červen 2007 č. 1
Nové zdravotní středisko obce Kunžak
Na květnovém zasedání zastupitelstva obce Kunžak v roce 2005 byla projednána žádost
místních lékařů, zda by obec mohla poskytnout prostory pro vybudování ordinací. Jako jediné
možné řešení z hlediska finančních možností obce odsouhlasilo zastupitelstvo vybudování
zdravotního střediska v jednom z nevyužitých pavilonů mateřské školy. Velikost pavilonu
však neumožňovala umístění všech čtyř ordinací, tj. praktického, zubního, dětského a
ženského lékaře. Obci velmi pomohlo rozhodnutí MUDr. Spurné, že odstupuje od záměru
umístění dětské ordinace v prostoru mateřské školy s tím, že ordinaci hodlá vybudovat
přestavbou části nemovitosti čp. 179.
Na základě nabídky bylo zadáno zpracování projektové dokumentace firmě P- atelier
s.r.o. Jindřichův Hradec a zároveň obec požádala o vydání stavebního povolení na tuto akci.
Práce na úpravách pavilonu mateřské školy na zdravotní středisko byly zahájeny v únoru
2007. Obec je prováděla svépomocí a s využitím místních podnikatelů a firem. Náklady na
tuto akci jsou v současné době ve výši 670 000,-- Kč a předpokládaná konečná suma by
měla být ve výši cca 800 000,-- Kč.
Kolaudace zdravotního střediska proběhla 12.06.2007 a já děkuji všem, kteří se na
vybudování a zprovoznění nového zdravotního střediska podíleli. Obec Kunžak vybudováním
nového zdravotního střediska získala zařízení, odpovídající současným předpisům a vytvořila
podmínky pro zajištění zdravotní péče v obci.
Ordinace praktického a zubního lékaře bude pro veřejnost otevřena začátkem července
2007. Snahou obce je, aby v co nejkratší době byla obnovena i činnost ženské ordinace.
Vše záleží na tom, zda se v brzké době podaří získat gynekologa s volným částečným
úvazkem.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám před nastávajícím letním obdobím popřál
jménem zastupitelstva obce příjemnou dovolenou, hodně životního štěstí a hlavně pevné
zdraví.
Jaroslav Čapek
starosta obce

Ze života základní školy
ŠVP
Školní vzdělávací program Základní školy Kunžak vychází z rámcového vzdělávacího programu. Podle našeho vlastního
vzdělávacího programu se od září 2007 začne vyučovat v 1. a v 6. ročníku. V programu jsou podrobně zpracovány osnovy
jednotlivých předmětů, začlenění průřezových témat do výuky, charakteristiky předmětů, dále obsahuje charakteristiku
školy, charakteristiku školního vzdělávacího předmětu, způsoby hodnocení a sebehodnocení, školní řád. V dalších školních
rocích bude zavádění ŠVP pokračovat v dalších ročnících. V celém znění bude školní vzdělávací program zveřejněn na
webových stránkách školy.

Kulturní akce
Oprava místních komunikací - náměstí

Vítání občánků
Žáci 1. stupně již pravidelně vystupují s kulturním programem na vítání občánků. Stejně tomu tak bylo i 22. dubna, kde
recitovali básničky.

Divadlo
Dramatický kroužek navštěvovalo v letošním školním roce dvacet dětí od 1. do 8. ročníku.
V minulém školním roce sehráli některé příběhy ze Starých pověstí českých, a protože
se jim tato práce líbila a měli úspěch, tak letos připravili pokračování. V druhém dílu
Starých pověstí českých krátce zopakovali děj z minulého dílu a přidali dvě nové pověsti:
O Křesomyslu a Horymírovi a O Bruncvíkovi. Sehráli tři představení pro děti ze základní
školy a pro děti z mateřské školy Střížovice a mateřské školy Kunžak. V neděli 28.
dubna se konalo představení pro rodiče a veřejnost. Herci sklidili velký potlesk od
zaplněného hlediště.
dramatický kroužek

Den matek

10. května se konalo kulturní vystoupení ke Dni matek. V programu vystoupili žáci 1.a 2. třídy s písničkou Když jde malý bobr
spát a s tanečkem Žvýkačkový vlak. Žáci 3. třídy hráli na flétničky. Na flétny hráli také naši žáci, kteří navštěvují hudební školu
Yamaha. Čtvrťačky cvičily aerobik a předvedly taneček Banana. Tři skupiny děvčat, které navštěvují kroužek aerobiku,
vystoupily se svými náročnými a zajímavými sestavami. Lukáš Pocar a Lucie Kudrnová recitovali básničky, se kterými
soutěžili v recitační soutěži. V závěru programu vystoupil děti z pěveckého kroužku, které předvedly písně, které nastudovaly
pod vedením žákyně 9. třídy Evy Novákové.

Charitativní akce
Adopce na dálku
Žáci 9. ročníku na podzim zorganizovali soutěž ve sběru tříděného papíru. Celkem žáci sebrali 6615 kg tříděného papíru,
čímž zachránili 95 stromů. Soutěž vyhrála 7. A, na druhém místě se umístili žáci 6. třídy a třetí dort získali čtvrťáci. Jeden dort
zbyl připraven i pro organizátory soutěže, kteří nakonec vytřídili nejvíce papíru. Výtěžek akce 7 200 Kč byl věnován na
adopci afrických dětí na dálku. Škola adoptovala na rok 2007 černošského chlapce z Keni. Jedenáctiletý Laban Oketch
Onyango mohl díky našemu příspěvku pokračovat v docházce do školy. V lednu jsme obdrželi o něm první informace, jeho
fotografii, kopii vysvědčení a dopis jeho strýce. Žáci Labanovi napsali dopisy v hodinách angličtiny. V roce 2007 začali žáci
shánět peníze na Labanovo školné pro následující rok. Věnovali na něj výtěžek z dobrovolného vstupného na divadelní
představení dramatického kroužku a z kulturního vystoupení ke Dni matek. 7. května celý den v každé třídě vyráběli výrobky,
které prodávali na burze 6. června, výtěžek ve výši 13 195,-Kč bude také věnován na Labanovo školné. Další finanční
prostředky budou získány z prodeje hliníku, který žáci sbírají po celý školní rok. Děkujeme všem, kteří jste nám pomohli a
přispěli na adopci na dálku. Zatím se nám podařilo shromáždit 20 438,- Kč. Žáci 9. třídy se rozhodli, že ze získané částky
věnují již letos Labanovi 2500,- Kč na zakoupení jízdního kola.

Červená stužka
Žáci 9. ročníku se zapojili do akce Červená stužka, kterou organizovala Česká společnost AIDS pomoc a Společnost pro
plánování rodiny a sexuální výchova. 1. prosince rozdávali informační letáky a zároveň informovali starší spolužáky a
veřejnost o prevenci AIDS a prodávali červené stužky. Celkem jich prodali 145 a zaslali na konto sbírky 2900,- Kč.

Chrpa
V listopadu a prosinci se na škole konala sbírka pro sdružení CPK CHRPA, prodávali jsme samolepky koní. Výtěžek sbírky
umožní připravit a darovat koně do psychiatrických léčeben, kde pomáhají léčit. Ve škole a v obci se vybralo 1400,- Kč.
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Fond Sidus
V lednu a únoru se ve škole prodávaly výrobky Fondu Sidus o.p.s. Výtěžek sbírky bude použit pro dětské pacienty onkologických
a transplantačních oddělení Pediatrické kliniky Fakultní nemocnice v Motole a Kliniky dětského lékařství Fakultní nemocnice
s poliklinikou v Ostravě. Prodaly se náramky, přívěšky, rozvrhy v celkové hodnotě 4642,- Kč.

Český den boje proti rakovině
Již po několikáté se škola zapojila do sbírky pořádané Ligou proti rakovině. Účelem sbírky je nádorová prevence, zlepšení
života onkologických pacientů, podpora provozu Ligy a onkologického výzkumu.
Sbírka se konala 16. května, žáci školy prodávali kytičky měsíčku lékařského. Prodali jich 321 a celkový výtěžek sbírky byl
6971,- Kč.

Soutěže
Sportovní soutěže
-

Přespolní běh – Tereza Filsaková 2. místo v okresním kole
Stolní tenis – mladší žáci 3. místo, starší žáci 3. místo v okresním kole
Turnaj ve florbale – 3. místo v okresním kole
Turnaj v sálové kopané – 2. místo v okresním kole, účast v krajském kole
Plavecké závody – Adam Matějka, Klaudie Rudá, Daniel Trepka 3. místo, Michaela Bučková 2. místo v okresním kole
Cocacola Cup
Kinderiáda – Eliška Nováková 3. místo, Adam Matějka dvě 2. místa v okresním kole
Mac Donald Cup
Pohár Českého rozhlasu

Ostatní soutěže
-

Výtvarná soutěž Den bez aut – na vernisáži v Jindřichově Hradci byli oceněni Lucie Kudrnová, Kristýna
Strabergerová, Pavel Spurný a Jitka Skalická
Olympiáda v anglickém jazyce – účast v okresním kole
Olympiáda v německém jazyce – účast v okresním kole
Matematická olympiáda – účast v okresním kole
Mladý historik – účast v okresním kole
Pythagoriáda
Olympiáda v českém jazyce – účast v okresním kole
Recitační soutěž – účast v okresním kole, Lucie Kudrnová
postup do krajského kola
Matematický klokan – mezinárodní soutěž 2. – 9. ročník
Přírodovědný klokan – mezinárodní soutěž 8. a 9. ročník
Ekologická soutěž na téma recyklace odpadů – ocenění Tomáš Suk
Dopravní soutěž – účast v okresním kole
6.A - hry v přírodě
tvorba ekopravidel

Ekoškola

10. ledna byl na tři roky naší škole propůjčen na ministerstvu
školství titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně.
V letošním školním roce jsme se také přihlásili k mezinárodnímu
projektu Ekoškola. Sestavili jsem ekotým (členy jsou zástupci žáků,
učitelů a provozních zaměstnanců), který se pravidelně scházel
na schůzkách, kde plánoval jednotlivé akce. Byl sestaven
celoroční plán činnosti a jeho plnění mohli všichni sledovat na
nástěnce v přízemí školy. Žáci v hodinách biologického semináře
a fyziky provedli audit školy – nakládání s odpady, hospodaření
s vodou, hospodaření s energií, prostředí školy. Daleko více jsme
Halloween
se zaměřili na šetření energií a třídění odpadu. Sbíráme hliník,
ve 2. třídě
vybité baterie, třídíme odpad na papír, pet lahve a tetrapak obaly,
sklo a ostaní odpad. Do projektu jsou zapojeni nejen všichni žáci
školy, ale i všichni zaměstnanci školy a snažíme se zapojit i
veřejnost (např. sběr tříděného papíru).
Jedním z kroků k získání titulu je i sestavení ekokodexu. Žáci si v každé sestavili svá ekopravidla a deváťáci z nich potom
vytvořili společná pravidla pro celou školu. Zbývalo jen „nějak“ je zveřejnit. Umístit je na nástěnku nám přišlo příliš obyčejné,
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Verdikt nakonec zněl: „Setkáme se na slavnostním předávání vlajky a titulu ekoškola na konci června v Praze v budově
senátu.“ Tak jsme se stali 22 držiteli mezinárodního titulu ekoškola v České republice a teprve druhou ekoškolou v Jihočeském
kraji. Slavnostního předávání titulu a vlajky se ve Valdštejnském paláci koncem června zúčastní ekotým, zástupci žáků,
ředitel školy a starosta obce. Titul bude škole propůjčen na dva roky.
Bližší informace najdete na webových stránkách naší školy (www.zskunzak.cz) a na stránkách ekoškoly (www.ecoschools.org) nebo na stránkách sdružení Tereza, které je českých garantem ekoškoly (www.terezanet.cz).

Sázení stromků, čištění lesa
27. března žáci 8. a 9. třídy pomohli vyčistit část obecního lesa v Mostech, stahovali větve a klestí. Pomohli tak připravit
místo na výsadbu nových stromků.
12. dubna deváťáci vysazovali v obecním lese u Kaprouna malé smrčky. Během odpoledne se jich podařilo vysadit 550.
Přihlásili jsem se k mezinárodní akci Miliarda stromů pro planetu Zemi, kterou zaštiťuje ministerstvo školství a ministerstvo
životního prostředí. A dále jsme se přihlásili k výzvě finské školy, na jejich webových stránkách jsme zaregistrováni
(www.eno.joensuu.fi/treedatebase.htm).

Ukliďme svět – úklid obce
Jako již každý rok na jaře děti ze školy vyrazily uklidit okolí školy a hlavní ulice a cesty v obci. Tato akce probíhá ve
spolupráci s obecním úřadem, který zajišťuje pytle na odpadky a jejich následný svoz. Děti byly po třídách se svými učiteli
procházeli určenou trasu a sbírali papírky a odpadky pohozené na ulicích a na cestách. S touto akcí jsme se přihlásili do
projektu Den činu. Fotografie z úklidu jsou vystaveny na výstavě Ukliďme svět ve vědecké knihovně v Českých Budějovicích.

Javorka
Žáci osmé třídy v hodinách pracovního vyučování pomohli opravit studánku Javorku.
Nad pramenem Javorka je kamenná stavba a její střecha již potřebovala nový nátěr. Kluci
plechovou střechu očistili a znovu natřeli. Opravili dvířka a vyčistili vnitřek studánky. Okolí
studánky, která je často zastávkou turistů, je nyní uklizeno a studně je opět v pořádku.
V minulosti byla Javorka zdrojem vody pro Kunžak, vedl odtud dřevěný vodovod, kterým se
přiváděla voda do kašny na náměstí. Zmínka o Javorce je i v Sybilině proroctví.

Den Země
Letošní Den Země se konal 19. dubna a byl na téma Stará řemesla. Nabídka byla velmi
pestrá a den se velmi vydařil. Žáci si mohli vybrat z řady exkurzí a ve škole bylo zřízeno
několik dílen. Chceme poděkovat všem, kteří nám umožnili nahlédnout do jejich dílen a
věnovali nám svůj čas.
Exkurze:
Dílny:
-

Jindřichův Hradec – výstava Stará řemesla, ukázka práce řezbáře a hrnčířky
Jindřichův Hradec, Deštná – tiskárna, muzeum provaznictví
Střížovice, Strmilov – kovárna, tkalcovna
Klátovec, Horní Dubenky, Janštejn – kovárna, mlýn, sklárna
Radíkov, Peníkov – mlýn, pila, práce sekerníka

úprava studánky Javorka

v kovárně ve Vlčicích

Papírníci – výroba ručního papíru, svíček z včelího vosku
Pekaři – pečení podle Rettigové - šlejšky, boží milosti
Košíkáři – pletení košíků
Dráteníci – drátkování – výroba šperků
Krajkáři – paličkování – záložka

paličkování

Dopravní výchova
Na přání žáků byla do plánu akcí ekoškoly zařazena ve větší míře dopravní výchova. 30.
dubna učitelé zorganizovali pro žáky 1. až 6. ročníku dopravní soutěž, jejíž součástí byla
nejen jízda zručnosti na kole, která se konala na náměstí před školou, ale i testy z dopravní
výchovy. Pro ty nejmenší soutěž připravili žáci 7. A třídy, sami připravili otázky, úkoly, diplomy
a celou soutěž organizovali. Nakonec ti nejlepší byli odměněni drobnými cenami a dostali
diplom.

vedení školy
dopravní olympiáda
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Karla Vobišová - Žáková
Dne 21. ledna 2007 uplynulo 120 let od narození významné kunžacké rodačky Karly Vobišové –
Žákové. Narodila se v masných krámech, které stály na místě dnešní školy. Její rodiče měli obchod.
Své děti vedli odmalička k samostatnosti, před odchodem do školy se museli postarat i o mladší
sourozence.
Karla Vobišová byla vášnivou čtenářkou. Knihy si půjčoval od maminky a zdejšího pana řídícího
učitele. Vedle rodiny a školy její charakter utvářela i zdejší krajina. Je sice malebná, neboť zde jsou
hluboké lesy, tajemné lesné tůně, potoky, potůčky a rybníky, žulové balvany v polích a lesích, ale
současně je i drsná. Po obloze se neustále prohánějí mraky přinášející déšť. Jeho ostrost a prudkost,
která nutí, aby se člověk proti němu postavil, zřejmě dodal Karle Vobišové sílu bojovat a vítězit.
Po absolvování Sochařsko-kamenické školy v Hořicích v Podkrkonoší u profesora Quido Kociána
přechází Karla Vobišová na Umělecko- průmyslovou školu do Prahy do ateliéru Josefa Drahoňovského,
Bohumila Kafky a Stanislava Suchardy. Studuje v Mnichově a u profesora Antona Hanáka ve v9dni.
V roce 1921 a 1924 přijíždí jako studentka k Mistru Emile Antoinu Bourdellovi do Paříže.
V roce 1928 byla jako první česká žena sochařka vyznamenána cenou Akademie věd a umění.
Z řady podobizen, které Karla Vobišová vytvořila, jmenujme alespoň bronzové poprsí spisovatelky,
básnířky libretistky Elišky Krásnohorské pro Panteon Národního muzea, bustu Charloty Garrique
Masarykové pro Paříž provedenou v mramoru, pro Národní divadlo bronzovou podobiznu herečky Marie
Laudové – Hořicové, pro Tyršův dům v Praze portrét Renaty Tyršové z růžového mramoru, pro Památník
národního písemnictví na Strahově bronzovou podobiznu básníka Josefa Hory, či mramorové poprsí
Fráni Šrámka pro město Sobotka.
V roce 1931 po vítězství v soutěži sochařka vysekal z bílého mramoru pomník spisovatelky a básnířky
Elišky Krásnohorské, který je umístěn na Karlově náměstí. Její plastika Réva z carrarského mramoru
zdobí park na Kampě. Mnohé její plastiky je možno spatřit také na Vyšehradském hřbitově.
Životním dílem akademické sochařky je náhrobek svatého Vojtěcha pro chrám svatého Víta na
Pražském hradě. Toto sousoší, které získalo v roce 1937 první cenu v soutěži obeslané našimi předními
umělci, je připraveno k převedení do bronzu. Pro dlouhodobé nepříznivé okolnosti k tomu však zatím
nedošlo. Je to veliký dluh naší přední sochařce a také náš národ je o tento jedinečný monument ošizen.
Karla Vobišová nikdy nezapomněla na svůj rodný Kunžak. Bronzovou plastiku Javorka pojmenovala
po zdejší studánce.
Také rodný Kunžak na akademickou sochařku nezapomněl a u příležitosti oslav 700 let první písemné
zmínky o Kunžaku uspořádal tehdejší místní národní výbor slavné sochařce výstavu ukázek z jejího
díla.
V Kunžaku se nyní nacházejí její dvě sochy – u kostela socha Legionář a v budově základní školy
busta Boženy Němcové.
Karel V. Žák, syn

Karla Vobišová - Žáková
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Socha Elišky Krásnohorské, Praha,
Karlovo náměstí

Spolek dobrovolných hasičů Kunžak
Podle zakládající listiny byl založen v roce 1877. v období roku 1929 – 1938 byla spolková činnost bohatá, i když písemná
zmínka o tomto období hovoří pouze o tom, že v roce 1934 se u příležitosti hasičského sjezdu v Praze konal v Kunžaku
hasičská slavnost za účasti 28 sborů.
Proto bych vám o tomto období rád něco sdělil očima pamětníka pan Rudolfa Máci, narozeného v Kunžaku v roce 1923.
V tomto období bylo velice prestižní stát se hasičem. Starostou spolku byl vážený občan Jindřich Tesař, velitelem Konrád
Štípl, který byl provazníkem. Velice aktivními členy byli Konrád Šicner, Jan Král, Stanislav Suchý, Karel Krafka. Jejich počet byl
kolem 40. hasičská zbrojnice se v té době nacházela v přízemí dnešní radnice.
Členové se pravidelně scházeli na náměstí u kašny. Kázeň byla samozřejmostí. Vždy zahajovali pořadovým cvičením, pak
následovalo stříkání s ruční stříkačkou vodou z kašny na střechy domů kolem náměstí. Motorovou stříkačku získali později,
strojníkem byl pan Starý, mistr v továrně pana Schneidera.
V létě pořádali na tržišti naproti hřbitovu každý rok věneček. Pochod šel z náměstí, všichni v modrých uniformách s přilbami.
Starosta měl celou žlutou (jako zlatou), řadoví hasiči pouze s černou přilbou, avšak velitel měl na černé přilbě žlutého kohouta.
Pracovním oblečením byly tenkrát bílé uniformy. Při pochodu hrála hudba pana Povolného, místního ševce. Na věnečku
bývala taneční zábava s občerstvením. Žila tím celá obec a nejvíce děti.
Velké účasti byly vždy na tanečním hasičském bále U Čechů. Občané byli zváni pěknými pozvánkami, vždy byl bohatý
bufet, většinou dorty, zákusky a kremrole – ty se pekly u Fr. Vašků na Malém Podolí.
Toto období se vyznačovalo velkými požáry:
Střížovická ulice – dům Suchých – Kutil
Havlíčkova ulice – pravá stran domů od Čapků až k Horatlíkům – velký požár mnoha domů, hořel velmi rychle a
nedal se uhasit
Rojkův mlýn na Lánech – po Kunžaku se hovořilo, že byl dobře pojištěn a údajně byl požár založen úmyslně, nic
se však ani soudem neprokázalo
Lána – Alois Pecha
Náměstí – ulice Střížovická – velký požár u Sladkých – na počátku zimy, uhořelo i hospodářské zvířectvo a shořel
sousední dům čp. 222, střecha zde byla plechová, pod ní seno, při hašení tekla ze střechy vařící voda, požár byl
uhašen až druhý den odpoledne
Úspěšnost zásahů při těchto požárech byla adekvátní tehdejší požární technice a tehdejším možnostem.
Rozhovor uskutečnil člen sboru dobrovolných hasičů Kunžak Rudolf Hanzlík dne 9. února 2007 v Kunžaku.

Životní jubileum myslivce
Na jaře letošního roku oslavil životní jubileum 85 roků pan František Šicner z Kunžaku. Blahopřát mu přišli i přátelé myslivci
a jak už to bývá, tak se hovořilo o myslivosti a to více o té minulé, než o té současné a jubilant měl o čem hovořit, neboť příroda
a myslivost byla a ještě stále je jeho celoživotní zálibou.
Aktivním myslivcem se stal již v roce 1950, kdy byly v Kunžaku založena myslivecká společnost. Byl jedním ze třinácti
zakládajících členů. Během své dlouholeté činnosti zastával funkci jednatele, předsedy a nakonec i mysliveckého hospodáře.
Nyní je čestným členem mysliveckého sdružení Jitro Kunžak.
Myslivecky velmi zajímavé bylo období po založení této společnosti. Vzpomínalo se na předchozí nájemce honitby, kteří
zde myslivecky hospodařili. Jednalo se o známé osobnosti Kunžaku pana Felixe Schneidera, Jana Brunnera, kteří například
zajišťovali zimní přikrmování zvěře dovozem žaludů vagóny po úzkokolejné železnici do stanice Kunžak – Lomy až ze
Slovenska.
Dále o tom, že p založení společnosti byl vstup do honitby povolen pouze ve dvojicích a musel být předem hlášen
mysliveckému hospodáři. Obtížné se zajišťovalo krmení pro zvěř na zimní období, honitba měla výměru něco málo přes 1000
ha v nadmořské výšce 550 – 700 metrů, v mírně zvlněné kunžacké pahorkatině. Byly zde dobré podmínky pro drobnou zvěř,
zejména větší stavy koroptví, tetřívků. Loven byl i tetřev hlušec, dále divoké kachny, holubi, zajíc a ze zvěře spárkaté nebyly tak
vysoké stavy srnčí. Nebyly však ani velké stavy škodné zvěře, protože tlumení této zvěře se věnovali maximálně všichni
myslivci.
Podle zápisů ze schůzí tehdejší myslivecké společnosti bylo
uloveno nejvíce zajíců v roce 1968 a to 500 kusů. V roce 1969 bylo
uloveno 69 koroptví, 50 kusů odchyt pro Interlov, 15 tetřívků, 89
divokých kachen, 19 divokých králíků, 48 kusů holubů, 32 kusů
srnčí zvěře. Ze škodné zvěře 4 lišky, 1 kuna, 10 tchořů, 16 lasic, 2
hranostajové, 6 vran, 3 psi a 19 koček.
Poplatkový odstřel, který byl jedním z hlavních finančních příjmů
činil za tetřívka 1300,- Kč, za koroptev 80,- Kč.
Byly potíže i s pytláky, kteří se nejvíce zajímali o tetřívky.
Současné stavy zejména drobné zvěře nejsou jako dříve, a to
především z důvodů změny životního prostředí a vyššího stavu zvěře
černé. Jak vzpomínají staří myslivci – zvěře bylo dříve více, když
byla černá zvěř v revíru velkou vzácností.
Myslivecké sdružení Jitro Kunžak děkuje oslavenci za všechno,
co pro myslivost udělal, a přeje mu pevné zdraví.

Rozhovor s oslavencem uskutečnil Rudolf Hanzalík z MS Jitro Kunžak 23. března 2007 v Kunžaku.
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SPORT
TJ Obal Rozkoš Kunžak
Výsledky mistrovských soutěží ročníku 2006 - 2007.

Kopaná
Umístění družstev 2. kola před skončením soutěží z důvodů uzávěrky zpravodaje. Konečné tabulky soutěží a hodnocení se
proto uskuteční v příštím zpravodaji.

Dle současného umístění má dorost předpoklad k postupu do krajské I. A třídy a muži B do okresního přeboru.
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Kuželky
Mistrovské soutěže ročníku 2006 - 2007 jsou již ukončeny.
Umístění jednotlivých družstev:
Družstvo A - krajský přebor II., 4. místo, hráčský kádr - Burian Radek, Hrůza Radek, Brtník Josef, Správka Zdeněk,
Brát Jiří, Hanzalíková Libuše. Stejný kádr mužstva v minulém ročníku bojoval o záchranu v této soutěži, letos
velice překvapil, když byl do 15. kola v čele této soutěže.
Družstvo B - okresní přebor, 7. místo, hráčský kádr - Burianová Radka, Zoubková Marie, Kudrnová Marie, Vilímková
Jovana, Řezáč Karel.
S umístěním jsou spokojeni, neboť si stále udržují svůj výkonnostní standart.
Družstvo C, 4. místo, hráčský kádr - Koukol Milan, Pala Jiří ml., Hanzal Karel, Zeman Jan.
Příjemné překvapení tohoto družstva, protože v minulém ročníku hráli tuto soutěž jako dorostenci.
Předsedou oddílu kuželek je od 1.1.2007 Radek Burian, který nastoupil po Františku Dvořákovi, který byl dlouholetým,
uznávaným předsedou a známou osobností v kuželkářském sportu.

Stolní tenis
Soutěž okresní přebor II. třída, předseda oddílu Košťál Zdeněk, kádr družstva - Koukol Milan, Rokyta Pavel, Nikodým
Jiří, Zabloudil František ml., Hanzal Karel, Košťál Zdeněk.
Umístění po skončení období 2006/2007 – 6. místo z osmi účastníků.
Hráčsky dobře si vedli Koukol Milan a Rokyta Pavel. I když se v této sezóně herně oddíl stabilizoval a zlepšil si
umístění, rádi by však uvítali ve svých řadách nové mladé hráče.
-han-

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA Obal Rozkoš Kunžak
Oslavy 80. let organizované kopané v Kunžaku

PROGRAM
Dne 17.6. 2007- začátek v 9.00 hodin
Fotbalový turnaj žáků - starší přípravka
Účastníci turnaje:
Kunžak, Strmilov, Popelín, Nová Včelnice, Nová Bystřice, Slavonice, Břilice, Lomnice nad Lužnicí.
Po dobu tohoto turnaje je připraven bohatý program, který společně s TJ pořádá Sbor dobrovolných hasičů
v Kunžaku, který v září letošního roku oslaví 130. let svého založení.

Dne 5.7. 2007- začátek v 9.00 hodin
Dopoledne – fotbalové utkání: žáci ml. – Kunžak – Strmilo, žáci st.- Kunžak - Nová bystřice
Odpoledne – fotbalové utkání: dorost – Stará Hlína, muži B – Kunžak – Nová Bystřice B

Dne 6.7. 2007 – začátek v 9.30 hodin
Fotbalový turnaj mužů O putovní pohár ředitele patronátního závodu TECHNOCAP ROZKOŠ.
Účastníci turnaje: Kunžak I. B, Vlastiboř I. B, Slovan J. Hradec I. A, první FC Jemnicko I. A
O přestávce turnaje se utkají staré gardy Kunžaku: domácí – krajánci.
Začátek zápasu: o 3. a 4. místo - 14:00, finále: 15:30 hodin.
Na odpoledne je připraveno vystoupení československých fotbalových internacionálů Antonína Panenky a Karla
Dobiáše.
Večer od 19:00 hodin se uskuteční v kulturním domě ZD slavnostní schůze. Po jejím skončení bude probíhat
taneční zábava, hudba Dynamic z Moravských Budějovic.

VÝSTAVA K VÝROČÍ 80. LET FOTBALU V KUNŽAKU
Ve dnech 1.- 8.7. se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu
Na veškeré akce oslav jsou srdečně zváni všichni občané, příznivci fotbalu a bývalí hráči Kunžaku.

-han8

Zajímavosti ze života obce v 16. – 19. století
16. století – zlatý věk obce
Doba velkostatků, zakládaly se rybníky, pivovary, cenová revoluce v Evropě – příliv zlata
z Ameriky, 1526 – Habsburkové – přesídlili do Prahy a přes Hradecko vedla nejkratší spojnice
z Vídně (obchodní styky, zřízení pravidelné poštovní linky – Slavonie, Valtinov, Kunžak, Člunek,
Hospříz, Blažejov, Jarošov, Lodhéřov do Samosol a pak do Prahy – Hradec vynechán – pak
v 18. st. Marie Terezie na inspekci a zrušena stanice v Kunžaku)
Zachariáš z Hradce – péče o panství, zlatý věk obce Kunžak – rozmach řemesel, obchodu i
selského stavu, čilý formanský provoz – z Kunžaku se stalo středisko obchodu a řemesel,
svobodní formani (Bárta Mrázů byl znám po celém království), škola (1553), privilegia – trhové
(pravidelné trhy – ve čtvrtek a 2x ročně výroční trhy – ty trvaly 8 dní), várečné, hrdelní
1570 – 1571 – Komorník, Hejtman, Zármutek (funkce pana Zachariáše, smrt jeho manželky,
nyní Krvavý – zbarvení od rašeliny)
Robota – výlovy, potahy, odvádět dobytek do panské kuchyně, lovy, opravy cest, ale poddaní
nebyli příliš zatěžováni, dokonce 1572 povolil, že každý mohl odkázat statek komukoliv, pokud
neměl příbuzné ? připadne kostelu a ? obci (dříve vrchnosti), ještě dostali 5 rybníků v Hošťatech
– kunžačtí se z vděku zřekli práva vařit pivo, šenkování vína zůstalo zachováno
Tehdejší kunžacká rychta spravovala: Mosty, Suchdol, Rozkoš, Budkov, Střížovice, Vlčice, Lomy,
Člunek, Strmilov, Bořetín, Leštinu.

17. století
Pak už hůř – 1594 Kunžakem táhlo vojsko do boje proti Turkům – plenění (po husitských válkách
se změnilo vojsko, nyní již najatí žoldnéři, další pak za 30. leté války – Kunžak málem zmizel
s povrchu země, úpadek řemesel a obchodu, 1622 mor, pobyt vojsk, kunžačtí se vzbouřili
proti vrchnosti a přestali na 6 měsíců odvádět kontribuce 1626 – poradil jim to farář, regent jim
pohrozil, že proti nim zasáhne jako proti buřičům a horlivost opadla a zaplatili a farář dostal
důtku a varování, aby se nemíchal do věcí, do kterých mu nic není.
1632 – další žoldnéři postupující proti Sasům, sám Albrecht z Valdštejna nocoval v Kunžaku.
Vojsko muselo být živeno, chyběly potahy, upadala řemesla, časté požáry, obtěžování…
1639 – prošli Kunžakem Švédové – ženy a děti odvedli do Hradce a sami prchli do lesů, kdo
zůstal byl okrádán hradeckými salvaquardy (ochranná stráž), zkázu dokončili císařští markytáni
(prodavači jídla a zboží mezi vojskem), z 94 osedlých zůstalo jen 52 (osedlý = průměrný selský
statek, malá hospodářství – 4 na osedlého, domkáři – 8 na osedlého)
1645 – v Kunžaku císařské vojsko – 500 Charvátů
1648 – obsadili Kunžak Švédové – úplně vydrancované město, i kostel, mravní rozklad (přesto
Šebestián Pavlík půjčil panu Vilému Slavatovi roku 1648 – 1300zlatých)
Po válce – oživení obchodu, řemesel, přibývalo obyvatel, tkalcovský cech
1673 vrchnost očekával příjezd císaře Leopolda I., tak opravila silnici Slavonice – Kunžak –
Hradec – Řečice (robota poddaných, za ni o posvícení dostali pivo), 10.7.1673 projížděl císař
Kunžakem
1677 – povolen Kunžaku solní obchod (z každé prostice =72kg odevzdá 1 bílý groš a ročně
odvede 1,5 prostice do hradeckého zámku)
Rekatolizace – jezuité v JH - 1649 podle soupisu bylo v Kunžaku a ve Strmilově ještě 177
nekatolíků, za rok zjistil jezuita na inspekci, že všichni kromě 7 slíbili přestup, církev kontrolovala
účast na zpovědi – 1659: 612 věřících, ale 47 se nedostavilo, 1671 – 73 v Kunžaku nejvíce
nekajících se – 32%, v kunžacké farnosti nejvíce kacířů – z celkového počtu 243 je jich v K 83%
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1654 soupis domů v celém království – v Kunžaku 84 domů obydlených a žádný pustý, 53
osedlých, 15 chalupníků (domkáři – neměli vlastní pole, ale jen domek) a 18 zahradníků
(podsedníci – měli domek i trochu polí)
Kunžacká rychta: Lomy, Mosty, Suchdol, Budkov, Střížovice, Člunek = 242 osedlých
1665 – obec vlastnila 14 rybníků, 9 sádek, 9 haltýřů, vodovod od Javorky (v dřevěném potrubí)
1677 – obec stanovila, že žádný podruh nesmí držet po celý rok krávu ani jiný dobytek, protože
sousedům vznikaly škody, Jáchym Slavata vyřešil spor ve prospěch chalupníků – smějí držet 1
krávu, protože musí robotovat i odvádět kontribuce, v tomto roce postavila obec na rynku dva
masné krámy
1683 přes Kunžak táhlo saské vojsko, pak Francouzi, pak Bavoři (válka s Turky), 1685 se vraceli
– bída …, lidé jedli trávu

18. století
1710 - vyrobil místní pivovar 349 sudů piva
1719 – cech tkalcovský, krejčovský, mlynářský, pekařský, ševcovský, koželuhovský
1740 – socha Jana Nepomuckého na náměstí (do roku 1922)
1742 – ubytován regiment podstatský, požár kostela, školy a okolních domů
1744 – pruští vojáci měli ležení v Kohoutí strouze (7 letá válka prusko – rakouská)
1750 – zřízen nový hřbitov
1760 – Marie Terezie potvrdila Kunžaku dřívější práva
1780 – cechy: kovářský, kolářský, bednářský, kožešnický, zámečnický, krejčovský, nový
kamenný most na Velkém Podolí + socha
1783 – Josef II. Potvrdil Kunžaku práva
1784 počet konšelů se snížil z 12 na 6, v čele byl primas, v úřadě purkmistra se konšelé
střídali měsíčně, ustanoven obecní písař
1790 – Kunžak měl 209 domů, panství tvořily: Strmilov, Mosty, Bořetín, Lomy, Člunek,
Střížovice, Rozkoš, Budkov, Vlčice, Leština, Suchdol, Mosty, Petrov (Terezín)
1793 - císař František II. udělil právo konat další 2 výroční trhy

19. století
Napoleonské války – 1805 – pluk Francouzů ubytován, rekvírovali sukno, střevíce, klobouky,
punčochy, košile a plátno
1807 – 9 sousedů (soused vlastnil pole a dům a tedy platil daň) smělo pálit kořalku, a doma
ji i čepovat
1808 – velký požár – 105 domů shořelo, i kostel – jen holé zdi, i radnice
1808 – 7 pekařů, 5 ševců
1815 – instalována kašna z 1 kusu kamene, kámen od Budkova na saních táhlo 10párů
volů, obsah 52 věder vídeňských (30hl)
1825 – měl Kunžak 248 domů a 1577 obyvatel
1830 – Jan Kypta – v Kunžaku 8 vinopalen, ale kořalka nebyla silná, a proto ji pil mladý i
starý jako vodu
1836 – ochotnické divadlo
1840 – u Komorníka po zvolání „hoří“ došlo k hádce a rvačce mezi Strmilovskými a
Kunžackými , někteří běželi domů a jak ve Strmilově, tak v Kunžaku počali zvonit na poplach,
paniku se podařilo záhy uklidnit
1842 – 264 domů, 1859 obyvatel, 2 zájezdní hostince, 5 mlýnů, 3 pily
1848 splynulo Velké Podolí s Kunžakem - do té doby měl každý svého rychtáře
1848 – 262 domů, 1933 obyvatel
1862 – 272 domů, 2447 katolíků a 4 židi

10

1867 – založena tkalcovna Františka Rokyty, nejstarší v Kunžaku
1868 – zřízena četnická stanice (na radnici), po 7 letech přeložena do Strmilova, v K opět
1909
1884 – založen společný lihovar – vinopalna čp. 179
1877 – založen hasičský sbor
1880 – 2415 osob – 1193 mužů, 1222 žen, 2408 katolíků, 7 židů, 2408 Čechů, 7Němců, 288
domů – kde bydlelo 528 rodin, z toho 240 v nájmu, číst a psát umělo 1398 osob, 339 umělo
jen číst, do školy nechodilo ještě 414 osob, z dospělých neumělo číst a psát 124 mužů a 149
žen, držitelů koní bylo 37 s 45 koňmi, hovězího dobytka bylo 899 kusů, 78 držitelů mělo 115
koz, držitelů ovcí bylo 34 s 97 kusy, 21 chovatelů mělo 32 kusy vepřového bravu a 6 včelařů
mělo 21 úlů
1887 – narodila se Karla Vobišová Žáková první česká akademická sochařka
1894 – narodilo se 131 dětí, 123 lidí zemřelo, 29 párů oddáno
1894 – založena Dělnická vzdělávací beseda Havlíček
1894 – založena továrna na pletené zboží Felix Josef Schneider
1896 – začala stavba úzkokolejky
1897 – založena Tělocvičná jednota Sokol
1900 – 290 domů, 2291 obyvatel
-ek-

Vítání občánků

22. dubna byli na radnici přivítáni tito noví občánci Kunžaku: Justýna Zichová, Dominika
Marková, Liliana Egyegová, Jaroslav Maurer
11

Něco pro labužníky
SLOVÁCKÁ POCHOUTKA
Potřebujeme: 1500g vepřové kýty, 300g žampionů, 200g anglické slaniny, 400 g sádla, 100g mléka, 900 g brambor,
10 g česneku, 200g hladké mouky, 40 g soli, 5 g majoránky, 1,5 g pepře, 2 vejce
Z kýty nakrájíme přes vlákno řízky, naklepeme, osolíme, opepříme. Žampiony nakrájíme na plátky, stejně nakrájíme
slaninu a orestujeme na tuku, dáme na rozklepaný řízek, zabalíme. Pak připravíme bramborové těsto. Oloupané
brambory nastrouháme najemno, necháme ustát, vodu slijeme a přidáme majoránku, sůl, hladkou mouku, vejce a
dobře promícháme. Zabalené řízky namáčíme v bramborovém těstě a smažíme ve větším množství tuku.

KNEDLÍKY S JAHODAMI
Potřebujeme: 2 měkké tvarohy, 3 dl dětské krupice, 2 hrsti opražené strouhanky, 3 vejce, špetku soli, trochu cukru
Ovocné knedlíky se dělají podle různých receptů a tradic, tenhle je jedním z nejrychlejších a navíc se dá jíst i bez
knedlíků.
Všechny ingredience smícháme, vypracované těsto necháme odpočinout. Pak z něj tvoříme kuličky velikosti
mandarinky. Vaříme je v mírně osolené vodě 15 - 20 minut. Okapané knedlíčky rozpůlíme, na talíři je poléváme
horkým máslem a konečně směsí z čerstvých jahod rozmačkaných s jogurtem a šlehačkou, či zakysanou smetanou
a cukrem.

Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková

Letní koncert
v obřadní síni v Kunžaku dne 7. 7. 2007 v 19.30 hodin
účinkují:
Petr Nouzovský – violoncello
Simona Znamenáčková – klavír
Program:
Leoš Janáček – Pohádka pro violoncello a klavír
Franz Schubert – Sonáta a moll pro violoncello a klavír
(Allegro moderato – Adagio – Allegretto)
Frederyk Chopin – Nocturna pro violoncello a klavír (výběr)
Claude Debussy – Sonáta d moll pro violoncello a klavír
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