání pedagogických pracovníků.

Robinson park
Tramtadadááá konečně jedeme do Robinsonu, ozývalo se 
po celé školce. Robinson park nabízí všestranné pohybové 
vyžití. Možnost rezervace pouze pro jednu naši školku je 

velkou výhodou. Děti si užily spoustu zábavy. Při zpáteční 
cestě bylo vidět, že každý svého času věnovaného pro radost 
plně využil.

Vystoupení pro seniory
Květen je měsíc lásky. Je to měsíc, kdy slaví svátek maminky 
a 15. květen je dnem rodiny. Děti ve školce vyrábí přání 
a dárečky, nacvičují na besídky. Jsme velmi rádi, že jsme 
květnovou radost mohli přinést i babičkám a dědečkům 
do pečovatelského domu v Kunžaku, formou básniček 
a písniček. Těšíme se na další shledání.

Sportovní dopoledne na hřišti
Fotbaloví trenéři z Kunžaku a okolí si připravili pro děti 
z MŠ a první stupeň ZŠ bohatý sportovní program, který se 
uskutečnil na fotbalovém hřišti v Kunžaku dne 20.5. 2022. Děti 
si vyzkoušely několik sportovních disciplín a zároveň zažily 
to správné týmové nasazení. Po pořádném výdeji energie se 
posilnily sladkou odměnou, kterou pro ně fotbalisté zajistili.
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Rozloučení s předškoláky
„Školáky už tlačí bota, pospíchají do života, už 
jenom krůček pavoučí, než se s námi rozloučí. 
Došli právě na rozcestí, přejeme jim hodně 
štěstí.“

Slavnostní loučení s předškolními dětmi 
proběhlo na školní zahradě, za účasti 
rodičů a kamarádů a přátel mateřské školy. 
Doprovodným programem nás provázel pan 
Jiří Reindl se svou pohádkou. 

Dopravní soutěž
Ve středu 8. 6. 2022 se předškolní děti (2chlapci a 2 dívky) 
zúčastnily dopravní soutěže mateřských škol v Jindřichově 
Hradci. Soutěž pořádal Domov dětí a mládeže. Soutěžilo se 
ve třech disciplínách, jízda na motokárách na dopravním hřišti, 
jízda zručnosti a znalost dopravních značek. 
Strávili jsme s dětmi krásné dopoledne. V mezičasech 
soutěže jsme stihli navštívit v DDM i místnost s terárii, kde si 
někteří jedinci mimo jiných zvířátek pochovali na krku krajtu 
královskou. 

Besídky pro rodiče
Po dvouleté pauze jsme konečně letos mohli uspořádat 
třídní besídky. Za přípravu vystoupení, kostýmů, pohoštění 
a organizační zajištění patří paním učitelkám upřímné díky. 
Velká účast rodičů a prarodičů nás velmi potěšila.

Soutěžilo devět družstev, naše děti se umístily na pátém 
místě. Chybičky z nervozity nějaké byly, ale hlavně byla 
radost z medailí a dárků, které dostaly všechny děti. Není 
důležité vyhrát, ale zúčastnit se a také seznámit se s ostatními 
školkami. 

Planetárium
Předškolním dětem nabídla zajímavou podívanou Hvězdárna 
a planetárium prof. Františka Nušla v Jindřichově Hradci, 
kterou jsme navštívili dne 13.6. 2022. Viděli jsme naučnou 
pohádku Se zvířátky o vesmíru, ve které se děti seznámily 
se základní astronomickou tématikou. Nejvíc děti zaujalo živé 
pozorování Slunce dalekohledem v kopuli. 
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Hezké, pohodové, odpočinkové léto.                                                                   Veronika Dobešová, ředitelka mateřské školy

Letní provoz
Mateřská škola bude otevřena od 1.7 do 31. 7. 2022, 
kromě pondělí 4. 7. 2022. V provozu budou dle nahlášené 
docházky dětí dvě třídy. 
1. 8.– 31. 8. bude MŠ uzavřena. Před zahájením nového 

Třídy motýlků a budoucí školáci

školního roku proběhne v mateřské škole informativní 
schůzka rodičů dne 30. 8. 2022 v 15:30 hod. 
V měsíci srpnu bude probíhat rekonstrukce teras 
u pavilonu A a D, finančně bude plně hrazena zřizovatelem.
Na viděnou se budeme těšit 1. 9. 2022.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIRA NICHOLASE WINTONA KUNŽAK INFORMUJE

Uctění památky Sira Nicholase Wintona
19. května jsme si připomněli 113. narozeniny S.N.Wintona. 
Promítali jsme žákům filmy Síla lidskosti, nebo film Nickyho 
rodina a další dokumenty. Ve třídách si žáci připomínali čin 
pana Wintona, který před druhou světovou válkou zachránil 
669 židovských dětí. Vzpomínali na akce spojené s panem 
Wintonem a s Ruth Hálovou, která byla velkou přítelkyní školy. 
A v souvislosti s událostmi z roku 1938 a 1939 si také žáci 
připomněli současnou situaci na Ukrajině. 
Poslali vzkazy a přání ukrajinským dětem. Celá škola 
byla v budoucím parku S. N. Wintona, kde letos žáci 
vysázeli první stromy. Vzkazy ukrajinským dětem poslali 
prostřednictvím žlutých a modrých balónků. V březnu 
do školy nastoupily první ukrajinské děti, které v Kunžaku 
se svými rodiči našly azyl. Tento den byl také na Ukrajině 
dnem národních krojů, jedna žákyně a jedna maminka 
přišly v ukrajinském kroji.
Hned po vypuknutí války na Ukrajině zahájili žáci 9. ročníku 

Začátek roku 2022 byl ve  škole stále omezován protiepidemickými opatřeními, potýkali jsme se stále 
s náročnějším způsobem organizace výuky, některé třídy byly občas v karanténě, byli nemocní pedagogičtí 
pracovníci, zažili jsme i hybridní výuku (část dětí byla ve třídě a část z domova připojených online a obě skupiny 
jsme vyučovali najednou). Vše jsme zvládli díky velkému nasazení všech zaměstnanců školy, pochopení a pomoci 
rodičů. 21. března skončila všechna protiepidemická opatření a my jsme mohli začít plánovat společné akce, 
exkurze, výlety. Po dvou letech nastal návrat do normálního života školy.

projekt na podporu Ukrajiny, do projektu jsou zapojeni 
i dobrovolníci z nižších ročníků. Uspořádali ve spolupráci 
s Obcí Kunžak sbírku potřebného materiálu (zdravotnický 
materiál, trvanlivé potraviny, balená voda, hygienické 
potřeby). Materiál byl ve čtvrtek 3. března předán na hranicích 
s Ukrajinou, kam ho osobně dovezl pan starosta Petr Král. 
Přispělo 76 rodin nebo jednotlivců. Materiál vážil 2,2 tuny. 
Žáci 9. ročníku upekli perníčky a ozdobili je modrožlutou 
polevou a prodali je občanům Kunžaku. Výtěžek 7452,– Kč 
zaslali na účet organizace Člověk v tísni – pomoc Ukrajině. 
Žáci 7. třídy uspořádali sbírku hraček pro děti z Ukrajiny. 
Hračky byly předány organizaci YMCA Jindřichův Hradec, 
která organizuje pomoc ukrajinským uprchlíkům. 
Nicky i Ruth by měli jistě velkou radost z toho, jak jsou 
žáci jejich školy empatičtí a také z toho, že jim není 
lhostejný osud ostatních a je pro ně samozřejmostí 
pomáhat druhým. 

Granty
Již mnoho let se snažíme získat finanční prostředky 
prostřednictvím různých grantů. Buď jsme sami žadatelé, 
nebo se zapojujeme do projektů, které pro nás realizují jiné 
subjekty.

V letošním školním roce 
jsme získali finanční podporu 
z rozpočtu Jihočeského kraje 
na tyto 2 projekty.

Jčk – Cílená podpora EVVO ve školách – O přírodě v přírodě
Záměrem je umožnit žákům praktické poznávání přírody 
a vztahů v přírodě. Projekt obsahuje 2 vícedenní pobytové 
terénní exkurze za poznáváním Jihočeského kraje – Slepičích 

hor a Třeboňska. Děti budou přírodu a vztahy v přírodě 
poznávat prakticky, při řešení problémů budou spolupracovat 
a tím posilovat kladné mezilidské vztahy v kolektivu třídy. 
Během exkurzí budou pořizovat fotografie přírody a přírodnin. 
Z nejlepších fotografií si každý sestaví vlastní kalendář. 
Aktivitami projektu jsou 2 přírodovědné pobytové terénní 
exkurze. 31. 5. – 2. 6. 2022 žáci 8. třídy (17 žáků) se zúčastnili 
programů: Rybník jako dům, Záchranná stanice pro volně 
žijící živočichy Třeboň a Třeboňská přírodní učebna, 
Písečnou pláží do ledových dob a navštívili Dům přírody 
v Třeboni. 20. – 22. 9.2022 žáci 6. třídy a Ekotým (27 žáků) 
se zúčastní exkurze do Slepičích hor. 
Během pobytu absolvují programy Lesní divočina a Jak si 
voda hraje s kameny. Projdou Slepičí hory, kde řada aktivit 
bude směřovat na poznávání lesa a geocasching. Navštíví 
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údolí říčky Černé, prožitkem budou získávat znalosti o neživé 
přírodě. V závěrečné opakovací hře získají poklad. Exkurze 
se zúčastní také 10 žáků Ekotýmu, kteří část pobytu budou 
připravovat program projektu Ekoškola na školní rok 2022/23. 
Celkové náklady na projekt jsou 46 570,– Kč, z toho získaná 
dotace je 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 bude zahájen 
přípravou terénního průzkumu, žáci se rozdělí do pracovních 
týmů, seznámí se s lokalitou a s výsledky již provedených 
výzkumů. Budou se učit pracovat s určovacími pomůckami 
a s pomůckami, které budou používat v terénu např. 
exhaustor, binokulární lupu, lupu na mobilní telefon a kapesní 
mikroskopy. V průběhu terénních prací v místní lokalitě budou 
zjišťovat výskyt jednotlivých druhů bezobratlých několikrát 
v průběhu roku a v různých typech prostředí. Naučí se 
podle typických znaků organismy určovat, fotograficky je 
zdokumentují a následně je vypustí zpět do přírody. 
Budou provádět písemnou dokumentaci veškerých aktivit 
a výsledky budou 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 62 730,– Kč. 

Člověk v tísni – Projekt 1Planet4All – Mladí chrání klima! 
Název projektu: Výsadba starých ovocných odrůd do parku 
Sira Nicholase Wintona
Cílem projektu je vytvoření prostoru vzdělávajícího, 
připomínkového a zároveň přírodě blízkého, navazujícího 
plynule na okolní krajinu, využitelného dětmi i dospělými 
návštěvníky. Chceme zrealizovat další fázi projektu 
vybudování parku Sira Nicholase Wintona. Vybudovat 
prostor příjemný pro volnočasové aktivity, odpočinek, relaxaci 
v příjemném mikroklimatu s možností občerstvit se ovocem. 
Zároveň se žáci 9.třídy seznámí s problémem globálního 
oteplování a změnou klimatu, seznámí se s příčinami, 
důsledky změn klimatu, žáci budou přímo působit na změny 
krajiny výsadbou dřevin. Výsadba každého stromu má velký 
význam pro zmírnění dopadů klimatických změn. 
Hlavní aktivity projektu: naplánování výsadby, výběr 
a objednání vhodných odrůd ovocných dřevin na základě 
doporučení zahradního architekta, který vytvořil seznam 
druhů. Odrůdy budou vybírány tak, aby splňovaly 2 
požadavky: původní odrůdy a odolnost k méně kvalitní půdě 
(důsledek bývalé zavážky). 
Další aktivity: příprava pozemku před výsadbou a výsadba 
stromů a keřů, následná údržba (řez, zalévání, mulčování), 
komunikace se zástupci obce, školy, propagace, spolupráce 
starších a mladších žáků školy a budování pozitivních vztahů 
mezi dětmi, budování kladného vztahu k přírodě a místnímu 
regionu. Žáci 9. třídy společně s mladšími spolužáky ze 
6.třídy už na Den země dřeviny vysadili. Výše grantu je 
8000,– Kč. Na výsadbu dřevin se nám podařilo získat 
peníze z projektu 1Planet4All – Mládí chrání klima nevládní 
neziskové organizace Člověk v tísni. Finančně podpořeno 
z prostředků EU.

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 seznámili s vybavením pracovišť školy a sami si 
zde i vyzkoušeli práci se dřevem a dalšími materiály. 
Na závěrečném setkání škol účastnících se projektu 
představili svůj výrobek – letadlo.



10

PRUSA RESEARCH – 3D tiskárna
Firma PRUSA RESEARCH zapůjčila na základě smlouvy 3D 
tiskárnu Original Prusa MINI. Účelem této výpůjčky je využití 
3D tiskárny při výuce. Jestliže škola zpracuje projekt, kde 
prakticky budou žáci využívat 3D tiskárnu, tak po té firma 
převede 3D tiskárnu do vlastnictví školy. 

Mléko do škol 
Již tradičně se účastníme projektu Mléko do škol. Ceny 
mléčných výrobků jsou dotovány z prostředků ČR a EU. 
Výrobky nám dodává firma Laktea. V letošním školním roce 
všichni žáci dostávali jedenkrát týdně zdarma neochucené 
mléko a mohou si ještě dokupovat dotované mléko v ostatních 
dnech. Firma Laktea také připravila ochutnávku mléčných 
výrobků.

Ovoce a zelenina do škol
Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, 
žáci celé školy dostávají zdarma jednou týdně ovoce, nebo 
zeleninu. Projekt je podpořen z financí ČR a EU. Zboží nám 
dodává firma Bovys, která letos pro všechny třídy připravila 
také ochutnávky exotického ovoce.

Projekty
Den Země
Den Země je každoroční celosvětová událost organizovaná 22. 
dubna a zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního 
prostředí. Poprvé byl Den Země slaven v roce 1970, 
v současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích 
světa. U nás ve škole jsme také pořádali v tento den akce 
zaměřené na pomoc přírodě. Děti z prvního stupně uklízely 
okolí Kunžaku. Žáci 7. a 8. třídy čistili od náletů chráněné 
území – Přírodní památku Rašeliniště u Suchdola a tím 
přispěli k záchraně vzácných rostlin, které se tam vyskytují. 
Žáci 6. a 9. třídy vysadili v budoucím parku Sira Nicholase 
Wintona 25 stromů. 
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Recyklohraní
Zapojili jsme se do celoroční soutěže Recyklohraní, kde jsme 
se umístili v Jihočeském kraji na 22. místě a získali jsme 
diplom za aktivní spolupráci. V rámci této hry organizovali 
žáci 8. ročníku sběr elektroodpadu. Vyrobili si i maskota, aby 
jim pomohl nasbírat co nejvíce elektroodpadu. Podařilo se 
sebrat 137 kg baterií a 140 kg elektroodpadu.

Chování za mimořádných situací
V rámci projektu Chování za mimořádných situací si všichni 
žáci vyzkoušeli požární poplach a pak se ve třídách věnovali 
výuce první pomoci, kdy si i prakticky vyzkoušeli, jak ošetřit 
zraněné. 

Sázení stromků
Žáci 8. ročníku sázeli stromky v obecním lese. Akce byla 
organizovaná ve spolupráci s Obcí Kunžak, která dodala 
sazenice stromků. Během dopoledne žáci za pomoci pana 
školníka Růžičky a pana učitele Dobeše vysadili 738 stromků.

Kampaň obyčejného hrdinství
Je projekt Ekoškoly a je o tom ukazovat si, co je v našich 
silách a proč je důležité dělat správné věci. Kampaň sice 
nezastaví klimatické změny, ale může mnoha lidem ukázat, 
že lze něco udělat k ochraně klimatu. Ve škole tato akce 
probíhala ve dnech 18.–24. dubna a zapojilo se do ní 45 dětí, 
které si vybíraly z pěti výzev: 
Budujeme prostředí pro zvířata – děti vyrobily 6 ptačích budek
Jsme venku a objevujeme – venku strávily 1 092 hodin
Zasadíme strom nebo rostlinu – zasadily 66 rostlin nebo 
stromků
Strávíme den bez technologií – bez technologií vydržely 19 dní
Jíme zdravě a ekologicky – zdravé jídlo uvařilo 9 dětí



12

Kurzy
Plavání
Zcela pravidelně se žáci 3. a 4. ročníku účastní plaveckého 
výcviku, který se uskutečňuje v bazénu v Jindřichově 
Hradci. Kurz má rozsah deseti dvouhodinových lekcí. 
Letos si vyzkoušeli plavání i žáci z 1. a 2. ročníku, kteří 
absolvovali dvě dvouhodinové lekce. Žáci 5. ročníku byli 
plavat třikrát, protože oni v důsledku protikoronavirových 
opatření kurz plavání ve 3. i ve 4. ročníku neabsolvovali.

Poděkování 
Závěrem bych chtěla upřímně poděkovat všem žákům, 

kteří vzorně školu reprezentují na různých soutěžích 
a kteří také poctivě pracují během celého školního roku. 
Mé poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům, 
pro které tento školní rok byl opět náročnější než obvyklé 
školní roky. Děkuji i všem provozním zaměstnancům, 
bez kterých by škola nemohla tak dobře fungovat. Děkuji 
našim sponzorům, kteří pomáhají dětem zlevnit různá 
kulturní vystoupení a výlety. 

Všem přeji krásné prázdniny plné zážitků a pohody.

Eva Krafková, ředitelka školy

Soutěže
Žáci školy se účastnili okresních kol těchto olympiád: 
olympiáda v anglickém jazyce (Johana Matějková), dějepisná 
olympiáda (Vítek Senar a Tomáš Senar), olympiáda v českém 
jazyce (Justýna Zichová), matematická olympiáda (Jan Zeman 
a Zdeněk Zámečník, který získal 2. místo v okresním kole). 
Žáci od 2. ročníku se zúčastnili mezinárodní matematické 
soutěže Matematický klokan. Soutěže v anglickém jazyce, 
kterou pořádala Obchodní akademie Jindřichův Hradec, se 
zúčastnilo 7 žáků 8. a 9. ročníku. 

Exkurze 
Žáci 1.–3. třídy navštívili Hvězdárnu v Jindřichově Hradci, kde 
se zúčastnili velmi pěkného výukového programu. Chlapci 
8. a 9. ročníku v rámci tělesné výchovy byli na návštěvě 
posilovny. Žáci 7. třídy byli v Jindřichově Hradci na promítání 
filmu Madagaskar, po kterém následovala beseda. 8. třída se 
zúčastnila třídenní terénní exkurze na Třeboňsku. Pro žáky 
8. a 9. ročníku jsme zajistili exkurzi v elektrárně Dalešice 
a návštěvu židovského ghetta v Třebíči. Žáci 9. ročníku se 
v Jindřichově Hradci účastnili výukového programu Světový 
den výživy – Mezinárodní den povědomí o plýtvání potravinami, 
který pro ně připravili studenti jindřichohradeckého gymnázia.

Kulturní programy
Cimbálová kapela Réva
Po dvou letech jsme uskutečnili plánovaný koncert cimbálové 
kapely Réva. Koncertu se účastnily nejen všechny děti naší 
školy, ale na návštěvu přijely také děti z mateřské školy ze 
Střížovic, které u nás strávily celý den, prohlédly si školu 
a také se byly podívat v 1. třídě na jedné vyučovací hodině.

Chůdadlo
Den dětí jsme oslavili divadelním představením skupiny 
Chůdadlo, představení Dračí trio probíhalo na náměstí 
před školou. Žáci si také vyzkoušeli žonglování. Tento 
dárek ke Dni dětí jsme uhradili z finančních prostředků 
získaných od našich sponzorů.
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ODDÍL KUŽELEK

STOLNÍ TENIS KUNŽAK

Naše velká opora našeho týmu, Petr 
Brabec, celou sezonu nehrál kvůli zranění 
ramene a tak jsme museli nastupovat 
v improvizovaných sestavách a snažit se 
hlavně porážet týmy z nižší části tabulky. 

Velké díky patří hlavně Václavu Holcmannovi, 
který se vrátil po šesti letech z Anglie a ihned 
doplnil náš oslabený celek. 
Dále velké díky patří Jaromíru Procházkovi, 
který i přes svůj věk 70 let pravidelně trénuje, 
hraje a podílí se na znovuobnovených 
trénincích dětí. Tento matador k nám dojíždí 
z nedalekého Bednárečku. Naši hráči: Pavel 
Rokyta, Ctibor Psota, Václav Holcmann, 
Tomáš Procházka, Jaromír Procházka, Petr 
Brabec. 

Za stolní tenis hráč a předseda 
stolního tenisu Pavel Rokyta.

Letošní sezona pro kunžacký stolní tenis dopadla dobře. Podařilo se nám udržet soutěž OP1 i bez hráčů, kteří 
odešli hrát za Lodhéřov krajskou soutěž. 

TJ Kunžak A 
Áčko hraje nejvyšší krajskou soutěž KP I. Se ziskem 14 bodů 
obsadilo 9. místo z 11 účastníků. Družstvo hrálo ve složení 
Jirků Pavel, Hrůza Radek, Brtník Lukáš, Horák Michal, 
Kopečná Dana a Kopalová Stanislava. Cílem bylo udržení 
v KP I a to se podařilo.

TJ Kunžak B 
Béčko hraje druhou krajskou soutěž KP II. Se ziskem 10 bodů 
obsadilo 6. místo z 8 účastníků. Družstvo hrálo ve složení 
Brtník Josef, Burian Radek, Brát Jiří, Zeman Jan, Mrkva 
Ondřej a Hanzal Karel. Cíl byl stejný jako v KP I, a to úspěšné 
udržení soutěže.
V obou krajských soutěžích bylo po koronavirové pandemii 
méně účastníků, tradiční počet je 12 účastníků. Během 
soutěže byly často odkládány zápasy, přesto se podařilo 
všechna kola odehrát. Otázkou bude příští ročník, jestli budou 

Největším kladem letošního ročníku všech kuželkářských soutěží bylo kompletní odehrání všech kol. 

obě soutěže doplněny, nebo se sníží počet družstev či bude 
nějaké jiné řešení.

TJ Kunžak C 
Céčko hraje okresní přebor OP J. Hradec. Céčko skončilo 
na „bedně“ a ze 7 účastníků se 14 body obsadilo 3. místo. 
Družstvo hraje ve složení Vilímková Jovana, Burianová Radka, 
Škrabal Vlastimil, Hanzalíková Libuše, Chramostová Marcela, 
Kudrnová Marie, Berková Milena a Řezáč Karel. 
V lednu a dubnu proběhly tradiční memoriály Franty Dvořáka 
a Bohoušova 30. Z mimosportovních aktivit patří poděkování 
všem, kdo přispěli svou prací při rekonstrukci kuželny a sečení 
u Suchdola.

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

Hodu zdar

Mladší přípravka, starší přípravka a mladší 
žáci:
Letošní sezonu se naši nejmenší fotbalisté rozdělili do tří 
kategorií: mladší přípravka, starší přípravka a mladší žáci. 
V tomto roce se k nám přidalo pár nových tváří, které posílily 
řady našich mužstev. Nyní za mládežnické týmy nastupuje 
31 dětí a jejich počet se nadále zvyšuje.
Obě naše družstva přípravky nastupovala v Okresním přeboru, 
který se hrál turnajovou formou bez určení konečného pořadí. 
Naši nejmladší fotbalisté v těchto zápasech podávali velice 
dobré výkony, na které, doufejme, naváží i v příštím ročníku. 
Družstvo mladších žáků se také zúčastnilo Okresního přeboru. 

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KUNŽAK – ODDÍL FOTBALU
Uplynulou sezonu můžeme hodnotit vesměs pozitivně. Výbornou práci odvádí trenéři mládežnických týmů. 
Počet dětí v těchto kategoriích narůstá. Výkony mužstva mužů byly bohužel na jaře výrazně ovlivněny zraněními 
a absencemi klíčových hráčů. Pokud byl tým kompletní, dokázal porážet i favority soutěže. Všichni naši fotbalisté, 
od těch nejmenších až po ty nejstarší, příkladně reprezentovali naši obec.

Celkem odehrálo 14 zápasů, v nichž kluci třikrát vyhráli, jednou 
remizovali a desetkrát odcházeli poraženi. Nicméně za tým 
mladších žáků nastupují zejména hráči z kategorie starší přípravky.
Trenéři: Novák Michal, Račák David a Winkler Karel

Dorost:
Naši dorostenci hráli tuto sezonu v I. A třídě dorostu společně 
s kluky z TJ Centropen Dačice. Mužstvo v této sezoně 
odehrálo 18 zápasů s bilancí osm výher a deset porážek, 
skóre 80:46. Tým skončil v polovině tabulky na 5. místě 
z celkových 10 účastníků soutěže. 
Trenér: Šimánek Marek
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Muži: 
Mužstvo mužů bohužel nenavázalo na kvalitní výkony 
z podzimní části sezony Okresního přeboru. Tým sužovala 
těžká zranění hráčů základní sestavy. I přes tyto komplikace 
během jarní části sezóny náš tým odehrál několik velice 
dobrých zápasů s vítězným koncem. V této sezoně naše 
mužstvo nastoupilo celkem do 26 zápasů s bilancí jedenácti 
výher, pěti remíz a deseti porážek, skóre 86:66. Tato bilance 
stačila na konečné 8. místo ze 14 účastníků. Nejlepším 
střelcem týmu je Yurii Sulimenko a František Fáber shodně 
s 24 góly. Skvělými výkony se prezentoval i brankář Honza 
Marek, který náš tým podržel ve většině zápasů, dále pak 
tým drželi výkony obránce Dana Buly, záložníka Filipa Vilímka 
a útočníka Tomáše Maška.
Trenéři: Beránek Miloslav, Brtník Josef a Ferdan Jiří

Výbor oddílu fotbalu
Jménem výboru oddílu kopané děkujeme všem našim 
fanouškům, kteří naše mužstva fantasticky podporují. Dále 
pak všem trenérům a ostatním lidem za odvedenou práci 
a především svůj volný čas, jež fotbalu věnují. 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, kdy se náklady nejen 
na energie, výrazně zvyšují, byl chod TJ prakticky nemožný. 
Na závěr bychom chtěli poděkovat samotným hráčům 

od mládežnických družstev po družstvo mužů reprezentujícím 
obec Kunžak. Všem zraněným hráčům přejeme brzké 
uzdravení a návrat na trávník.
Fotbalový výbor TJ Kunžak v tomto období 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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Činnost za 1. pololetí roku 2022
Začátek roku byl ještě ve znamení různých omezení 
spojených s Covidem-19, která se ale pozvolna uvolňovala. 
Začátkem roku se tedy ještě nemohly konat tradiční plesy, 
jakými jsou myslivecký nebo zemědělský ples, ale my už 
jsme jej mohli uspořádat. Veškerá důležitá omezení do té 
doby skončila. A s tím souvisejí i další akce: stavění máje, 
dětský den, první závody.
Budeme tedy doufat, že doba plná omezení a zákazů již 
skončila a nyní se budeme těšit na další nově vznikající akce.

ZÁSAHY
Od začátku roku evidujeme již 32 zásahů. Během ledna až 
do začátku března jsme převážně vyjížděli k technickým 
pomocím, kdy díky silným poryvům větru často padaly stromy. 
Od března se nám seznam výjezdů rozšířil o požáry trávy 
a lesního porostu.
Celkem tedy máme: 13× požár, 17× technická pomoc, 1× 
dopravní nehoda, 1× ostatní technická pomoc.

ŠKOLENÍ
V sobotu 4. 6. úspěšně absolvovali 4 hasiči školení na dýchací 
techniku v polygonu v Českých Budějovicích, který slouží 
k výcviku nositelů ve ztížených podmínkách a rozšířili tak 
naše „řady“ o ty, kteří mohou s těmito přístroji do zásahu.

SOUTĚŽE
V letošním roce se chystáme uspořádat další ročník hasičské 
soutěže, který se bude konat i v rámci Jindřichohradecké 
hasičské ligy. Tímto vás srdečně zveme a to dne 23. 7. 2022 
na hasičské hřiště směrem na Suchdol.

Jedné soutěže jsme se již zúčastnili. Byli jsme pozváni 
do Horního Meziříčka, kam jezdí spousta družstev a i my 
tam jezdíme rádi. Soutěž byla pro nás velmi úspěšná. V obou 
kolech jsme se umístili pokaždé na 3. místě s krásnými časy – 
v kole o sponzorské dary s časem 17,28 s a v rámci JHHL 
jsme se umístili s časem 17,39 s.

OSTATNÍ AKCE
19. března – jsme po dvouleté pauze uspořádali tradiční 
hasičský ples. K poslechu a tanci nám zahrála kapela 
Second Service Band. Nechyběla bohatá tombola a skvělé 
občerstvení. Návštěvníci se opravdu bavili. Děkujeme všem, 
kteří se s námi po dlouhé době přišli pobavit a zatančit si. 

30. dubna – každoroční pálení čarodějnic se pro letošní rok 
nekonalo.
Ale v podvečerních hodinách jsme opět chystali májku. 
Nazdobili jsme ji zářivými pentlemi, ozdobili horní část kmenu 
barvami trikolory a ručně zvedli do výše.
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4. června – uspořádal Český svaz žen po dvouleté přestávce 
Dětský den se zvířecími postavami a soutěžemi pro děti. 
Návštěvnost byla překvapivě vysoká, za což ženy tímto 
mockrát děkují za podporu, kterou jim návštěvníci svou 
přítomností projevili. Děti si mohly vyzkoušet mnoho různých 
úkolů, některé si zopakovaly několikrát. Po splnění všech 
úkolů byly děti odměněny sladkým balíčkem i občerstvením. 

A kdo měl pouze chuť a ne hlad, mohl si zakoupit domácí 
buchty, které ženy upekly k této příležitosti. Letos jsme tu měli 
i dvě šikovné slečny „malířky“, které dětem malovaly na obličej 
různé obrázky. Pevně věříme, že si tento den všichni užili. 
I počasí nám vyšlo vstříc.

Zpravodaj napsali a foto pořídili členové SDH Kunžak
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ČINNOST SENIORŮ STP MO KUNŽAK ZA 1.POLOLETÍ

Všichni si to po dlouhé době náležitě užili. Naše organizace 
má 106 členů. Zemřela bývalá ředitelka Základní školy 
v Kunžaku Eva Havlíčková, která již několik let žila v Domově 
seniorů na Otíně.  
Naši členové navštívili DD Otín a DD Nová Bystřice, aby 
předali kytičky a dárečky našim členům. Bylo to milé 
odpoledne spojené s pořízením fotografií.

25. dubna 2022 jsme se sešli na tanec u Šindelářů při 
harmonice Roberta a Michaely. Zúčastnilo se 40 členů.
3. května 2022 jsme uspořádali přednášku Mgr. L. Jandáčka 
„Pozapomenuté historie“. Přednáška proběhla v multimediální 
učebně Základní školy SNW v Kunžaku za účasti 38 členů. 
Všem se přednáška líbila, těšíme se na další. 
V 1. pololetí 2022 mělo 6 našich členů životní výročí. Balíček 
a přání každému oslavenci předal určený člen výboru naší 
organizace, někde byl popřát celý výbor.
3. června 2022 jsme po dlouhé době navštívili divadlo 
v Počátkách. Shlédli jsme premiéru veselohry „Přes přísný 
zákaz dotýkati se sněhu“. Akce se zúčastnilo 59 členů.
19. června 2022 plánujeme autobusový jednodenní zájezd 
do Moravského Krumlova s návštěvou expozice Slovanské 
epopeje, plavbou po Dalešické přehradě a eventuálně dalším 
programem podle časových možností. Děkujeme Helence 
a Danušce za zajištění autobusové přepravy vzhledem 
k obtížím se sháněním dopravy.
Děkuji celému výboru a všem kteří nám pomáhají, aby se 
naše akce mohly konat. Všem přeji krásné slunné léto, 
užívejte si o prázdninách vnoučátek a pravnoučátek, buďte 
hodně zdrávi a ať se zase všichni setkáme! 

Foto a text B. Matoušková-kronikářka

Po dlouhé době jsme se mohli setkat až v březnu na oslavě MDŽ, v Bistru U Šindelářů v Kunžaku. Muži nám 
ženám předali kytičku, bylo připraveno bohaté občerstvení. K tanci a poslechu nám na harmoniku zahráli 
Robert a Michaela. Zúčastnilo se 58 našich členů.
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JAN MARIA DOBRODINSKÝ (1925 – 2022)

Jan Maria Dobrodinský se narodil v rodině Bedřicha 
Dobrodinského, sóloharfisty České filharmonie, 22. července 
1925 v Kunžaku u Jindřichova Hradce. Rodinné umělecké 
zázemí zásadně ovlivnilo jeho profesní směřování. Studoval 
hru na lesní roh, soukromě skladbu u prof. Jaroslava Řídkého, 
na Filozofické fakultě UK obory hudební věda, filozofie 
a sociologie, na Pražské konzervatoři v roce 1949 složil státní 
zkoušku ze sborového zpěvu a dirigování. Nejvýznamnější 
však pro něj bylo studium dirigování u Václava Talicha, 
nejprve soukromé, později na Vysoké škole múzických 
umění v Bratislavě, což zásadně ovlivnilo jeho estetická 

V neděli 13. února 2022 nás ve věku 96 let opustil významný český sbormistr, dirigent a pedagog Doc. Mgr. Jan 
Maria Dobrodinský, který ovlivňoval sborové dění a kulturu v širším slova smyslu v Čechách a na Slovensku 
zejména ve druhé polovině 20. století. 

i etická měřítka, interpretační styl, způsob a metodiku práce 
(v roce 1953 profesor Talich Bratislavu opouští, a tak J. M. 
Dobrodinský dokončil poslední rok studia u Dr. Ľudovíta 
Rajtera). 
V roce 1954 vyhrál J. M. Dobrodinský konkurz na místo 
na druhého sbormistra Miešaného zboru Československého 
rozhlasu v Bratislavě a nastoupil tak po boku šéfa Ladislava 
Slováka, od roku 1956 se pak Dobrodinský stává hlavním 
sbormistrem na více než dvacet let. Brzy po nástupu 
do funkce zakládá v rámci sboru patnáctičlenný madrigalový 
soubor, s nímž má možnost věnovat se detailní práci v oblasti 
staré hudby. Jako šéf si vytkl cíle především v oblasti hudební 
interpretace, ale bylo také nutné vyrovnat se se záležitostmi 
v oblasti organizační a manažerské. Hledá pro sbor 
charakteristický interpretační styl, který by měl rysy slovenské 
provenience. Repertoárově sbor J. M. Dobrodinský zaměřil 
na tři základní celky: předklasická hudba, kantáty a oratoria 
a hudba soudobá. Dobrodinského čekal na Slovensku ještě 
jeden velký problém, a sice společensky zrovnoprávnit sborový 
zpěv s orchestrálním uměním. Prioritou též bylo, aby se sbor 
začal více prezentovat na samostatných zájezdech v ČSR 
i v cizině. Slovenský filharmonický sbor se pod vedením J. M. 
Dobrodinského velice brzy vypracoval na evropskou úroveň, 
uměleckou úroveň potvrdil též důležitý zájezd do zahraničí, 
a sice koncertní turné po Itálii v roce 1963 se Symfonickým 
orchestrem FOK a dirigentem Dr. V. Smetáčkem. Sbor 
potom ještě mnohokráte reprezentoval svou vlast v mnoha 
evropských zemích díly vokálně instrumentálními i „a capella“, 
několikrát vystoupil též v opeře (Strassburg). Za dobu svého 
působení v SFZ nastudoval J. M. Dobrodinský se sborem celý 
základní oratorní a kantátový repertoár, provedl premiérově 
všechny závažné skladby „a capella“ slovenských autorů, 
které vznikly v letech 1954–1976, a stěžejní díla české 
i světové sborové literatury. SFZ pod vedením svého hlavního 
sbormistra nahrál pro Československý rozhlas v Bratislavě 
a vydavatelství Supraphon či Opus mnoho skladeb  
z domácí a zahraniční tvorby.
V roce 1977 byl J. M. Dobrodinský nucen z politických 
důvodů opustit vedení Slovenského filharmonického sboru 
a přesídlil do Čech, kde získal místo sbormistra v Pěveckém 
sboru Československého rozhlasu v Praze (zde působil spolu 
s Milanem Malým do roku 1982). Se sborem nastudoval 
a nahrál velké množství děl pro potřeby rozhlasového 
vysílání a uskutečnil řadu veřejných koncertů. Jako dirigent 

KALENDÁŘ OÚ KUNŽAK 
PRO ROK 2023

OÚ Kunžak vydal nástěnný kalendář pro rok 
2023. Obsahuje barevné kresby z  Kunžaku 
a blízkého okolí. 

Autorkou těchto kreseb je paní Jitka Chocholová, 
která je ochotně věnovala pro tento účel. Velice jí 
za její ochotu děkujeme. 
Kalendáře jsou v prodeji na OÚ Kunžak během 
úředních hodin.

-red-
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

V letošním roce se podařilo v období od 1. do 14. ledna 
2022 vybrat 26 443 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky je využit 
na přímou pomoc občanům v nouzi, podporu hospicové péče 
a doplnění vozového parku pro terénní služby. Poděkování 
patří všem, kteří sbírky organizují a také všem, kteří přispívají.

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí v České republice. Pravidelně se do sbírky zapojují i občané 
Kunžaku a přilehlých obcích. 

spolupracoval také s Pražským mužským sborem FOK, 
v Čechách začal více vystupovat též jako dirigent orchestrální. 
Hostoval u Plzeňského rozhlasového orchestru, u komorního 
orchestru Musici di Praga, u Symfonického orchestru 
Československého rozhlasu a u Středočeského symfonického 
orchestru v Poděbradech, u něhož nakonec zakotvil jako 
šéfdirigent. Při nástupu do funkce šéfdirigenta si Dobrodinský 
vytkl jako hlavní cíl prosazení orchestru jako symfonického 
tělesa a zvýšení jeho kvalit tak, aby se mohl ve všech směrech 
rovnat jiným mimopražským orchestrům, dalším úkolem bylo 
sestavení profesionálního dramaturgického plánu.
Poděbradský orchestr proto začíná brzy vystupovat mimo 
region a v Praze, vyjíždí i do zahraničí. Kromě večerních 
symfonických koncertů v celém Středočeském kraji 
orchestr také realizuje koncerty promenádní a výchovné 
pro školní mládež. Uvádí díla autorů barokních, těžiště 
repertoáru spočívá v symfonické tvorbě klasiků a romantiků 
důraz je také kladen na hudbu 20. století. J. M. Dobrodinský 
vedl orchestr do konce roku 1988, průběžně však 
vystupoval i s jinými symfonickými tělesy, a to jak u nás, 
tak v zahraničí. Byl to Karlovarský symfonický orchestr, 
Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně, 
Severočeská filharmonie Teplice, Státní filharmonie 
Gottwaldov, Komorní filharmonie Pardubice, Symfonický 
orchestr hlavního města Prahy FOK a Štátna filharmónia 
Košice. V zahraničí jako dirigent stanul před orchestrem 
v Maďarsku (Státní symfonický orchestr Szombathely), 
v Německu (Vogtland Symphonieorchester a Suhler 
Staatfilharmonie) a v Rakousku před orchestrem Wiener 
Symphoniker. 
Později vystupuje jako sbormistr a dirigent pouze jako 
host, neboť jeho pracovní zaměření se po roce 1989 
výrazně změnilo. Jako člen KDU-ČSL mohl naplno využít 
a rozvinout své schopnosti politické a diplomatické. Jeho 
aktivity tak vyústily do jmenování poradcem ministra kultury 

(1992– 1996) a angažování se v nově vzniklé organizaci 
„Asociace hudebních umělců a vědců“. Dodejme, že 
kromě těchto významných funkcí byl J. M. Dobrodinský 
od roku 1992 zároveň členem „Rotary klubu Praha – Staré 
město“, je třeba také zmínit jeho dlouhodobou spolupráci 
s organizací NIPOS – ARTAMA Praha. 
Pedagogické činnosti se J. M. Dobrodinský věnoval takřka 
celoživotně. Nejprve vyučoval na Vyšší hudební škole pro 
učitele hudební výchovy v Bratislavě, poté se stal pedagogem 
na bratislavské konzervatoři, kde s krátkými přestávkami 
působil až do roku 1971. Nejdéle jako pedagog setrval 
na Vysoké škole múzických umění v Bratislavě (1954–1993), 
kde se též v roce 1991 habilitoval jako docent. Od roku 
1994 do roku 2012 působil na Katedře hudební výchovy 
Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (obor 
Sbormistrovství). 
Dobrodinský také často vedl semináře či mistrovské kurzy 
(např. „Mistrovský kurz sborového dirigování“ na Vysoké 
hudební škole v Berlíně, kde působil jako externí docent) 
a samozřejmě se věnoval činnosti publikační. Jeho umělecký 
přínos je též v oblasti skladatelské, orientoval se především 
na vokální skladby „a capella“ nebo s instrumentálním 
doprovodem. 
K nejúspěšnějším patří skladba „Mor ho“, cyklus „Vzdialený 
milý“, „Zbojnická“ či „Pozdrav milému“, z rozměrnějších děl 
vokálně-instrumentálních pak dvě latinské mše.
J. M. Dobrodinského lze charakterizovat jako osobnost 
se širokým záběrem působnosti. V jeho životním postoji 
vždy hrálo důležitou úlohu naplňování křesťanských ideálů 
a myšlenky, že lidským úkolem je nepromarnit čas, který mu 
byl vyměřen. Myslím, že Doc. Janu Mariovi Dobrodinskému 
se to podařilo beze zbytku. Čest jeho památce!

V Roudnici nad Labem, 14. 2. 2022 
PhDr. Ondřej Šedivý
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V sobotu 11. června se v Mostech konala oslava Dětského dne. Za pěkného počasí se překvapivě zúčastnilo 
ke spokojenosti všech 25 dětí různé věkové kategorie.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích dle věku. Z mladších 
účastníků zvítězil Martin Spurný, nositel republikového titulu 
šampiona BMX za rok 2021, ze starších pak Robin Pflug. 
Rozhodně nesmíme zapomenout na ocenění za nejlepší trik 
z celého dne, které si s přehledem zasloužil Honza Broža 
za svůj 540 flair. 
Hojná byla i účast diváků, pro které bylo přímo na místě 
připraveno občerstvení. Ještě jednou děkujeme všem 
sponzorům za podporu a těšíme se na opakování příští rok.

ZAHÁJENÍ PROVOZU BIKEPARKU KUNŽAK

DĚTSKÝ DEN V MOSTECH

V sobotu 11. června proběhlo v nově postaveném bikeparku v Kunžaku oficiální otevření spojené se závody 
na BMX kolech. Těch se zúčastnili jezdci z téměř všech koutů republiky, zavítali k nám i sousedé ze Slovenska.
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LADISLAV SCHMIED (22. 6. 1927 – 29. 3. 2012)

BROUŠENÍ NÁSTROJŮ
pro domácnost, dílnu a zahradu

Příjem a výdej zakázek: PO - PÁ od 16 - 18 h.

Milan KUDRNA, Nad Kamenitým 378, STRMILOV 378 53
mobil: 724 022 018 www.hobbyservis.cz

Dále nabízíme profesionální pilové řetězy značky OREGON.

hobby servis  K K&

... pěkně zostra !

nože
dláta

pilové kotouče

pilové řetězy atd.
brusle

sekery

hoblovací nože atd.

mačety

vrtáky
nůžky

sekáčky

nože do sekaček

Hlavním celoživotním zájmem Ladislava Schmieda byla fotosféra 
Slunce. Konkrétně pozorování dějů souvisejících s jedenáctiletou 
periodou zvanou sluneční cyklus. Sluneční aktivita má výrazné 
projevy, které jsou viditelné již poměrně malým dalekohledem, 
někdy dokonce i očima. Jedná se především o sluneční 
skvrny, temná místa ve fotosféře, které jsou osamocené nebo 
častěji soustředěné do skupin rozkládajících se podélně kolem 
slunečního rovníku. Jak se Slunce otáčí kolem své osy, tak se 
skvrny a jejich skupiny postupně posouvají po slunečním disku 
a zároveň den ode dne postupně mění svoji velikost. 
Vlastní pozorování skvrn L. Schmied prováděl formou jejich 
projekce a zakreslení do protokolu s předtištěnou kružnicí, 
která znázorňuje sluneční disk. Protokol si pokládal na destičku 
připevněnou za okulár pozorovacího dalekohledu tak daleko, aby 
velikost zobrazeného Slunce co nejpřesněji odpovídala velikosti 
předtištěné kružnice. Po pozorování spočítal skvrny a proměřil 
vzdálenost skvrn od slunečního rovníku, a následně přenesl 
jejich sluneční šířku do motýlkového grafu a četnost do křivek 
relativních čísel. Pomáhal katalogizovat svá i cizí pozorování 
v rámci České republiky, Slovenska a Polska. 
Se systematickým zakreslováním slunečních skvrn začal v roce 
1944. Každým dnem, pokud na chvíli vyjasnilo, zakresloval 
postavení skvrn na slunečním kotoučku a získal tak do své 
smrti více než 12 500 pozorování. Za 66 roků každodenního 
zakreslování dokončil sledování téměř 6 slunečních cyklů a stal 
se tak soukromou osobou s nejdelší pozorovací řadou na světě. 
V 1943 vstoupil do České astronomické společnosti, zůstal jejím 
členem celý život a obdržel čestné členství v této organizaci. 

-ek-

V  letošním roce si připomínáme nedožité 95. narozeniny pana Ladislava Schmieda. Bydlel v  Kunžaku 
v Havlíčkově ulici čp. 151. Na zahradě vybudoval vlastní pozorovatelnu se dvěma dalekohledy. Tuto využíval 
především pro zakreslování skvrn sluneční fotosféry, ale také pro výuková pozorování dětí z astronomického 
kroužku při základní škole Kunžak, který dobrovolně založil a vedl. Spolupořádal také meteorické expedice 
s účastníky ze svého kunžackého kroužku a členy Astronomického kroužku v Jindřichově Hradci. 
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CERTIFIKÁT 
ENVIRONMENTÁLNÍHO VYÚČTOVÁNÍ 

 

 

   Obec Kunžak 

ZA ROK 2021 BYLO ZPRACOVÁNO 5 080 kg ELEKTROZAŘÍZENÍ A TÍM USPOŘENO: 

80,44 MWh 
elektrické energie 

250,41 m3 

vody** 
7 699,11 l 
ropy* 

285,48 kg 
SO2 ekv. = snížení  
okyselování prostředí 

3,36 t 
primárních surovin 

 

4,27 t 
CO2 ekv. = snížení produkce  
skleníkových plynů 
 

* Úspora takového množství ropy se rovná  
spotřebě stejného množství potřebného k ujetí 
113 177 km v běžném osobním automobilu. 

** Úspora takového množství vody se rovná  
stejnému množství, které je spotřebováno  
při 3 362 sprchováních. 

Mgr. Jan Vrba 
předseda představenstva 

ASEKOL a.s. 
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