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V prvé řadě bych ráda všem čtenářům zpravo‑
daje Člunk(n)ovin chtěla popřát sice opožděně,
ale přece vše nejlepší v roce 2022. Ať je lepší než
loňský rok, ať se opět vrátíme k normálnímu
životu, ať nemusíme řešit, jestli jsme se setkali
s covid pozitivní osobou a prostě žijeme. Určitě
to potom bude s rozdílem, že si budeme více
užívat svobody, kterou jsme kdysi považovali za
samozřejmost.
Také bych ráda zmínila, že první adventní
víkend měl být ve Člunku plný akcí. Ve spoluprá‑
ci s SDH Člunek se plánovala tvořivá dílna pro

» SEZNAMTE SE…
» BLESKY Z UDÁLOSTÍ
» PRAKTICKÉ INFORMACE

Pojďte přispět
do místních
novin!
Máte nějaký nápad,
připomínku nebo příspěvek?
Rádi byste se s námi podělili
o něco zajímavého?
Kontaktujte
Lucii Filsakovou
tel.: 607 656 158
e‑mail:
luckaschmied@gmail.com
Uzávěrka k příštímu číslu
bude v pátek 6. května 2022.

www.clunek.cz

cena: zdarma

Tři králové
a velbloud
Text: Lucie Filsaková
Foto: Jana Sobotková

V neděli 9. ledna se prošli obcí
Člunek tři králové spolu s vel‑
bloudem. U domů zazpívali
koledu, napsali požehnání na
dveře a za to od lidí dostali
příspěvek do pokladničky. Na
Charitu České republiky tak ze
Člunku putovalo celkem 10 126
korun.

děti a charitativní trhy. Bohužel kvůli pandemii
covid-19 se vše zrušilo. Organizátoři doufají, že
se pořádání trhů, jejichž výtěžek měl již v pro‑
sinci putovat do azylového domu svobodných
matek s dětmi v Políkně, uskuteční, jakmile to
situace dovolí. Obyvatelé všech tří obcí budou
včas informováni. Kdokoli se bude moct do akce
zapojit. Už před vánočním termínem se ozvalo
mnoho lidí, kteří chtěli pomoci. Někteří dokonce
již doma tvořili výrobky, které se měly na trzích
prodávat. Za to jim patří velký dík.
Těší mě, že se do obsahu lednového čísla zpra‑
vodaje zapojili i někteří obyvatelé našich obcí.
Dávali jste nám více vědět o akcích ve Člunku,
Kunějově a Lomech. Jen tak dál!
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Mikuláš a čert se při návštěvě smrtelníků
rozhodli poskytnout rozhovor
Text: Lucie Filsaková
Foto: z archivu čertů

| Do sestavy pekelníků, Mikuláše a anděla
ve Člunku přibyli dva noví čertíci.

Člunek, Lomy/ V sobotu 4. prosince 2021
zavítaly jak do Člunku, tak do Lomů sesta‑
vy čertů spolu s andělem a Mikulášem.
Děti postrašily a obdarovaly dárky. Než
se vrátily do pekla a do nebe, odpověděli
nám Mikuláš a Lucifer spolu s ostatními
čerty na několik otázek.
O kolikátou vaši návštěvu u nás na
zemi se v prosinci roku 2021 jednalo?
Vynechali jste někdy a proč?
Mikuláš ze Člunku: Jako Mikuláš jsem
chodila za dětmi už osm let. Ovšem
návštěvou v prosinci 2021 to pro mě
skončilo. Zatím nevím, který Mikuláš se
mojí funkce ujme. Popravdě se bojím, jak
to budou pekelníci, anděl a nový Mikuláš
zvládat. Když jsem nastoupila, musela
jsem si čerty vychovat. Byli schopni házet
v domácnostech petardy, křičeli a nezají‑
malo je, že jsou u malých dětí. Ač se to
nezdá, souvisí s tím spousta práce, a to
jak před samotným chozením, tak po
něm. Po skončení u smrtelníků jsem naše
oblečení vždy vyprala, vyžehlila, vyvěsila
do skříně.
Čert z Lomů: Chodí se tady už spoustu
let. Akci organizuji asi šest let a návštěvy
v domácnostech se nevynechaly ani jed‑
nou. Dokonce ani v roce 2019, když byla
nějaká omezení.

www.clunek.cz

Chodíte ve stejné sestavě nebo se
pekelníci, andělé a Mikuláš mění?
Mikuláš ze Člunku: Ano, máme stejnou
skupinu. Už dva roky chodí i noví čertíci.
Chtěla jsem, aby se k nám přidali další
členové, kteří už na to mají věk.
Čert z Lomů: Celou dobu, co je to v mojí
režii, chodíme ve stejné sestavě, a to tři
čerti, Mikuláš a anděl. Všechno to jsou
bytosti v mém věku.
Jak se na vás děti tváří? Někteří
čerti vypadají přece jen děsivě…
Mikuláš ze Člunku: Chodíme už jen tam,
kde víme, že nás chtějí. Nechceme, aby
čerti stáli někde venku, než se vrátí anděl
s Mikulášem. K malým dětem jde nejdříve
Mikuláš s andělem, aby se úplně nevyděsi‑
ly. Když rodiče řeknou, že chtějí nejdříve
čerty, vyměníme si to. Děti jsou v klidu
a jsou schopny odříkat i básničky.
Čert z Lomů: Parádně. I přestože jsme
zakázali gumové masky a používá se pou‑
ze líčení, to svůj účel plní. Děti jsou určitě
z nás čertů nadšené, vystrašené a člo‑
věk si to užije, dokud nepřijde Mikuláš
s andělem.
Pozorujete změny v chování dětí
před pár lety a během současných
návštěv v domácnostech?
Mikuláš ze Člunku: Nepozoruji změny
v chování dětí, ale spíš rodičů. Rodiče
nechtějí své děti vystrašit, protože si

myslí, že doma mají zlatíčka. Ale když
je někdy potkáte na vsi, chovají se úplně
jinak, rodiče by se divili. Proč by čerti
neměli takové děti postrašit… kolo do
rybníka se přece nehází nebo se neskáče
po keřích v parku… Měly by mít i úctu ke
starším, zdravit je nebo je pustit do auto‑
busu jako první.
Čert z Lomů: Určitě, někde je znát každý
rok, o který jsou děti starší. Najdou se
i domácnosti, kde se bojí starší děti třeba
kolem osmi let. Někde je vidět, že se děti
bojí už pár dní před naším příchodem.
Jak vy sami vzpomínáte na
mikulášské nadílky?
Mikuláš ze Člunku: Za nás to bylo jiné,
lepší. Nikdo se nás neptal, jestli čerti
půjdou dovnitř, prostě tam naběhli a bylo.
Děti se více bály.
Čert z Lomů: Popravdě si to už moc nepa‑
matuji, přeci jenom je to pár let. Náš anděl
si pamatuje, jak škrtil toho, kdo ho měl
v náručí. Jeden z čertů popisoval, jak ho
vytáhli z baráku a hodili jen v ponožkách
do sněhu.
Kde čerti, Mikuláš a andělé shánějí
své obleky? Mají je ve svých
pekelných a nebeských skříních,
nebo před nadílkou vyrážejí do
obchodů?
Mikuláš ze Člunku: Při nástupu do své
funkce jsem pořídila Mikulášův i andělův

| Čerti spolu s Mikulášem a andělem vyrazili i do Lomů.
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kostým. Pak se věci ušily nebo dokoupily,
aby se neuvázlo ve stereotypu. Naši čerti si
kupují své obleky buď sami, nebo z peněz,
které nám smrtelníci darují. Dokupují se
podle toho, co se nám líbí. Jedná se celkem
o drahou záležitost. Peníze za kožichy
a další oblečení se nám vrátí třeba za čtyři
roky. Čert Lukáš si kupuje kůže a kožichy
ze svého. Peníze nechce, prý ho to baví.
Snažíme se, abychom vypadali hezky.
Vyplatí se do našich obleků investovat,
slouží nám řadu let.
Čert z Lomů: Obleky a různé doplňky jsou
uklizené bezpečně ve skříních. Co se týká
čertů, snažíme se každý rok něco málo
přidat nebo upravit.
Co by chtěli pekelníci a spol. vzkázat
dětem?
Mikuláš ze Člunku: Děti by se měly ke sta‑
rým lidem chovat s úctou a pomáhat jim.
Dále bych jim vzkázala, aby děti zdravily
každého, koho potkají a nedělaly lumpár‑
ny a byly hodné. Svým čertům bych chtěla
moc poděkovat za jejich angažovanost
a laskavost. Vážím si toho. Jsou opravdu
úžasní.
Čert z Lomů: Dětem bychom, my čerti,
chtěli vzkázat: zlobte dál, v pekle máme
místa dost.

Do Lomů zvou
opět na pivo

Plavba lodí byla spojena
s kulinářským zážitkem
Od podzimu do zimy si členové Svazu tělesně postižených z Kunžaku
užívali výlety a tanečky. Covid-19 jim bohužel po pár akcích radovánky zarazil. Stihli však navštívit Baťův kanál, zhlédnout divadelní
představení a zatančit si.
Lucie Filsaková

Kunějov, Člunek, Lomy/ Na začátku
září 2021 se vydalo několik obyvatel
Člunku společně se Svazem tělesně
postižených Kunžak na Baťův kanál. Při
dvouhodinové plavbě lodí na ně čekal
i kulinářský zážitek. „Připravili si pro
nás pečená kolena. Také jsme spatřili
jedno plavební komoru Spytihněv,“ popi‑
suje hlavní organizátorka akcí Helena
Kašpárková. Jelikož domů příliš nechvá‑
tali, rozhodli se pro návštěvu Velehradu,
kde si ještě prohlédli katedrálu. „Bylo to
nádherné, moc se mi to líbilo. Lodivod mi
půjčil svou čepici a zkusila jsem si řídit
loď,“ říká s nadšením Marie Mitasová
z Lomů. Společně s přítelem Pavlem
Červem se zúčastnila zájezdu, který opět
hodnotí pěti hvězdičkami.
Na státní svátek, tedy 28. října, navštívili
členové divadlo Ochotnického divadelní‑
ho souboru J. K. Tyla Stráž nad Nežárkou.
Přilákalo je představení Charleyova teta.
Divadelní spolek znají, na jeho hry jezdí

již pět let. „Autobus byl plný. Jela jsem už
poněkolikáté. Mám radost, když může‑
me společně někam vyjet. Zasmáli jsme
se, jednalo se o komedii,“ uvedla Marie
Paulíková ze Člunku.
Kromě výletů se schází Svaz tělesně
postižených z Kunžaku na tzv. tanečcích.
Konat by se měly jednou za měsíc. „Od
března jsme měli kvůli pandemii pauzu.
V říjnu jsme se tedy sešli po necelém
půlroce. Musím říct, že se nás sešlo 44,
což byl úspěch. V listopadu to bylo slabší,
ale za to mohly Dušičky,“ hodnotí Helena
Kašpárková.
Kladné hodnocení zaznělo i od Boženy
Matouškové ze Člunku. Potěšilo ji, že se
po dlouhé době společně sešli, popovídali
si a zatančili. „Líbil se mi i prostor, je tam
hodně místa. Také nám tam zahrál náš
muzikant,“ sděluje.
Prosincový taneček se už nekonal. „Lidé
se bojí covidu-19 a nechceme zbytečně ris‑
kovat, proto jsme všem 105 členům poslali
alespoň jako náhradu mikulášský balíček,“
vysvětluje Kašpárková.

Lucie Filsaková

Lomy/ V polovině prosince začala v Lomech
fungovat nová hospoda. V Hospůdce
u Lenky je otevřeno ve středu, pátek
a o víkendu vždy od 17 do 22 hodin. K pití
si hosté mohou dát točenou Malinovku
nebo Kofolu a jiné limonády nebo klasic‑
ké teplé nápoje. V hospodě točí Radegast
10° a Pilsen Urquell 12°. Během dalších
měsíců plánuje provozní rozšířit jídelní
lístek. Nyní nabízí toast se sýrem, párky
nebo klobásy.

Lomy lákají do
knihovny
Lucie Filsaková

Lomy/ Zhruba 15 let byla v Lomech zavře‑
na místní knihovna. Na podzim loňského
roku se její dveře znovu otevřely a veřej‑
nost si do ní může po domluvě se Zdeňkou
Hanzalovou přijít půjčit knihu. Nabízí se
literatura jak pro děti, tak pro dospělé.

Seniorky i mladé maminky se
daly dohromady a zvelebují Lomy
V Lomech se provádí úprava skalek. Ženy se ihned vrhly do práce.
Kromě toho se postaraly i o vánoční výzdobu. Rády se schází i se
starostou obce
Lucie Filsaková

Lomy/ Od loňského léta nově spravuje
skalky a některá prostranství v Lomech
parta důchodkyň a některých maminek.
Pro ženy se práce o skalky stala výzvou.
Podle svých možností si skalky rychle
rozdělily. „Začátkem června, kdy jsme
se začaly o skalky starat, to bylo takové
zahřívací kolo, ale vše se zvládlo,“ popsala
Marta Paulíková z Lomů.
Vloni v předvečer 6. července dokonce
položily u pomníku padlých a umučených
bojovníků za svobodu kytici k uctění
památky mistra Jana Husa. „Ve vsi to tak
před několika lety připomínala místní

Občasník obcí Člunek | Kunějov | Lomy

škola i sbor hasičů,“ uvedla dvaasedmde‑
sátiletá Marta Paulíková.
Ženy se dohromady věnují úpravě skalek,
sečení a stříhání bonsají. Podle možností
také upravily místní kapličku u nádraží.
Vánočně ji vyzdobily stejně jako celou
obec Lomy. „Na první adventní neděli se
zde místní hasiči ujali zdobení vánočního
stromku u kaple svatého Floriána,“ řekla
Paulíková.
Seniorky mají pravidelně každý měsíc
setkání se starostou obce Janem
Beránkem. „Za tohle setkání, kdy se může‑
me s panem starostou sejít a o všem mlu‑
vit, děkujeme,“ dodává Marta Paulíková.

| leden 2022
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Člunek
v novém hávu
Text a foto: Lucie Filsaková

Člunek/ Během října a listopadu proběh‑
la na obecním úřadě plánovaná výměna
střešní krytiny, která byla schválena již
v předešlém roce. Oprava střechy stála
620 tisíc korun, z čehož dotace činila 270
tisíc korun. Současně se vyměnily nejen
staré vchodové dveře, ale i zbývající okna
v patře. V jarních měsících roku 2022 se
počítá s novou fasádou.
V listopadu začala také revitalizace par‑
ku. Odstranily se druhy dřevin, které tam
neměly své opodstatnění. Postupně budou
nahrazovány novými. Pokračovat se bude
ovšem až na jaře. Konečný výsledek bude
viděn za několik let. V souvislosti s tím se
zkulturnila i další místa v obci.

| Dřevorubci vykáceli staré stromy
napadené kůrovcem. Místo nich budou
na místě vysázeny nové dřeviny.

| Obecní úřad se chlubí novou střechou a dveřmi. Fasáda se plánuje na jarní měsíce.

www.clunek.cz
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SDH ve Člunku začne opět fungovat.
Hasičská soutěž se plánuje na červen 2022
Program Výroční schůze SDH Člunek byl nabitý. Diskutovalo se o akcích, uniformách i brigádách
Lucie Filsaková

Člunek/ V sobotu 9. října se uskutečnila
výroční schůze SDH Člunek. Jako noví
členové byli přijati Jaroslav Filsak st.
a Libor Hynek. Dále došlo ke stanovení
výboru tohoto sdružení (viz Člunk(n)
oviny č. 1). Členové Sboru dobrovolných

hasičů ve Člunku se také dohodli na dopl‑
nění uniforem. „Chceme sjednotit unifor‑
my, abychom byli všichni stejně oblečení,“
řekl starosta SDH Člunek Martin Laudát.
Dobrovolní hasiči projednávali také čin‑
nosti týkající se roku 2022. Mezi ně patří
brigády pro obec Člunek, pálení čarodějnic
a stavění máje. Zároveň se členové dohodli

na obnovení hasičské soutěže v této obci.
„Plánovaný termín byl odsouhlasen na
25. června 2022,“ informoval Laudát. Ten
dále uvedl, že SDH Člunek bude organi‑
zovat další ročníky nohejbalového turnaje
známého jako Memoriál Jaromíra Tippla.
Kromě toho zajistí otop do člunecké klu‑
bovny a provede revizi elektrocentrály.

Lomovští na konci září společně sportovali
Odpoledne a večer si zpestřili hraním šipek, kriketem, stolním

tenisem nebo volejbalem. Akci každoročně pořádá Společnost
přátel sportu. Jak řekl její organizátor Tomáš Křenek, financují
ji hlavně z výtěžku z letního nohejbalového turnaje. Vzhledem
k nepříznivému počasí se letošního sportovního dne příliš lidí
nezúčastnilo.

| Někteří hráči ping-pongu i zapózovali.

| Horní hřiště ovládli hráči kriketu. Text a foto: Lucie Filsaková

Text a foto: Lucie Filsaková

Lomy/ V sobotu 18. září si přišli obyvatelé Lomů zasportovat.

Covid-19 ovlivnil
i organizaci naháňky
Text: Lucie Filsaková
Foto: Michaela Vejslíková

Člunek, Lomy, Kunějov/ Poslední listopadový víkend uspořádal
Myslivecký spolek KOMORA Člunek naháňku. Zúčastnilo se jí
celkem 38 střelců a honců. Jelikož se jednalo o uspořádání naháň‑
ky v době pandemie spojené s covidem-19, museli organizátoři
dodržet daná opatření. Organizací byl místo hospodáře Jaroslava
Filsaka pozitivního na onemocnění covid-19 pověřen předseda
Tomáš Fajman. Původně měli v plánu pouze čtyři leče, nako‑
nec jich stihli šest. Prošli okolí rašeliny, tzv. Zadní člunecký les,
Závitovský les a Rybníčky. V lese nad tratí u Lomů střelil Pavel
Kubánek sele prasete divokého. Jednalo se o jediný střelený kus.

Občasník obcí Člunek | Kunějov | Lomy

| V sobotu 15. ledna se konala další naháňka, během níž bylo
střeleno 15 prasat a dvě lišky.

| leden 2022
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Ve Člunku a jeho přidružených částech volilo
celkem 290 občanů. Ve všech obcích získalo
nejvíce hlasů ANO 2011
Pátek 8. a sobota 9. října patřily volbám. Volební účast ve všech třech obcích byla 72,75 %.
Z odevzdaných hlasů byl pouze jeden neplatný
Text a foto: Lucie Filsaková

Člunek, Kunějov, Lomy/ Druhý říjnový
víkend patřil volbám do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
Volilo se ve všech třech našich obcích.
Vypadalo to, že občanům nebyly tyto vol‑
by lhostejné.
Nejvíce voličů přišlo do Kunějova, kde
v místní klubovně hasičů volilo 81,67 %
občanů. „Musím říct, že volební účast
byla nad naše očekávání, což nás velmi
potěšilo. Ve volební místnosti panovala
příjemná atmosféra a lidé chodili s dobrou
náladou,“ řekl předseda komise Matyáš
Pflug. Největší počet hlasů zde získala
strana ANO 2011, a to s celkem 15 hlasy.
Na druhém místě se umístilo politické
seskupení SPOLU, které získalo 11 hlasů.
O jeden hlas méně měla strana Pirátů spo‑
lu se Starosty, patřilo jí třetí místo.
Druhá nejvyšší účast byla ve Člunku. Tam
k volebním urnám dorazilo 73,01 % obča‑
nů. „Všechny hlasy, kterých bylo celkem
165, byly platné,“ uvedla předsedkyně
komise Lada Růžičková. Jeden z voličů
měl bohužel propadlý občanský průkaz,
proto nemohl volit. Ve Člunku stejně
jako v Kunějově nejvíce lidí hlasovalo pro
politickou stranu Andreje Babiše. Dostala

| VOLBY VE ČLUNKU. Několik málo minut
před uzavřením volebních místností přišel
ve Člunku volit Stanislav Vican.

www.clunek.cz

celkem 53 hlasů. I tady politická strana
SPOLU, tedy ODS, KDU‑ČSL a TOP 09,
obsadila se 34 hlasy druhou příčku. Na
třetím místě skončilo s 23 hlasy SPD.
„V Lomech přišlo k volbám 77 obyva‑
tel, tedy 67,54 % lidí. Jednu obálku jsme
ovšem nemohli považovat za platnou,

protože v ní byly dva hlasovací lístky,“
sdělil osmadvacetiletý předseda volební
komise Jan Kubánek, kterého vysoká
volební účast překvapila. „Celkem 25
občanů hlasovalo pro ANO 2011, 19 pro
politickou stranu SPD a 13 občanů pro
Přísahu,“ sdělil Kubánek.

Výsledky hlasování Člunek, Kunějov, Lomy (dohromady)
Volební účast: 72,75 % | Odevzdané obálky: 291 | Platné hlasy: 290
Strana
číslo
1
2
3
4
5
7
8
9
10
12
13
15
16
17
18
20
21
22

název
Strana zelených
Švýcarská demokracie
VOLNÝ blok
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
Česká strana sociálně demokratická
ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
Trikolora Svobodní Soukromníci
Aliance pro budoucnost
Hnutí Prameny
PŘÍSAHA Roberta Šlachty
SPOLU – ODS, KDU‑ ČSL, TOP 09
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarch. strana)
PIRÁTI a STAROSTOVÉ
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu
Moravané

Platné hlasy
celkem
1
3
4
45
12
0
2
1
3
20
50
0
0
32
24
93
0
0

v%
0,34
1,03
1,37
15,51
4,13
0,00
0,68
0,34
1,03
6,89
17,24
0,00
0,00
11,03
8,27
32,06
0,00
0,00

(zdroj: volby.cz)

| ZAHÁJENÍ VOLEB V KUNĚJOVĚ. Jako
první přišel v Kunějově volit Eduard Bejst
spolu s manželkou. Foto: Matyáš Pflug

| V LOMECH SE VOLILO V KLUBOVNĚ.
Právě tam odvolil i dvacetiletý Jan
Kubánek. Foto: Stanislava Plachá
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Událo se

K volbám šel jen dvakrát. Politiku sleduje, ale
není tam pro něj žádná osobnost
Milan Hynek nešel volit ani za komunistů. V roce 2020 ho donutily okolnosti, ale ví,
že k volbám už nikdy nepůjde
Text a foto: Lucie Filsaková

Člunek/ Letos přišel podruhé v životě
k volbám i pětašedesátiletý Milan Hynek
ze Člunku. „Už jsem byl opravdu napo‑
sledy. Nemá to smysl. Vyburcovali mě
v podstatě moji kamarádi. Chtěli, abych
šel vykroužkovat lidi z jedné strany, v níž
došlo k podvodu,“ popisuje. Politiku, eko‑
nomiku a veškeré dění sleduje, ale v poli‑
tice pro něj není žádná osobnost.
K volbám nešel ani v době komunismu.
„Tehdy za mnou přišli dokonce s volební
urnou. Bylo mi 18 a pomáhal jsem bratrovi
na stavbě. Řekl jsem jim, že nemám čas.
Na to mi odpověděli, že je to jen formalita.
A právě proto, že to byla formalita, jsem
prostě nikam nešel,“ vzpomíná obyva‑
tel Člunku. Tehdy dostal od svého otce

vynadáno, že si polepil život. To však
nakonec taková pravda nebyla. „Byl jsem
svobodný a dělal jsem si z nich blázny.
Dnes bych si takové věci nedovolil,“
vypráví a prozrazuje, jací byli s kamarády
rebelové. „Jednou jsme ujeli policistům,
dnes by po nás už stříleli,“ míní a hodnotí
svůj život jako dobrý.
Stejná situace nastala i na vojně. Také
odmítl volit. „Nechali nás vystoupit na
plac a poslouchat životopisy lidí, které
jsme měli volit. Nevěděl jsem, komu dát
hlas. Byli jsme zavření na vojně a netušili,
co se děje venku. Raději jsem nešel. Za
to jsem dostal hned službu,“ pokračoval
Hynek, milovník motorek.
V minulosti byl u voleb jen jednou. „To
byl tehdy v parlamentu Miroslav Sládek,
a tak jsem volil republikány. Domů mi

totiž chodily noviny, z jejichž článků jsem
věděl, že tato strana plní svoje sliby,“
vysvětluje bývalý včelař. Podle něho musí
lidé v dnešní době začít dělat něco sami.
„Vidím vždy dopředu. Média nám toho
moc neřeknou, proto mám už několik
spolehlivých zdrojů. O zdražování elek‑
třiny jsem také věděl už v březnu,“ nastí‑
nil Milan Hynek, který z Českého svazu
včelařů odešel hlavně proto, že zahrnuli
včelu mezi domácí zvířata.
Jak říká, měli bychom se všichni spoléhat
sami na sebe. Podle Milana Hynka je dobré
si většinu věcí vyrobit sami. „Už moji rodi‑
če říkali, že když jsou ve sklepě brambory
a pšenice, bída nebude,“ uzavírá a počítá
s tím, že bude opět hospodařit na svých
pozemcích. Tam klidně zasází brambory,
když bude potřeba.

Ve Člunku to po řádění zloděje vypadalo jako
v kriminálce. Cesta na Hradec se zloději stala
osudnou
Text a foto: Lucie Filsaková

Člunek/ Ve Člunku se objevil po dvaceti
letech zloděj. Během jednoho dne se
vloupal na dvě místa. Tím prvním byla
maringotka nedaleko hřbitova. Cílem
lupiče bylo se nejspíš někde ohřát, najíst
a vzít si něco na cestu. Bohužel v marin‑
gotce našel jen piškoty, a proto se vydal
do rekreační chaty. Tam si uvařil kávu se
šlehačkou, otevřel pivo, snědl olejovky,
zatopil si a přespal. Při odchodu nevypnul
ani přímotop. Svým jednáním způsobil
škodu okolo 20 tisíc korun.
Na místo spolu s policisty přijel i psovod
se služebním psem. Psovod použil služeb‑
ního psa k vyhledávání pachových před‑
mětů v širším okolí místa činu. Služební
pes u obecního rybníka našel plechovku
od masa, která byla také odcizena z chaty.
Pachová stopa vedla podél rybníka k mys‑
liveckému posedu. Tam byla na dveřích
vypáčena petlice s visacím zámkem.

Odtud pokračoval služební pes přibliž‑
ně 100 metrů okolo pole k hlavní silnici
směrem na Jindřichův Hradec, kde stopu
ukončil.
Když se psovod vracel z místa činu služeb‑
ním vozidlem na základní útvar, zahlédl
při průjezdu obcí Otín podezřelou osobu.
Odpovídala popisu jednoho občana ze
Člunku, který viděl osobu ráno procházet
v místech, kde služební pes našel stopu.
Osoba šla okolo místní komunikace,

svítila baterkou a na zádech měla batoh.
Psovod zastavil a vyzval ji, aby se zasta‑
vila. Nato se snažila utéct do lesa, což se
jí nepodařilo.
Na místě došlo ke zjištění, že se jedná
o muže do 40 let. V batohu se našli někte‑
ré odcizené věci ze Člunku. Policie muže
převezla na obvodní oddělení. V policej‑
ních evidencích bylo zjištěno, že bylo po
muži vyhlášeno celostátní pátrání pro
další krádeže.

| NA MÍSTO DORAZILA POLICEJNÍ AUTA. Krádeže vyšetřovali policisté, stopy zajistil
technik, a dokonce dorazil i psovod, který se zasloužil o dopadení pachatele.
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Rozhovor

Rozhovor s… místostarostkou Simonou Palovou
Jako druhou v pořadí jsme vyzpovídali v rubrice Rozhovor s… místostarostku Simonu Palovou. Rozhovor byl
kvůli nemoci veden písemnou formou. Díky tomu se místostarostka více rozepsala. Vyjádřila se k aktuálním
věcem v obci, ke knihovně, pozemkům, ale třeba i hřišti a dalšímu.
Na úvod bych se ráda zeptala, co je
v obci aktuálního?
V tuto chvíli probíhá rekonstrukce
obecního úřadu. Vy zatím můžete vidět
novou střechu, vchodové dveře a okna
v prvním patře. V budově obecního úřadu
se činí především pan starosta a obecní
zaměstnanci. Dokončuje se úprava zase‑
dací místnosti, pak přijdou na řadu nové
prostory pro obecní knihovnu. Vznikne
místo určené ke konání zastupitelstev, ale
i ke komunitnímu užívání. Občané se zde
budou moci scházet k besedám, menším
kulturně‑vzdělávacím akcím (přednášky,
promítání apod.), budou ho moci využí‑
vat i třeba maminky s dětmi ke společ‑
nému tvoření, čtenářským dílnám apod.
Usilujeme o získání dotace na technické
vybavení, které by ke všem těmto účelům
mohlo dobře sloužit.
Postupně se obnovuje zeleň na veřejných
prostranstvích ve Člunku. Dokončuje se
pasport místních komunikací, v místních
částech tedy přibude dopravní znače‑
ní. Bude vyřešena bezpečnost provozu
a problematika parkování nákladních aut
na silnicích v Člunku. Probíhá schvalová‑
ní územního plánu, občané měli možnost
jeho návrh připomínkovat, a budou ji mít
ještě jednou. Intenzivně se hospodaří také
v obecních lesích a na obecních rybnících.
V následujícím roce je plánována další těž‑
ba, většina rybníků už byla vylovena. Ještě
obec čekají jarní výlovy.
Postupně začínáme zpracovávat archiv
obecního úřadu, nacházíme nejrůznější
poklady, fotografie, zápisy z vítání občán‑
ků, přicházíme na to, kdo všechno z okolí
Kunžaku, Nové Bystřice byl naším občán‑
kem. Máme proškolenou kronikářku, tak‑
že občané budou moci časem opět listovat
obecní kronikou.
Jak to vypadá s knihovnou a kdy
znovu otevře?
Věřím, že by knihovna mohla být otevřena
nejpozději v dubnu tohoto roku. Snad už
konečně bude příjemným a důstojným
prostředím pro trávení volného času
s knihou. Možnost listovat knihami,
sdílet čtenářské nadšení a zážitky budou
mít dospělí i děti, pro které tam bude
připraven dětský koutek. Podobné pěkné
a útulné prostředí, jakousi klubovničku
s knihovnou, připravila Zdeňka Hanzalová
s Evou Korandovou v Lomech v místnosti
v budově č. p. 73. Chystají se tvořit a schá‑
zet se s dětmi i dospělými.

www.clunek.cz

V obecní knihovně se čtenáři mohou těšit
na řadu nových knih. Stále je možné vyu‑
žít službu pro náročnější čtenáře, kteří
se ve větším množství pídí po určitém
žánru nebo po konkrétním titulu. Knihy
jim zapůjčím z jindřichohradecké poboč‑
ky. Knihovna však nikdy zcela uzavřena
nebyla, po dohodě knihy zavážím čtená‑
řům přímo domů.
Jaký je Váš pohled na prodej
obecních pozemků a budou mít
lidé možnost zde stavět? Přece jen
hodně lidí bylo donuceno postavit si
dům jinde.
Tuto otázku zodpovídal pan starosta
v minulém čísle. Situace se od té doby
v některých částech obce příliš nezměnila.
Ve Člunku obec stavební parcely nevlast‑
ní, to je fakt. Stav, který trvá už řadu let.
Nepamatuji, že bychom za posledních
téměř 8 let, co jsem v zastupitelstvu,
stavební parcely ve Člunku prodávali.
Stavební plochy navržené v územním plá‑
nu jsou v soukromém vlastnictví. Zájemci
o stavbu tak musí jednat s konkrétními
majiteli. Jednat s nimi bude muset i vede‑
ní obce. U některých vlastníků stavebních
ploch víme, že jsou stavbě rodinných
domů nakloněni. Možnost stavět však
závisí na zbudování čističky odpadních
vod. Pan starosta s odborníky intenzivně
pracuje na zadání projektu, čímž se využi‑
tí stavebních parcel uspíší. Vedení obce se
podařilo zajistit parcely ke stavbě rodin‑
ných domů v Lomech a o další rozšiřování
těchto ploch nadále usiluje. I zde však pla‑
tí, že část pozemků určených k výstavbě
patří soukromým vlastníkům. Kunějov dle
návrhu územního plánu mnoho možností
k rozvoji výstavby nenabízí.
Do této situace s obecními pozemky se
obec nedostala za poslední rok, dva roky,
je to skutečně stav, který trvá mnoho let,
takže změnit ho, zlepšit ho si nějaký čas
vyžádá.
Jeden obecní pozemek ve Člunku
přece jen je…
Pozemek, který zřejmě máte na mysli,
není v katastru nemovitostí klasifikován
jako stavební parcela, má status zahrady.
Zahrady, která patří k nemovitosti č. p.
26, tedy „bývalá Joklovna“. Architekt,
který zpracovával návrh územního plánu,
zastupitelům výstavbu na tomto místě
nedoporučil. Na nákup tohoto pozemku
podali místní občané žádost, obecní úřad
ji vyřizuje.

Jak funguje Mobilní rozhlas a Z‑box?
Jaké jsou ohlasy?
Ve službě Mobilní rozhlas už registruje‑
me druhou stovku zájemců. Poskytujeme
touto cestou veškeré důležité informace
o chodu obce. O spokojenosti občanů
svědčí několik desítek pochval, které nám
občané prostřednictvím aplikace zaslali.
Ráda bych touto cestou ještě upřesnila,
jak obec službu využívá. Nejprve zasílá‑
me zprávy e‑mailem či do aplikace, tuto
službu má obec zdarma. Těm, kteří nemají
e‑mail či staženou aplikaci v telefonu, pak
zasíláme SMS zprávy, které poskytovateli
obec platí. Takto rozesíláme informace
s dostatečným časovým předstihem.
Jestliže by nastala krizová situace, všich‑
ni registrovaní občané by obdrželi SMS
zprávu.
Nadále platí, že veškeré důležité informa‑
ce, dokumenty najdete na elektronické
i fyzické úřední desce (to je dáno záko‑
nem), aktuální jsou vždy také vývěsní
desky v jednotlivých obcích, facebookový
profil obce a aktuality jsou uváděny i na
webových stránkách obecního úřadu.
Přiznám se, že nemám statistiky o tom,
jak často je Z‑box využíván. Vídám obča‑
ny při vyzvedávání zásilek, obdržela jsem
několik pozitivních reakcí na dostupnost
služby. Oceňují ji zejména pracující lidé,
kteří se nemusí zdržovat vyzvedává‑
ním zásilek ve městě a nemusí se složitě
domlouvat s kurýrem, kdy budou doma
k dispozici.
Řekněte nám, jestli jsou nějaké
novinky ohledně budování nového
hřiště ve Člunku.
Je hotový projekt. Hřiště by mělo sloužit
milovníkům fotbalu, nohejbalu, volej‑
balu, basketbalu, tenisu, ale třeba i při
cvičení aerobicu v letních měsících apod.
V prosinci loňského roku byla podána
žádost o dotaci. V následujících týdnech ji
budou příslušní úředníci posuzovat. Snad
v březnu, v dubnu bychom měli vědět,
zda‑li naše žádost byla úspěšná. Pokud
by naše obec dotaci obdržela, ve druhé
polovině roku by se začalo hřiště budovat.
Přála bych místním dospělým a hlavně
dospívajícím děvčatům a chlapcům, aby
měli možnost naplnit volný čas sportem
v konečně bezpečném prostředí a aby
třeba i s přespolními nadšenci hřiště rádi
a často využívali.
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Jaký bude rok 2022? Co nás, obyvatele tří obcí, čeká?
Bude takový, jaký má být. Že nás nečekají
lehké časy, lidé slyší v médiích, od poli‑
tiků, pociťují to i ve své každodennosti,
netřeba to opakovat, zdůrazňovat…
Myslím, že je z velké části na nás všech,
jak následující měsíce v našich vesnicích
prožijeme. Pokud mohu vyjádřit se zpož‑
děním novoroční přání, pak bych všem
našim občanům přála pevné zdraví, není
radno podceňovat duševní klid. Nutno
je pečovat o pohodu svou a své rodiny,
hledat a nacházet záminky k radosti ze
života, k úsměvu.
Usilovat bychom měli o to, aby naše obec
byla místem, kam se rádi vracíme, kde
se rádi projdeme, pozdravíme souseda.
Místem, kam rádi zveme návštěvy a rádi
se pochlubíme, co je kde pěkného, co se
zlepšilo, a zdravě zanadáváme na to, co
podle nás nefunguje, co je špatně. Záleží
na nás, jak k životu v obci přistoupíme,
zda‑li se nám podaří vybudovat si takový
malý ostrov bezpečí, klidu, především
pospolitosti, pohody a tolerance…
To nezvládne jeden člověk, dva lidi, ani
stávajících sedm zastupitelů, k tomu je
potřeba aktivita a zapálení lidí, pro něž
je naše obec domovem. Obecní úřad je
všem nápadům a občanským aktivitám
vedoucím k užitku, zábavě, radosti dru‑
hých, otevřený. Všechny vaše podněty
rádi posoudíme a budeme v jejich realizaci
nápomocni.

Je přirozené, dokonce i správné, že každý
se vším nesouhlasí, že každému se všech‑
no nelíbí, že občas dojde ke konfliktu.
Tak to má být. Přispívá to k dynamice
naší společnosti, k jejímu rozvoji. Pokud
máme věci měnit, musíme mít prostor
o nich mluvit a usilovat o ně.
Rok 2022 s sebou přináší komunální vol‑
by. Občané, kteří mají chuť podílet se na
řízení chodu obce, budou mít příležitost
kandidovat do zastupitelstva obce nebo si
své zastupitele zvolit.
A pokud jde o konkrétní cíle, které si
s panem starostou a ostatními zastupiteli
klademe, jsou pořád stejné, naše práce je
z velké části pouze „rozdělaná“. V mno‑
hém jsme závislí na rozhodnutí, práci
dalších úředníků…
Takže rekonstrukce obecního úřadu, více‑
účelové sportoviště, zasedací místnost,
knihovna, to už jsem zmiňovala. Bude
pokračovat výsadba zeleně v parku a na
dětském hřišti ve Člunku tak, aby byli
místem ke klidnému a příjemnému pose‑
zení. Rádi bychom také osázeli živým plo‑
tem dětská hřiště v Lomech a v Kunějově,
aby byla pro děti bezpečná. Chystají se
i drobné terénní úpravy hřiště v Lomech,
kompletní rekonstrukce obecního bytu
v Kunějově, snad už konečně budou
instalovány přístřešky na popelnice, kon‑
tejnery na bioodpad do všech obcí. Bude se
pracovat na projektu čističky odpadních
vod, v rámci dotačních možností budeme
usilovat o nové vybavení pro dobrovolné

hasiče. V plánu je také projekt na vybu‑
dování chodníků v Člunku a s tím sou‑
visí také zajištění bezpečnosti na hlavní
silnici, které se zřejmě, dle nadřízených
orgánů, neobejde bez stavebních úprav.
Připravovat se také bude doplnění herních
prvků na dětská hřiště a zbudování men‑
šího workoutového hřiště. Snad už také
bude prostor na projektování společenské
místnosti ve Člunku. Ve druhé polovině
roku budeme muset začít zodpovědně
plánovat, které akce budeme chtít rea‑
lizovat v roce následujícím, abychom se
porozhlédli po dotacích a dalších možnos‑
tech, které máme. Své podněty, nápady,
neváhejte průběžně sdělovat na zastu‑
pitelstvech, v kanceláři obecního úřadu
či přímo svým zastupitelům. A pak také
věřím, že rok 2022 bude navzdory všemu
naplněn radostnými setkáními na akcích,
které místní spolky za podpory obecního
úřadu nebo obecní úřad za podpory spol‑
ků pro své občany nachystají.
Děkuji za zodpovězení otázek a Váš čas.

Očima pamětníků… masopust v Lomech
Milan Křehlík (Lomy)

Maškarní rej a průvod obcí patřil řadu let k tradicím obce Lomy. Já sám jsem se začal zúčastňovat již v dětství a později jsem hrál
s kapelou na každém masopustním průvodu v naší obci. V sobotu se chodilo po vesnici, večer byla zábava a v pozdějších letech se
v neděli konalo maškarní pro děti. Celá vesnice žila touto událostí a nebyla snad rodina, která by se nezapojila do této krásné tradice.
Postupem času, jak to tak bývá, zájem a celkový elán opadl. Vliv na to jistě má i současná situace spojená s covidem-19 a i to, že lidé
mají méně času a menší nadšení pro pořádání podobných akcí.

Zdeňka Hanzalová (Lomy)

Předělem mezi zimním časem a časem probouzející se přírody je masopustní období. Nebývá každý rok stejně dlouhé. Jeho délka se
určuje podle Velikonoc.
Nejinak tomu je i u nás v Lomech. Masopust se zde drží od nepaměti. V minulých letech se konala veselice v pohostinství, kde zahrála
všem přítomným kapela „Ctibořanka“. Od té doby, co pohostinství zaniklo, oblékají se masky v hasičské klubovně. Společně pak
s harmonikou a bubnem vyráží ke každému stavení na takzvanou obchůzku. Domácí je vítají přípitkem, do připravených košů dávají
láhev s něčím pro zahřátí a nesmí samozřejmě chybět masopustní pečivo. Většinou to bývají různé tvary z kynutého těsta, koblihy,
boží milosti.
Když obejdou celou ves, každé stavení, skončí opět v klubovně, kde začíná veselí, tancovačka do ranních hodin.
V roce 2021 se masopust nekonal, překazil ho covid-19.
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Návštěva

Návštěva… výlovu obecního rybníka
Reportáž: Na výlov jsem šla za dámu. Na cestu domů jsem přes zablácená sklíčka skoro neviděla
Text: Lucie Filsaková
Foto: Miroslav Pospíchal

Člunek/ V diáři se objevilo datum 7. listo‑
padu 2021. Pod číslem sedm bylo červenou
tužkou a velkým písmem napsáno - výlov
obecní rybník. Už tři dny předtím jsem
měla doma v technické místnosti scho‑
vané lováky neboli brodicí se kalhoty.
Pamatovala jsem na to, jak jsem po vydání
minulého čísla slíbila, že si půjdu zkusit
jeden rybník lovit. Reportáž na vlastní
kůži má být přece součástí každého čísla
místního periodika.
Nic naplat. Ráno jsem strávila svůj pra‑
videlný čas v koupelně, kdy jsem nanesla
trochu krému, make‑upu, očních stínů
a řasenky. Přece nebudu vypadat blbě,
stačí, že na sobě budu mít „co dům dal“.
Přiznávám, že jako učitelka nejsem na
takové akce moc vybavena, v mém šatníku
převažují šaty, košile a sukně. Jenže v tom
bych tam nebyla moc platná. Potom přišlo
na řadu oblékání se, jak říkám, funkční‑
ho a termoprádla u mě je jak šafránu.
Nezbývalo, než sáhnout po manželově
teplém triku velikosti XL, o tři čísla větší.
Zastrčila jsem ho však do punčocháčů
a tepláků a nikdo nic nepoznal. Tento den
jsem velikosti příliš neřešila, o čemž svěd‑
čí i velikost holínek. Abych vyrovnala svou
nohu velikosti 37 v holinách velikosti 43,
musela jsem si vzít tři páry těch nejteplej‑
ších a nejsilnějších ponožek. Naštěstí bylo
teplo, takže stačily punčocháče, tepláky,
termotriko, svetr a vesta. Nakonec jsem
sáhla i po šátku. Pořád jsem rozmýšlela,
jestli si vzít i brýle. Bez nich toho moc
nevidím, ale hlavou mi běželo, co když
padnu do vody, brýle se ponoří a už je
nikdo nenajde. Vyzkoušela jsem si čtvery
jiné, starší, se slabšími dioptriemi, těch
pár hodin bych to v nich přece jen zvlád‑
la. Jenže jsem se v nich nějak necítila,
výrazné obroučky se mi zdály moc výraz‑
né. Vzala jsem si své současné a vyrazila
směrem k obecnímu rybníku.
Tam se zatím postávalo na břehu a deba‑
tovalo o tom, kolik se vyloví ryb. Podle
toho, co se říkalo v předešlých letech, se
očekávala malá nebo možná žádná ryba.
Nezbývalo, než to jít vyzkoušet. Rybáři

www.clunek.cz

dostali síť, vlezli do rybníka a šli ji napl‑
nit. Myslela jsem, že jim také pomůžu, ale
jak jsem si hned všimla, nedali mi tyčku,
kterou do sítě zapíchli. Tady pro mě čin‑
nost nebyla. Záhy jsem ale dostala do ruky
keser, abych jím šla mlátit do vodní hladiny
a ryby jim tam naháněla. Hurá! Konečně
jsem se dočkala! Nejenže jsem ryby jistě
nahnala, ale také jsem jich několik chytila
do keseru a nakládala do vaničky. Musím
říct, že stát uvnitř samotného rybníka,
kde vám voda sahá do výše stehen a do
nohou vám nabourávají čtyřkiloví amuři,
je zážitek. Z hráze na mě lidé pokřikova‑
li: „Tamhle máš dalšího!“ „Otoč se, je za
tebou!“ „Plave ti vanička pryč!“ Chvílemi
jsem nevěděla, kam dřív. Zátah na ryby se
uskutečnil celkem třikrát. Množství ryb
předčilo naše očekávání. Vylovilo se 98
amurů, 160 kaprů.

Jakmile výlov skončil, vydala jsem se
domů. Hned v chodbě jsem ze sebe svlék‑
la špinavé oblečení, hodila ho do pračky
a směřovala do koupelny, kde jsme se
před několika hodinami chystala, líčila.
Nyní jsem si musela umýt obličej od bah‑
na a hlavně brýle. Sklíčka jsem měla tak
zablácená, že jsem sotva viděla. Po daném
procesu jsem se vydala k počítači, abych to
mohla, dokud jsem měla vše v živé paměti,
sepsat. Pak vyvstala otázka, jestli se vydat
ještě do klubovny, kde bude určitě nějaká
ta pečená rybka, teplý čaj nebo svařák?

Několikrát jsem v bahně málem spad‑
la. Jednou přišel okamžik, na který mě
upozorňoval manžel a kamarád už týden
před výlovem, lováky mi uvízly v bahně.
Nohy mi ztěžkly a nemohla jsem je vyndat.
Myslela jsem, že to zvládnu, ale nakonec
jsem si musela říct o pomoc. Nohy bych
sice z vody vyndala, jenže lováky by tam
musely zůstat. Nevzdala jsem se, jedna
špatná zkušenost mě neodradila a snažila
jsem se chytit do keseru další kusy.
Poté jsem dostala novou funkci. Zapisovat
počet ryb.
Když se všechny velké kusy ryb vylovily,
přišla řada na lov plůdku. Brodicí kalhoty
jsem si už ale sundala, a proto jsem už
pomáhala z vybetonované části. Z keserů
jsem vybírala malé kapříky. Holýma ruka‑
ma! Málem bych zapomněla zmínit, že mě,
jako jediný pomáhající ženský element
tam, nechali bez rukavic.
Také tam během výlovu padala nějaká slo‑
va o pasování mezi rybáře. Zaznělo pono‑
ření do kádě, vymáchání v rybníku, proto
jsem byla ve střehu. Jsem pro každou špat‑
nost, ale bohužel na nic takového nedošlo.
Mohla být pěkná fotka, vzpomínka a bylo
by o čem psát. Takhle vlastně vznikl jen
článek o tom, jak jedna redaktorka Zorka
Horká pomohla pár chlapům, kteří si ji
mohli aspoň dobírat.

| To byly chvíle, kdy v keseru byl amur
a kdy mi do nohou naráželi další.
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Kunějovští hasiči věří, že budou opět pořádat
plesy a další kulturní události
Tradice SDH Kunějov je dlouhá. Sbor vznikl před 127 lety. Současný počet členů je o čtyři vyšší než po
druhé světové válce. Nejstaršímu hasičovi je 78 let
Text: Lucie Filsaková
Foto: archiv SDH Kunějov

Kunějov/ „Sbor dobrovolných hasičů
v Kunějově byl založen roku 1895. Svého
času byl v této obci jediným činným spol‑
kem. Ve válečném období byla činnost
spolku pozastavena. Po druhé světové
válce byl spolek znovu obnoven, a to jako
sbor dobrovolných hasičů. Čítal 17 členů.
Tehdejším starostou hasičů byl Josef
Růžička z Kunějova č. p. 11,“ popisuje sou‑
časná jednatelka hasičů Pavla Kotyzová.
V současné době má SDH Kunějov 21
členů. Věkové složení je velmi rozmanité.
Nejmladšímu členovi je 23 let, nejstarší‑
mu 78 let. „Věková rozmanitost je u nás
skutečně bezbřehá. Většina členů je v nej‑
produktivnějším věku, tedy kolem 40 let,“
pokračuje Kotyzová.
„Roku 2019 zasáhla náš sbor velice těžká
událost, a to, že nás bohužel opustil po
nemoci pan Milan Růžička. Pro nás všech‑
ny to bylo náročné období. Jeho odchod
nás velice zasáhl, zejména proto, že byl
skvělým člověkem, kamarádem i hasičem
a nedokázali jsme si život a chod sboru bez

něho představit. Nakonec jsme se rozhod‑
li, že tradici hasičů v Kunějově chceme
zachovat,“ sdělila Kotyzová, která se proto
stala novou jednatelkou.
V Kunějově nemají dobrovolní hasiči příliš
zásahů. Dle místních kronik byly zazna‑
menány v historii dva velké požáry. Jeden
vypukl v roce 1946, druhý v roce 1947.
V 70. letech hořelo v jednom z domů, který
chytil od kotle. Zasahovali jak kunějovští,
tak jindřichohradečtí hasiči. Sbor dobro‑
volných hasičů z Kunějova pomáhal také
hasičům z Jindřichova Hradce v prosinci
2014 při požáru. „S majiteli vyhořelého
domu pak kunějovští hasiči vyklízeli
a uklízeli. Příčinou požáru byla elektroin‑
stalace,“ uvedla jednatelka.
SDH Kunějov vlastní od roku 2017 benzi‑
novou elektrocentrálu, která zajistí v pří‑
padě potřeby nouzové pokrytí elektřinou.
„Do budoucna bychom rádi pořídili čer‑
padlo a hadice, abychom mohli zajistit
prvotní hašení do příjezdu profesionální‑
ho hasičského sboru,“ říká jednatelka.
Na soutěže SDH Kunějov nejezdí. Příliš
je to neláká. „Plesy a jiné společenské
akce jsme pořádali, myslím si, hojně, ale

během posledních dvou let se toho mno‑
ho neuspořádalo zejména kvůli špatné
koronavirové situaci, která zasáhla celou
republiku,“ vysvětluje.
Pokud by měla Pavla Kotyzová jmenovat
jen nejdůležitější a největší akce pořádané
hasiči, jednalo by se o ples, den dětí a roz‑
svěcení vánočního stromečku. „Každý
rok jsme začali v únoru plesem, vždy měl
velký ohlas. Poslední ples byl v roce 2019.
Všichni doufáme, že až se situace s virem
uklidní, opět se k pořádání plesu vrátíme,“
hodnotí jednatelka SDH Kunějov. V červ‑
nu pořádali kunějovští hasiči dětský den
plný soutěží a sladkých odměn. V zimě
bylo tradiční adventní zdobení a rozsvě‑
cení vánočního stromečku. Prozatím
do budoucna sbor dobrovolných hasičů
v Kunějově žádnou akci neplánuje. Čeká,
jak se bude vyvíjet epidemická situace.
Členové: Tomáš Fajman (starosta), Pavla
Kotyzová (náměstek starosty a jednatel),
Jiří Růžička (hospodář), Tomáš Fajman
(velitel), František Veith (strojník), Lenka
Fajmanová (preventista), Martin Novák
(vzdělavatel- org. referent), Karel Špaček
(revizor SDH)

| Fotbalové utkání na dětském dnu v Kunějově v roce 2013. Zúčastnili se ho i někteří kunějovští dobrovolní hasiči.
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Pečení a cukrařina dovoluje Lence Kočí
uniknout od reality a každodenních starostí
Nejdříve pekla pro rodinu. Potom se přihlašovala na on‑line kurzy a dnes peče jako profesionálka. Největší
výzvou pro ni byl sladký bar na bratrově svatbě, nad ním strávila více jak 16 hodin
Text: Lucie Filsaková
Foto: Lenka Kočí

Lomy/ Osmadvacetiletá Lenka Kočí z Lomů pekla vždy ráda
buchty, bábovky, koláče pro svou rodinu. Jestliže někdo slavil
narozeniny, potěšila ho dortem. Úplně jiný směr a hlavně roz‑
měr to vzalo po tom, co se společně se svým synem a manželem
nastěhovali do rodinného domu. „Stala jsem se královnou své
kuchyně,“ hodnotí maminka dvouapůlletého Sebastiana. „Měla
jsem totiž prostor, vlastní zázemí, kde jsem se cítila příjemně
a odhodlaně k tomu posunout se dál,“ pokračuje.
Začátky nebyly lehké. Jak vášnivá pekařka popisuje, byla ve stresu
a neuměla si dobře rozvrhnout čas. Teprve se snažila porozumět
různým postupům a učila se pracovat s různými surovinami.
Přece jen je pečení a cukrařina o přesnosti. „Nesmírně důležité
je dodržet všechny gramáže a postupy,“ vysvětluje Kočí, která
se však nenechala odradit. „Chce to trénink. Hodně se mi toho
nepovedlo, ale o tom to je, dělat chyby a poučit se z nich, to vás
posouvá dál,“ říká cukrářka.

Začátky podle Lenky Kočí nejsou nikdy lehké. Zprvu se při‑
hlašovala na různé on‑line kurzy a hodně sledovala zahraniční
cukrářky. „Právě od nich se snažím učit různé techniky zdobení.
Postupem času jsem se naučila rozvrhnout si čas, což je podle
mě jednou z nejdůležitějších věcí,“ vysvětluje. Stejně důležitá je
podle ní i praxe a chyby, díky kterým se poučila a posunula.
Pečení a cukrařina pro ni znamená jistý únik od reality a každo‑
denních starostí. „Opravdu si u toho odpočinu, hlavně psychicky,
je to taková moje terapie,“ přiznává matka Sebastiana, o kterém
říká, že je zlatý a hodně si sám vyhraje. „Dává mi jistý prostor.
Ale samozřejmě jsou věci, na které se potřebuji stoprocentně
soustředit. Tvořím tedy hlavně v noci nebo vstávám brzy ráno,
když syn ještě spí,“ říká Kočí. S hlídáním syna jí hodně pomáhají
její rodiče a manžel.
Lenka Kočí peče narozeninové dorty, sladké na oslavy - tarta‑
letky, dortová lízátka a nanuky, cupcaky, dortíky, ale i vánoční
cukroví, beránky a mazance. „V létě jsem přijala výzvu a chystala
sladký bar na svatbu svého bratra. Dopadlo to skvěle,“ pochlubila
se cukrářka. Při pečení ráda používá lehké krémy, ovoce a vláčný
korpus. Rozhodně prý nesmí chybět čokoláda se slaným kara‑
melem. „Ostatně peču na přání, to znamená, kdo si co poručí, to
dostane. Ráda při zdobení používám přírodní zdroje, jako jsou
květy, ovocné plody, ale i větvičky, šišky,“ líčí nadšená pekařka,
podle níž záleží nejvíce na představě a přání objednatele.
I přestože Lenčinou láskou je pečení, paradoxně sladké vůbec
nejí. „Kdybych měla přece jen něco vyzdvihnout, tak je to che‑
esecake. Ten mi jednou za rok upeče manžel,“ přiznává Kočí
s tím, že samozřejmě nikdy nepohrdne dobrým zákuskem nebo
kouskem dortu s ovocem. „U sladkého dávám hodně na vzhled,
pokud mě to vizuálně přitahuje, chci to ochutnat,“ sděluje Lenka
Kočí. Je o ní známo, že ráda experimentuje a ráda se odlišuje od
ostatních, chce být jiná. „Proto využívám i zdobení z rýžového
papíru a izomaltu, to mě baví opravdu moc,“ pokračuje.

| Dort Red Velvet je jedním z nejoblíbenějších dortů Lenky Kočí.
Zdůrazňuje jeho specifickou chuť, vláčný korpus a smetanový
krém.
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Za svůj nejnáročnější úkol mladá cukrářka považuje přípravu již
zmíněného sladkého baru. „To jsem byla v zápřahu přes 16 hodin
v kuse, s dítětem a mojí kuchyní, která tomu není vybavením
úplně přizpůsobena. Myslím chladicí boxy na dorty a podobně.
Nakonec se ale vše povedlo a z těch ohlasů jsem měla neuvěřitel‑
nou radost, a že jich bylo! Byla jsem na sebe opravdu pyšná. Na
svatbě jedněm z hostů zachutnalo moje cukroví natolik, že si ho
u mě objednali a přijeli z 50 kilometrů vzdáleného města. Tohle
je pro mě opravdu nejkrásnější a nejsladší odměna. Peníze, to už
je jen příjemný bonus,“ dodává Kočí, která se chce po rodičovské
dovolené vrátit zpět do zaměstnání, jelikož je společenská a chybí
jí kontakt s lidmi. Ale je si téměř jistá, že na pečení nezanevře
a bude péct, jak jen to půjde.
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Ve Člunku slouží nový kněz Miroslav Štrunc.
Chce lidem pomoct a mluvit s nimi
Narodil se v Českých Budějovicích. Studia dokončil v Římě. Nakonec se přes Olomouc, Prahu, Řím
a katedrálu sv. Mikuláše dostal do Člunku.
Text a foto: Lucie Filsaková

Člunek/ Miroslav Štrunc pochází z Českých Budějovic, kde žijí
jeho rodiče. Ke službě kněze se rozhodl až na vysoké škole.
Nejdříve studoval na Teologické fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích, ale protože tam není kněžský seminář,
poslal ho jeho biskup nejprve do Olomouce a poté do Prahy na
Univerzitu Karlovu. Teologická studia i formaci ke kněžství
potom dokončil v Římě na Papežské lateránské univerzitě.
„Po návratu z Vatikánu jsem byl vysvěcen českobudějovickým
biskupem Vlastimilem Kročilem nejprve na jáhna a o rok později
na kněze. První dva roky své služby jsem strávil doma v Českých
Budějovicích při katedrále sv. Mikuláše. Tedy přes Olomouc,
Prahu, Řím a katedrálu sv. Mikuláše jsem se dostal až do Člunku,“
sdělil Štrunc.
Od loňského léta působí v Jindřichově Hradci a okolí. Bydlí přímo
v Jindřichově Hradci na proboštství. „Protože je nás kněží málo
a věřících v tomto regionu na naše poměry celkem dost, spravu‑
jeme po duchovní stránce z 15. poledníku téměř celé Hradecko,“
uvedl mladý kněz.
„S bohoslužbami zde ve Člunku souvisí to, co jsem říkal výše.
Tedy že je málo kněží. Byl bych rád, kdyby mše mohly být častěji
než jednou za měsíc, ale prostě když máte na starosti dalších
zhruba deset větších farností, tak musíte mít nějaký plán, kde

| MŠE S NOVÝM FARNÍM VIKÁŘEM. Ve Člunku se uskutečnila
v sobotu 15. ledna první bohoslužba letošního roku.

a kdy se co bude konat. Jsem ještě mladý, a tak se snažím vyvíjet
aktivitu, abych byl co nejvíce mezi lidmi, mohl s nimi mluvit,
povzbuzovat a je‑li to v mých silách, tak i pomoci. Protože to je,
myslím, jádro kněžské služby: že sloužíme jak Bohu, tak i lidem,“
dodal kněz s tím, že se těší na setkání na mši. Další se bude ve
Člunku konat 12. února od 15 hodin.

Člunek/ PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI PROBĚHLO VE VŠECH TŘECH OBCÍCH
SMUTNÉ ROZSVĚCENÍ VÁNOČNÍHO STROMKU. Kvůli covidu-19 opět bez přítom‑
nosti veřejnosti. Jedli starou 17 let věnovali obci Člunek manželé Totínovi, kteří sem
jezdí na chalupu.

Kunějov/ ROZSVĚCENÍ STROMEČKU
V KUNĚJOVĚ. Vánoční strom tam 28. lis‑
topadu rozsvítili kunějovští dobrovolní
hasiči.

Text: Lucie Filsaková
Foto: Miroslav Pospíchal st.

Text: Lucie Filsaková
Foto: Jiří Růžička
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Výlov a prodej kaprů
Text a foto: Lucie Filsaková

Člunek/ Den před Štědrým dnem se uskutečnil prodej vánočních
ryb v parku. Prodalo se celkem 27 kaprů a 14 amurů. Celkem to
bylo 192,5 kilogramu.

Další práce na
betlémě

Blesky z událostí…

Nebe u lípy ovládli
draci
Text a foto: Lucie Filsaková

Člunek/ V souvislosti s oslavami vzniku samostatného českoslo‑
venského státu se uspořádalo 28. října u lípy na cestě Svobody
zábavné odpoledne nejen pro děti. Už okolo 14. hodiny poletovali
na nebi první draci. Počasí účastníkům přálo. Kdo neměl čepici
a pořádně se neoblékl, šel brzy domů. Komu se domů nechtělo,
mohl si dát teplý čaj, svařené víno nebo pivo, které pro zúčastně‑
né připravili hasiči ze Člunku.
V pozdějších odpoledních hodinách si zájemci opekli buřty.
U ohně si povídali, zahřáli se a čekali, až se setmí. Poté se vydala
skupinka dětí v doprovodu dospělých na lampiónový průvod.

| Spousta dětí si přišla užít odpoledne plné zábavy.

Text a foto: Lucie Filsaková

Člunek/ SDH Člunek a někteří dobrovolníci pracovali v polovi‑
ně listopadu na vylepšení betléma. Jelikož loňský přístřešek na
betlém zničil těžký sníh, rozhodli se vyrobit nový a bytelnější.
Kvůli koronavirové pandemii nedošlo ke splnění dalších plánů.
Snad příští Vánoce.

| Lidé si přišli nejen opéct buřty, ale i popovídat s přáteli. Zima jim
nevadila, u ohně se nahřáli.

www.clunek.cz
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Blesky z událostí…

Výlovy obecních
rybníků
Text a foto: Lucie Filsaková

| Posledním loveným kunějovským rybníkem byl v neděli 24. října
tzv. Koupák. V kádích skončilo 300 kaprů a 45 amurů.

Text a foto: Lucie Filsaková

Od září do prosince probíhaly výlovy obecních rybníků. V pátek
17. září je odstartoval výlov rybníka Komora, kde vypomáhalo i
Rybářství Kardašova Řečice. Rybáři vylovili 500 kg kapra šupi‑
natého (průměr 1 kg), 330 kg amura (průměr 1,50 kg), 300 kg
čtyřletého kapra šupinatého (průměr 20 dkg), 100 kg těžšího
kapra (průměr 2 kg) a 60 kg plotice obecné.

Kdo má na svědomí
takové záškodnictví?
Text a foto: Lucie Filsaková

Člunek/ Z pátku na sobotu 15. ledna někdo vypustil obecní rybník
za Jednotou, kde byla plná sádka ryb. Voda v sádce se musela začít
rychle okysličovat. Dále se zasypalo stavidlo pilinami a popelem,
aby neprotékala voda.

Text a foto: Lucie Filsaková

V neděli 10. října se na návsi v Kunějově objevili rybáři i veřejnost.
Důvodem byl výlov dvou rybníků na návsi. Tam se vylovilo 115
kaprů a 11 amurů.
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Co bude
ČLUNEK
26. února – masopustní průvod masek
30. dubna – pálení čarodějnic
a stavění máje
jarní měsíce – charitativní trhy
KUNĚJOV
30. dubna – pálení čarodějnic
(konání všech akcí dle situace spojené
s covidem-19)

| Historické maškary v Lomech.

Praktické informace
Obec Člunek, Člunek 21, 378 33 Nová Bystřice | tel. 384 397 105, www.clunek.cz | IČO: 00246468, DIČ: CZ00246468, ID DS: 9sfb6nf
Bankovní spojení: 3061423/ 0300
STAROSTA:
• Jan Beránek – starosta@clunek.cz, 725 590 443
MÍSTOSTAROSTKA:
• Mgr. Simona Palová – spalova@clunek.cz, 725 369 442
ÚČETNÍ:
• Ing. Kateřina Podhrázská – ou@clunek.cz, 384 397 105
ÚŘEDNICE:
• Emilie Furdaničová – ou@clunek.cz, 384 397 105
IDENTIFIKACE POVĚŘENCE PRO OCHRANU
OSOBNÍCH ÚDAJŮ:
• Ing. Roman Fáber – 606 618 511,
poverenec@compact‑office.cz

ZASTUPITELÉ:
• Miroslav Pospíchal – mpospichal@clunek.cz
• Aleš Seitl – aseitl@clunek.cz
• Petr Sobotka – psobotka@clunek.cz
• Ladislav Bureš
• Ladislav Vopravil
Úřední hodiny
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:

7:00–11:30
7:00–11:30
7:00–11:30
7:00–11:30
7:00 – 11:30

12:00–17:00
12:00–14:00
12:00–17:00
12:00–14:00

Prodej palivového dřeva

Obecní knihovna

Obec Člunek nabízí občanům palivové dřevo z obecních
lesů. Cena za m³ je 550 Kč. Je nutné si zařídit vlastní dopravu. Obecní úřad, kam se mohou chodit zájemci hlásit, může
poskytnout kontakt na dopravce.

Z důvodu rekonstrukce obecního úřadu bude knihovna
dočasně uzavřena, výpůjčky po domluvě se Simonou
Palovou (tel. 725 369 442).

Provozní doba sběrného dvora
v zimních měsících po dohodě na tel. 775 399 343
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