červenec 2008 č. 1
Vážení spoluobčané
Uběhlo první pololetí 2008, ve kterém Obec Kunžak zahájila, případně zrealizovala tyto akce: přemístění čapího hnízda, nákup Multicar 25, nákup hasičského vozidla Tatra 148 P pro zásahovou jednotku
Kunžak, opravy místních komunikací recyklátem v Kunžaku, Valtínově a Terezíně, stavební úpravy
bývalého kina, rekonstrukce rozhlasové ústředny Valtínov, výměna střešní krytiny na obecní budově
v Mostech, stavba zahradního altánu základní školy včetně opravy domku na nářadí, sjezd ze silnice
u Láneckého rybníka, výměna oken v pavilonu MŠ, vybavení a úprava zahrady MŠ a rekonstrukce soc.
zařízení pavilonů A a D, rekonstrukce vodovodu ulice Havlíčkova, stavební úpravy a opravy chodby
základní školy.
Hodnota těchto akcí činí 5 532 368,-- Kč, z toho dotace 2 558 194,-- Kč.
Z důvodu rekonstrukce vodovodu ulice Havlíčkova bude tato až do konce akce uzavřena.
Místní obyvatele prosím, aby po dobu rekonstrukce vodovodu strpěli určitá omezení, kterým se, má-li
být akce úspěšně a v termínu zrealizována, nelze vyhnout.
Od dubna letošního roku je v Bystřické ulici v provozu Sběrný dvůr, do kterého je možné
2 x v týdnu /středa 16.oo – 18.oo a sobota 9.oo – 11.oo hodin/ ukládat veškerý odpad, mimo směsného komunálního odpadu. Bohužel se množí případy ukládání odpadu mimo tyto dny před Sběrným
dvorem. Upozorňuji, že tato činnost bude pokládána za znečišťování veřejného prostranství a vytváření
černé skládky.
Obec provádí terénní úpravy v lokalitě pod mateřskou školou. V rámci těchto terénních
úprav mohou občané po nahlášení na obecním úřadu v tomto prostoru ukládat nepotřebnou čistou
stavební suť a zeminu za poplatek 20,-- Kč za každou započatou tunu. Suť je nutné ukládat pouze ve
vyznačeném prostoru na konci příjezdové cesty.
S účinností od 1. 1. 2008 došlo zákonem č. 261/2007Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů ke změně
zákona č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí. Mimo jiné byla stanovena nová zákonná zmocnění pro
vydání obecně závazných vyhlášek.Obcím je na základě těchto zákonných zmocnění dána možnost
/nikoliv povinnost/ upravit výši daně z nemovitostí na svém území, či osvobodit část nemovitostí od
daně. Obec Kunžak obecně závaznou vyhláškou číslo 3/2003 stanovila koeﬁcient 0,3 nebo 0,6. Podle
těchto koeﬁcientů se postupuje naposledy ve zdaňovacím období 2008. Od zdaňovacího období 2009
se koeﬁcienty 0,3 a 0,6 neuplatní. Zákon o dani z nemovitostí stanoví nejnižší koeﬁcient 1,0. V zájmu
právní jistoty občanů vydala Obec novou obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeﬁcientů pro výpočet daně z nemovitostí a stávající zrušila. Pro obec Kunžak je zákonem stanoven koeﬁcient, jímž se
násobí základní sazba daně na 1,4. Pro jednotlivé části obce může obec obecně závaznou vyhláškou
koeﬁcient, který je pro ni stanoven zvýšit o jednu kategorii, nebo snížit o 1 až 3 kategorie. Nové daňové
přiznání na rok 2009 se nepodává, Finanční úřad sám přepočte daň podle nové vyhlášky.
Od 1. ledna 2008 je možné využívat služeb CZECH POINTU - více o těchto službách a vyhlášce
v informacích Obecního úřadu v tomto zpravodaji.
Přeji Vám, vážení spoluobčané, jménem zastupitelstva obce, abyste prožili příjemnou dovolenou, hezké
léto a k tomu všemu pevné zdraví.
Jaroslav Čapek
starosta obce

OBEC KUNŽAK
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008
o stanovení koeﬁcientu pro výpočet daně z nemovitostí
Zastupitelstvo obce Kunžak se na svém zasedání dne 26.06.2008 usnesením č.22 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4
písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb.,
o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Pozemky
U stavebních pozemků se na celém území obce stanovuje koeﬁcient, kterým se násobí
základní sazba daně, ve výši 1,4.

Čl. 2
Stavby
(1) U staveb obytných domů a staveb, tvořících příslušenství k obytným domům ( § 11 odst. 1 písm. a) zákona č.
338/1992 Sb.) se stanovuje koeﬁcient, kterým se násobí základní sazba daně, případně sazba daně zvýšená podle §
11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši :
Kunžak
Mosty, Valtínov
Suchdol, Zvůle, Terezín, Kaproun
samoty

1,6
1,4
1
1

přičemž samoty zahrnují tato čísla popisná:
Mosty 49, Valtínov čp. 43, 75, 76,77 ,80 ,81 ,82, 83,86,87,88, 90, 91, 93
Kunžak (Jitra a Lána) zahrnují tato čísla popisná:
239, 240, 241 ,242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 252, 253, 254, 255, 269, 270
271, 274, 275, 276, 279, 280, 281, 283, 285, 286, 290, 300, 303,342,415
(2) U staveb pro individuální rekreaci a rodinných domů využívaných pro individuální rekreaci, staveb, které plní doplňkovou funkci k těmto stavbám, u garáží, vystavěných odděleně od obytných domů, u samostatných nebytových prostor,
užívaných jako garáž , staveb, užívaných pro podnikatelskou činnost a u samostatných nebytových prostorů, užívaných
pro podnikatelskou činnost / § 11 odst. 1 písm. b) až d) /se stanovuje koeﬁcient, kterým se násobí základní sazba daně,
případně sazba daně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona č. 338/1992 Sb., ve výši:
na celém území obce 1,5

Čl. 3
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2003 ze dne 17.04.2003,
kterou se stanoví koeﬁcienty pro výpočet daně z nemovitostí

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2009

……..…………….
Ing. Vladimír Šamal
místostarosta

...………………
Jaroslav Čapek
starosta
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CZECH POINT
Tento pojem znamená:
ýeský Podací OvČĜovací Informaþní Národní Terminál
a slouží jako asistované místo výkonu veĜejné správy umožĖující komunikaci se státem prostĜednictvím jednoho místa
tak, aby „obíhala data, ne obþan”.

Co to pro obþana znamená?
Obþan zde mĤže získat ovČĜené výstupy :
z Obchodního rejstĜíku
z Katastru nemovitostí
z Živnostenského rejstĜíku.
výpis z trestního rejstĜíku.

Kde dostanete ovČĜené výstupy z Czech Pointu?
KanceláĜ þ. 8 - Obecní ÚĜad Kunžak

úĜední hodiny kanceláĜ vydávající ovČĜené doklady Czech Point
den
PondČlí a stĜeda
Úterý a þtvrtek
Pátek

dopoledne
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00
7.00 - 11.00

odpoledne
12.00 - 17.00
12.00 - 15.00
12.00 - 13.30

Co musíte doložit pĜi požadavku na výstupy z Czech Point?
Obchodní rejstĜík
Živnostenský rejstĜík
Katastr nemovitostí

Iý subjektu
Iý podnikatele / fyzické osoby
Název katastrálního území a þíslo listu vlastnictví

OvČĜené výpisy z veĜejných evidencí:

U veĜejných evidencí není ovČĜována totožnost žadatele.
Žadatel je pouze povinen sdČlit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku
Obchodní rejstĜík Iý subjektu
Živnostenský rejstĜík Iý podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí název katastrálního území a þíslo listu vlastnictví
OvČĜené výpisy z neveĜejných evidencí – RejstĜík trestĤ:
Pro vydání ovČĜeného výpisĤ z RT je tĜeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se
výpis týká.
K prokázání totožnosti pĜineste s sebou obþanský prĤkaz nebo cestovní pas.
Výpis z RT je možné vydat i cizincĤm, kteĜí mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim
pĜidČleno rodné þíslo.
Pokud nČkdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úĜednČ ovČĜené povČĜení k tomuto úkonu (plnou
moc) a svoji totožnost.

Kolik ovČĜené výstupy z Czech Pointu stojí?
Ceník ovČĜených výstupĤ z Czech Point
druh dokumentu

cena za 1.stranu

Výpis z Obchodního rejstĜíku
Výpis z Živnostenského rejstĜíku
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z RejstĜíku trestĤ

100,-Kþ
100,- Kþ
100,-Kþ
50,-Kþ

cena každou další,
zapoþatou stranu
50,-Kþ
50,-Kþ
50,-Kþ
-

Od 01.07.2008 je zavedena nová služba – zájemci mohou uþinit podání k Živnostenskému
úĜadu k založení živnosti. Toto podání mĤže uþinit v elektronické nebo v listinné podobČ.

Správní poplatky za podání živnostenskému rejstĜíku pĜes Czech Point
Druh podání

Ohlášení živnosti pĜi vstupu do živnostenského podnikání
PĜijetí žádosti o koncesi pĜi vstupu do živnostenského podnikání
Další ohlášení živnosti
PĜijetí další žádosti o koncesi
ZmČna rozhodnutí o udČlení koncese
Vydání rozhodnutí o schválení odpovČdného zástupce pro koncesovanou živnost
Vydání výpisu z živnostenského rejstĜíku po provedení oznámené zmČny
PĜijetí podání kontaktním místem veĜejné správy podle § 72 živnostenského
zákona
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1000,-Kþ

500,- Kþ

100,-Kþ
50,-Kþ

Vlajka
První zmínka v historických písemných pramenech je o Kunžaku učiněna k roku 1288 ve formulářové sbírce pražského biskupa Tobiáše z Bechyně („in Cunsek“). Již od samého počátku známé existence je Kunžak jmenován jako městečko patřící
králi a územně příslušné k Moravě. Později přešlo do držení pánů z Hradce a od roku 1406 bylo součástí panství Jindřichův
Hradec, patřící k Čechám. Postupně se Kunžak stal významným centrem oblasti a díky přímluvě Jindřicha z Hradce udělil král
Vladislav Jagellonský městečku výroční a týdenní trh. Za Zachariáše z Hradce zde byla zřízena rychta. Páni z Hradce drželi
své statky nepřetržitě až do roku 1604, kdy zemřel Jáchym Oldřich, poslední z nich. Dědičkou se stala jeho sestra Lucie Otýlie
z Hradce, vdaná za Viléma Slavatu z Chlumu a Košumberka. Jejich potomci pak vládli v Hradci a také v Telči téměř do konce
17. století. V roce 1691 zemřel František Leopold Slavata jako poslední mužský vlastník slavatovských jihočeských panství.
Marie Barbora Slavatová, sestra Františka Leopolda hraběte Slavaty, dědila (1691) Telč, Kunžak a Studenou. V roce 1694 bylo
telecké panství vloženo do moravských zemských desek jejímu manželovi Kryštofovi Filipovi hraběti z Lichtenstein-Kastelkornu.
Ještě před tím, v roce 1693, bylo z panství Telč vyčleněno městečko Kunžak s jedenácti vesnicemi jako samostatné panství.
Lichtenstein-Kastelkornové byli majiteli Telče až do vymření rodu Františkem Antonínem v roce 1761. Dědicem jejich majetku
se stal Alois Arnošt hrabě Podstatský (+ 1793), který spojil jméno a erb vymřelého rodu Lichtenstein-Kastelkorn a užíval od
roku 1762 rodové jméno Podstatzky-Lichtenstein. Rod žije dosud a v Telči byl vrchností do konce patrimoniální (vrchnostenské)
správy, kterou v roce 1850 nahradila správa státní zřízením okresních soudů, okresních, městských a obecních úřadů.

Znak Kunžaku
(kresba V. R. Widimsky – 1864)
Odborná literatura konstatuje, že znak městečka Kunžak se vyvinul z obrazu pečeti s erbem bývalé vrchnosti pánů z Hradce.
Zdá se však, že znak sám vznikl až po roce 1850, kdy byla zrušena vrchnostenská správa. To proto, že vůbec první zpráva
o podobě kunžackého znaku je až z roku 1864 v heraldickém kompendiu městských znaků v Českém království od V. R.
Widimskyho.

Znak Kunžaku lze popsat: V modrém štítě zlatá růže s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky.
Vlajka má podobu danou popisem: List tvoří tři vodorovné pruhy, žlutý, modrý a žlutý, v poměru 1 : 3 : 1. V modrém pruhu
žlutá růže s červeným semeníkem a zelenými kališními lístky.
13. května 2008 v Poslanecké sněmovně České republiky předal její předseda Ing. Miloslav Vlček do rukou starosty Jaroslava Čapka a místostarosty Ing. Vladimíra Šamala jmenovací dekret o udělení vlajky Obci Kunžak. Zastupitelstvo na svém
zasedání 29. května rozhodlo o zadání výroby slavnostní vlajky a vlajek venkovních brněnské ﬁrmě Alerion.

4

Ze života Základní školy Sira Nicholase Wintona Kunžak
Návštěva Sira Nicholase Wintona
Od 1. ledna 2008 nese naše škola jméno Sira Nicholase Wintona, který v roce
1939 zachránil 669 židovských dětí. Ten na naše pozvání školu navštívil 24. června
2008. Ve svých 99 letech si v Česku naplánoval bohatý program, oﬁciální (ZŠ SNW
Kunžak, Hvězdárna Kleť, setkání s premiérem apod.) i neoﬁciální. Aby vše stihl,
zapůjčilo mu ministerstvo obrany helikoptéru, kterou přiletěl také na hřiště v Kunžaku.
Doprovázela ho dcera s manželem a se synem. Hlavní přivítání se odehrálo na
náměstí před školou, kde ho očekávali všichni žáci a zaměstnanci školy. Po krátkém
občerstvení a setkání s pedagogickým sborem si prohlédl školu, navštívil některé
třídy, kde mu děti zazpívaly, předvedly, jak se učí angličtinu. V respiriu, kde absolventi na zdech otiskují své dlaně, otiskl na památku také svou dlaň. Následovala
beseda v tělocvičně. Při ní mu žáci představili školu formou obrazové prezentace
s komentářem, zahráli na ﬂétny a zazpívali anglicky, předali mu dárky – keramický
kachel s vyobrazením školy, dvě společné fotograﬁe žáků a zaměstnanců školy,
jejich podpisy, které utvořily sluníčko, a tričko s logem školy. Také mu předali model
lokomotivy od projektu Wintontrain. Pak ho zahrnuli řadou otázek, které se týkaly nejen jeho činu, ale i jeho dětství, rodiny a zálib.
Mimo jiné řekl, že je pro něj velmi zavazující, že naše škola nese jeho jméno, že se už navždy musí chovat slušně, protože je
těžké školu znovu přejmenovat. Při besedě předal také dárek škole – sto reprodukcí akvarelů Prahy z přelomu 19. a 20. století
od malíře Václava Jansy. Následoval oběd ve školní jídelně. Po krátkém odpočinku se uskutečnilo společně vyfotografování před
školou, při rozloučení mu děvčata ze 7. třídy spontánně předala kytičku lučních květin. Pan Winton byl skromný, pohotový, vtipný
a stejně jako celá jeho rodina velmi příjemný. Bylo to nezapomenutelné setkání.
Celé setkání s panem Wintonem proběhlo za velkého zájmu médií – České televize, televize Nova, tisku.Vše také natáčel ﬁlmový
štáb režiséra Mateje Mináče, který připravuje pokračování ﬁlmu Síla lidskosti pod názvem Nikyho rodina. Premiéra bude v květnu
2009 u příležitosti stých narozenin pana Wintona.
Charitativní akce
Škola uspořádala během školního roku řadu charitativních sbírek, celkem bylo na různá konta zasláno skoro 30 000 Kč. Děkujeme
všem, kteří pomáhali sbírky organizovat a všem, kteří přispěli. Jednalo se o tyto akce:
Brýle pro Afriku – 122 brýlí, Sirotčinec v Nepálu - příspěvek na potraviny 2000 Kč, Červená stužka – sbírka na prevenci AIDS
– 5000 Kč, Chrpa – příspěvek na koně využívané k hipoterapii 4000 Kč, Květinový den – příspěvek na výzkum rakoviny 7308,50
Kč, Pomocné tlapky - příspěvek na výcvik asistenčních psů 3000 Kč, Adopce na dálku – školné pro keňského chlapce Labana
7200 Kč a na fond Sidus 1461 Kč na vybavení dětských zdravotnických zařízení.
Granty
Škola v roce 2008 zatím požádala o pět grantů. Bylo vytvořeno pět projektů na zkvalitněni výuky a na zvýšení dostupnosti aktivit
školy pro žáky. Uspěli jsme ve třech případech, a to v dotačních titulech Jihočeského kraje.
1. Grant JčK v rámci Grantového programu na podporu EVVO v roce 2008
Projekt: Environmentální výchova v praxi ZŠ S. N. Wintona Kunžak (celoroční projekt exkurzí, přednášek a besed)
Celkové náklady na realizaci projektu: 56 360,- Kč
Výše požadovaného grantu – dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: 45 000,- Kč tj. 79,8%
Vlastní podíl žadatele : 11 360,- Kč, tj. 20,2%
Přiznaná dotace: 40 000,- Kč
2. Grant JčK Podpora programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště
Projekt: BESIP – Doprava dětí na dopravní hřiště (dopravní výchova žáků I. stupně na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci)
Celkové náklady na realizaci projektu: 7 200,- Kč
Výše požadovaného grantu – dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: 5 700,- Kč tj. 79%
Vlastní podíl žadatele : 1 500,- Kč, tj. 21%
Přiznaná dotace: 5 700,- Kč
3. Grant JčK v rámci kampaně zaměřené na separaci a recyklaci odpadů
Projekt: Exkurze – separace odpadu a jeho další zpracování (exkurze do papíren a do ﬁrmy AVE)
Celkové náklady na realizaci projektu: 6 700,- Kč
Výše požadovaného grantu – dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: 6 700,- Kč tj. 100%
Vlastní podíl žadatele : 0
Přiznaná dotace: 6 700,- Kč
4. Grant MŠMT Rozvojový program Podpora EVVO ve školách v roce 2008
Projekt: zaHRAda (přírodní učebna) (budování školní zahrady s přírodní učebnou a odpočinkovou zónou)
Celkové náklady na realizaci projektu: 313 400,- Kč
Výše požadovaného dotace MŠMT: 100 000,- Kč
Vlastní podíl žadatele : 213 400,- Kč
Přiznaná dotace: 0,- Kč
5. Grant TRW – DAS a.s.
Projekt: Oprava víceúčelového hřiště (1. etapa projektu obnovy malého hřiště: zaplocení, asfaltový povrch, nové vybavení)
Celkové náklady na realizaci projektu: 159 000,- Kč
Výše požadovaného dotace: 100 000,- Kč
Vlastní podíl žadatele : 59 000,- Kč
Přiznaná dotace: 0,- Kč
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Fotograﬁe z akcí školy

Den činu - děti uklízely
obec

2. května žáci 7. - 9. ročníku uklízeli
v obecních lesích
Exkurze v
Jihlavě na
hornické
stezce

V květnu jsme přivítali ve škole na besedě
paní Marešovou

Exkurze v Kutné Hoře ve stříbrném dole

Exkurze v Chýnovských jeskyních a u granátové jeskyně

Školní dílny
mandaly

Zorganizovali jsme pochod kolem
Kunžaku pro rodiče a děti
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Vycházka k Viklanu

Natáčení ﬁlmu Nikyho rodina režiséra Mateje Mináče
- březen 2008

Začali jsme
vyrábět
keramiku

Dramatický kroužek
sehrál hru Černošský
Pán Bůh a páni Izraelité
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Mateřská škola Kunžak získala v letošním roce v rámci Programu CZ0043 grant
na sub-projekt nazvaný

„Vybavení a úprava zahrady MŠ a rekonstrukce sociálního zařízení pavilónů A a D“,
spoluﬁnancovaný z Finančních mechanismů EHP/Norska a Jihočeským krajem v celkové výši 942 844,00 Kč.
Podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského ﬁnančního mechanismu

K této částce je nutno přičíst vlastní podíl od zřizovatele, který činí 166 384,00 Kč.
Celkově uznatelné náklady činí celkem 1 109 228,00 Kč.
Co všechno se skrývá pod tímto názvem a co všechno budeme realizovat?
•
•
•
•

rekonstrukce a modernizace dětského sociálního zařízení (vybourání stávajícího vybavení a instalace nového)
ve dvou pavilonech
vybavení zahrady průlezkou se skluzavkou před pavilonem B
vybudování bezpečnostních dopadových ploch pod průlezkami a úprava terénu v jejich okolí
bezbariérové úpravy venkovních prostorů s respektováním všech bezpečnostních předpisů a norem

Čeká nás tedy spousta práce, zařizování a budování, ale jsme moc rádi, že jsme tento grant získali a uděláme
všechno proto, abychom započaté dílo úspěšně a včas zakončili.
Odměnou nám bude krásné, kulturní a moderní prostředí pro děti, ve kterém se budou cítit všichni spokojeně a
bezpečně.
Bc.Hana Spurná

Sport
Tělovýchovná jednota Obal Rozkoš Kunžak
Výsledky mistrovských soutěží ročníku 2007/08
Stolní tenis
Když po předloňském ročníku soutěže 2006/07 skončilo naše družstvo na 6. místě, tak byl předpoklad dalšího
sportovního růstu. TJ členům pořídila nové dresy a věřila, že oddíl bude řádně fungovat. Avšak bohužel předseda oddílu Zdeněk Košťál pro pracovní zaneprázdnění celý rok chyběl a z ostatních se nikdo nenašel, kdo by ho
nahradil. To byl důvod, že minulé soutěžní období bylo bez naší účasti. Při posledním jednání však stolní tenisté
slíbili, že mají zájem se přihlásit a znovu obnovit činnost.
Kuželky
Umístění jednotlivých družstev po skončení soutěžního ročníku 2007/08:
Muži A – soutěž KP II. – 7. místo
Příjemné překvapení se konalo pouze v podzimní části soutěže, kdy se dařilo na prvním a druhém místě. Na
jaře šla výkonnost již dolů, ale přesto s umístěním je spokojenost. Začátek nové soutěže bude 20.9.2008. kádr
družstva zůstává stále stejný.
Družstvo B – soutěž OP – smíšené družstvo muži – ženy, umístění 2. místo
Kádr družstva je stejný, novou posilou je Pavel Jirků.
Družstvo C – soutěž OP – bývalí dorostenci s hrajícím trenérem Milanem Koukolem překvapili s 3. místem.
Obě družstva zahajují svoji soutěž v polovině října.
Pro mistrovské zápasy doma mají naši kuželkáři určeny hrací dny – čtvrtky a pátky, na které by rády pozvali
diváky. Rovněž nabízejí možnost pronájmu kuželny na své dvoudráze. Předsedou oddílu je Radek Burian a
sekretářem Radek Hrůza.
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Kopaná
Umístění našich mužstev v soutěžním ročníku 2007/08:
Přípravka starší – věk 8 – 10 roků, trenér Aleš Přikryl, umístění 1. místo OP skupiny B.
Ve ﬁnále o přeborníka okresu podlehli Sokolu Jindřichův Hradec a skončili na vynikajícím 2. místě před
družstvy jakou jsou Dačice, Nová Včelnice a další.
Starší žáci – věk 12 – 14 let, soutěž OP, 2. místo, trenér Josef Brník.
Po celou část soutěže si udržovali 2. místo ze 14 účastníků, což je velice úspěšné. Do nového ročníku postoupili společně s nově založeným družstvem mladších žáků 10 – 12 let do krajské I. A třídy.
Dorost – v krajské I. A třídě se umístili na velice pěkném 6. místě, což jim zajistilo účast i v příštím roce. Trenérem je Pavel Kovář.
Dále mimo soutěž po náboru bylo založeno družstvo těch nejmenších žáčků – přípravka mladší 6 – 8 let, které
pravidelně trénovalo a sehrálo několik přátelských utkání. Trenérem je Miloslav Beránek.
Při hodnocení našich mládežnických celků jsme při našich možnostech vcelku spokojeni.
To však nelze říci o dospělých.
Muži B – po úspěšném postupu do nejvyšší okresní soutěže OP – okresní přebor, se mužstvo vrátilo zpět do
nižší soutěže OS – okresní soutěž.
Muži A – po několika letech v krajské I. B třídě sestoupili do okresního přeboru, kde vystřídali náš záložní B
tým.
Trenéry jsou: A tým – Miroslav Zeman, B tým Miloslav Beránek
I když se pro udržení udělalo hodně, tak přesto to nestačilo z několika důvodů:
•
•
•
•
•
•

skončili hráči, kteří u nás byli na hostování
postihla nás zranění několika klíčových hráčů
někteří nenastoupili pro povinnost v zaměstnání
byla také utkání, která, jak to ve sportu bývá, se prohrála zbytečně o jeden gól
navíc když se nedaří, tak nebyla na tréninku a utkáních účast všech hráčů, jak má být
snad největší problém – velice úzký kádr A a B mužstev, který nemohl přes snahu soutěže udržet

Je na trenérech, aby společně s hráči, výborem oddílu našli cestu zpět. Předpoklady na to jsou – dobrý dorost
zázemí, které nám může každý závidět.
Dne 12. ledna 2008 se konala výroční schůze oddílu kopané. Bylo na ní zvoleno nové vedení - výbor
v následujícím složení: Miloslav Beránek – předseda, Vladimír Šamal – jednatel, Karel Winkler, Pavel Janák,
Josef Brník – členové výboru. Novému výboru přejeme, aby se jim dařilo.
Dne 28. června 2008 se konal již 28. ročník Turnaje v kopané mužů O pohár ředitele patronátního závodu
Tecnocap.
Pořadí v turnaji: . Kunžak, 2. Vlastiboř, 3. Černič, 4. Kunžak B. na poslední chvíli se omluvil z účasti obhájce
minulého ročníku 1 FC Jemnicko, které nahradil náš B tým. Turnaj měl jako vždy dobrou sportovní a organizační úroveň. Bližší údaje byly zveřejněny v tisku.
Zahájení soutěže 2008/09:
Muži A - 10.8., muži B - 17.8., dorost a žáci – 24.8.
Pravidelný turnaj starých pánů memoriál Milana Řeháka se bude konat 2. srpna 2008.
Dne 17. července 2008 oslaví životní jubileum – 60 roků – dlouholetý funkcionář tělovýchovné jednoty Kunžak
a fotbalový činovník v okresní a krajské kopané Jaromír Popela. Všechno nejlepší a mnoho zdraví mu srdečně
přejí sportovci a příznivci sportu v Kunžaku.
-han-

Upozornění pro občany – platnost občanských průkazů
Upozorňujeme občany, že občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (tj. občanské průkazy s nalepenou
fotograﬁí) vydané do 31.12.2003 platí nejpozději do 31.12.2008.
Pokud občan má občanský průkaz bez strojově čitelných údajů, musí si podat na matrice obecního nebo městského úřadu žádost o vydání OP, a to nejpozději do konce listopadu 2008. K žádosti se přikládá l fotograﬁe
rozměru 35 mm x 45mm.
Tato výměna občanských průkazů je bez poplatku.
Pouze pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka:
občanské průkazy,ve kterých mají vyznačenu dobu platnosti „bez omezení“
nebo „platnost prodloužena bez omezení“ zůstávají i nadále platné.
9

Činnost SDH Kunžak za 1. pololetí 2008
Činnost SDH Kunžak za 1. pololetí 2008
Zásahy
Dne 21. dubna 2008 v 11.55 hod. byl vyhlášen požární poplach. Výjezd
se týkal hořící plynové bomby v rodinném domě ve Strmilově. K požáru
vyjela jednotka SDH Kunžak v počtu 1+5 a jedno družstvo HZS Jindřichův Hradec.
22. června 2008 vypuknul požár lesního porostu o rozloze 250 m2
v katastru obce Horní Pěna. Zásahová jednotka zasahovala dvěma
automobily Škoda 706 - CAS 25 s družstvem 1+4 a Tatra 148 - CAS 32
s družstvem 1+1. Jednalo se o dohašování ložisek požáru a dálkovou
kyvadlovou dopravu vody. U požáru
zasahovaly celkem tři
jednotky dobrovolných
hasičů a HZS Jindřichův Hradec. Zásah
naší jednotky trval celkem 4 hodiny.
Závody
Lomy 7. června
Prvních závodů tohoto roku se zúčastnili pouze naši dorostenci.
Jmenovitě: Jan Marek, Pavel Pilecký, Michal Dvořák, Aleš Bartoška, Tomáš
Švec, Jan Burian a Petr Mašek. V soutěži se družstvo umístilo na pěkném
4. místě.
Mosty 21.června
Závodila dvě družstva. Za Kunžak I. závodili: Jan Marek, Pavel Pilecký, Miroslav Dvořák, Tomáš Švec, Jirka Miláček, Martin
Waszniowski a Vlastimil Marek.
Družstvo Kunžak II: Miroslav Šteﬂ, Jan Nechanický, Miroslav Dvořák,
Pavel Pilecký, Jiří Miláček, Oldřich Sýkora a Jiří Zátopek.
První kolo bylo o pohár a druhé o ceny. Družstvo I. skončilo na 6. a 4.
místě. Družstvo II. na 5. a 5. místě.
Ostatní činnost
Ve dnech 2. a 3. února provedl
sbor po dohodě s Obecním úřadem v Kunžaku demolici starého
komína v prostoru garáží obecního úřadu.
16. února vybavil obecní úřad
naší jednotku další technikou,
konkrétně cisternovým automobilem Tatra 148 CAS 32, kterou zakoupila od SDH Český Rudolec.
15. března jsme pořádali tradiční hasičský ples, na kterém poprvé zahrála kapela
Kalíšci.
30. dubna jsme ve spolupráci
s Českým svazem žen postavili
májku na dvoře za hasičskou
zbrojnicí. Současně část sboru
vykonávala dohled při pálení
čarodějnic nad Kunžakem.
17. května pomáhal náš sbor
Svazu žen při pořádání Májové zábavy.
31. května proběhlo kácení Májky.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu obce v
čele se starostou Jaroslavem Čapkem za kladný a účelný přístup
k potřebám Sboru dobrovolných hasičů, zvláště pak zásahové
jednotky a to nejen v modernizaci zbrojnice, ale také v celkové
vybavenosti a zvyšování akceschopnosti jednotky.
Více informací o našem sboru nalezte na nově vytvořených stránkách http://sdh.kunzak.cz nebo http://www.kunzak.cz
v odkazu Užitečné informace.
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Jan Kypta v Kunžaku
Letošní životní jubilea učitele, varhaníka a významného hudebního skladatele Jana Kypty (1813-1868) si připomeneme úryvky z jeho Deníku.
V roce 1827 se Jan Kypta vydal ze svého rodiště Borotína u Tábora do Kunžaku. Vzal si ho sem jeho bývalý borotínský učitel Bernard, který byl v Kunžaku kaplanem, jako pomocníka k výuce hudby. Jen ještě připomenu, že
Kyptovi bylo pouhých čtrnáct roků- 75 kilometrů dlouhou cestu z Borotína do Kunžaku vykonal pěšky ve špatných
botách během dvou dnů. Počátek pobytu v Kunžaku, na který Jan Kypta rád vzpomínal, popsal takto: Po svátcích
oznámil mně p. kaplan, co pracovati budu a dal mi napsaný celotýdenní pořádek, naznačiv v něm, co každého
dne a kterou hodinu dělati musím. Byt mně opatřil u jednoho souseda, jehož dospělý syn na fagot a na basu se
učil. Obyčejně jsem zde jenom spával, neboť celý den jsem býval u p. kaplana, uče sebe školní nástroje a na
piano, a chlapce ve zpěvu a v hudbě. Také dívky se ve zpěvu učily. Stravu jsem měl u sedmi sousedů, z nichž u
každého jsem byla na stravě celý týhoden, tak že osmý týden jsem opět k prvnímu přišel. Měl jsem se dobře a
byla jsem blažen.
Hudební výuce dětí v Kunžaku se za Kyptova přispění dařilo, protože si po roce působení zapsal do Deníku: Po
nějakém čase pokročili moji učedníci tak, že tak zvanou tureckou muziku provozovati mohli. P. kaplan zakoupil
hudební potřebné nástroje, a já, kde jaký pochod, kvapík, valčík a polonés z domova nazpaměť uměl, počal jsem
to do tohoto orchestru sázeti.
Dětská dechovka měla v Kunžaku úspěch, a tak se v Kyptově Deníku za čas objevilo: Tato hudba se každému
líbila a největší radost měl p. kaplan. Pročež nařídil, aby každý z těchto hudebníčků měl bílé kalhoty a černý frak,
sám pak udělal ze zeleného plátna výložky k rukávům a zelený, bílými knoﬂíčky posázený pancíř a též zelenou
čáku s chocholem. Tímto byli chlapci k větší pilnosti povzbuzeni, a dospěli v hudbě tak daleko, že jsme činili výlety
do vůkolí, byvše všude rádi viděni. Na tuto uniformu, na všechny hudební nástroje a na hudebniny dal p. kaplan
zhotoviti velikou skříni, která se do II. třídy postavila. Na všechny tyto věci zhotovil pan kaplan seznam, dal ho od
představenstva potvrditi a odevzdal všechno ke škole Kunžatecké, aby se vždy hoši v hudbě cvičili.
Deník Jana Kypty, uspořádal B. Pernica, Topičova edice, Praha 1940

90 let ve službách pošty
Zavedením automobilové jízdy na trati Kunžak – Strmilov – Popelín uzavírá se velmi bohatá tradice dřívější poštovní jízdy, která byla již od roku 1850 obstarávána rodinou Fričovou z Kunžaku.
Byl to tehdy expeditor pan František Frič, který jako první poštmistr a podnikatel jízdy na trati Kunžak – Jindřichův
Hradec, obstarával také dopravu osob. V této funkci pokračoval od 21.prosince 1860 jeho syn Josef Frič až do 10.
června 1881, kdy tuto funkci zdědila paní Cecílie Fričová.
V roce 1901 byl ustanoven poštmistrem pan Menšík a podnikatelství jízd převzal pan Ferdinand Frič, což trvalo
až do 15. června t.r.
Zajímavé je, že od roku 1850 nedošlo ani k jedné závadě, ačkoliv v zimě v pětimetrových závějích musila pošta
přenocovat ve Člunku. V té době jezdil vůz upravený pro 5 osob. Za dopravu 1 osoby z Kunžaku do Jindřichova
Hradce a zpět se platilo 60 krejcarů, za jízdu v jednom směru 40 krejcarů.
Za doručování zásilek se platilo doručovateli za psaní 1 krejcar, za balík nebo poukázku 3 krejcary, za kartičku
(dopisnici) neb noviny 1 troník.
Náhrada za jízdy při jednom páru koní činila 90 zlatých, později 110 zlatých.
V té době postilión při příjezdu nebo odjezdu z vesnice ještě troubil.
(Zájmy Českomoravské vysočiny č. 26 z 29. června 1939)
-ha-
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27. dubna 2008 byli v obřadní síni Obecního úřadu Kunžak přivítáni tito noví občánci obce: Tereza Martínková,
Lucie Kosová, Tobiáš Tesař, Marie Janáková, Dominik Dvořák

Něco pro labužníky
Žahour (staročeská omáčka)
800 g borůvek, 100 g cukru krupice, ¼ lžičky mleté skořice, ½ šálku mléka, 1 lžíce polohrubé mouky
Borůvky vložíme do kastrolu, zasypeme cukrem, přidáme skořici a na mírném ohni rozvaříme. Mouku rozmíchanou v mléce nalijeme do rozvařených borůvek a ještě povaříme, až zhoustne. Žahourem poléváme
kynuté knedlíky, plníme palačinky.

Živáňská pečeně
4 kotlety bez kosti, ½ lžičky soli, ½ lžičky mletého pepře, 1 lžička grilovacího koření, 800 g brambor, 8 plátků
anglické slaniny, 2 cibule, 4 pláty alobalu
Kotlety mírně naklepeme, osolíme, opepříme. Na alobal skládáme plátek slaniny, kopeček oloupaných na
plátky nakrájených brambor, které poprášíme grilovacím kořením, několik koleček cibule, připravenou kotletu
a ještě jeden plátek slaniny. Vše pečlivě zabalíme do alobalu a pečeme v troubě nebo na grilu 60 minut.
Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková
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