Září 2010 č. 1
Vážení spoluobčané,
komunálními volbami 15. a 16. října 2010 skončí volební období současného zastupitelstva obce. Je tedy čas připomenout
alespoň to hlavní, čím se toto zastupitelstvo v uplynulých
čtyřech letech zabývalo.
Za toto období bylo na akcích, které jsou zveřejněny uvnitř
tohoto vydání, proinvestováno 22 831 976 Kč.Z toho dotace
činily 6 847 582 Kč a bezúročná půjčka 2 000 000 Kč. Z vlastních zdrojů obce bylo použito 13 984 394 Kč. Pokud bude
obci potvrzena již jednou přiznaná dotace na opravu místních
komunikací 19 317 869 Kč, bude celková hodnota dotací,
získaných za uplynulé čtyřleté období 26 165 451 Kč.
Mimo uvedených investičních akcí se vedení obce každodenně zabývalo čistotou a pořádkem v obci, zimní údržbou,
prostě vším, co usnadňuje každodenní život nás všech, kteří
zde žijeme.
Předpokládáme, že ke dni voleb bude mít Obec na účtu
cca 10 mil. Kč. Dlouhodobé závazky obce k tomuto datu
budou ve výši 4 100 000 Kč z toho úvěr na výstavbu Domu
s pečovatelskou službou 1 800 000 Kč, bezúročná půjčka na
rekonstrukci kanalizačního přivaděče na ČOV 1 400 000 Kč,
bezúročná půjčka AVE na zajištění likvidace odpadu 526 000
Kč a leasing malotraktor 374 000 Kč.
Provoz víceúčelového hřiště byl zahájen 7. září
V komunálních volbách v roce 2006 získaly ze čtyř kandidujících volebních stran po třech mandátech ČSSD a KDU
turnaji žáků ze ZŠ
– ČSL, jeden mandát SNK SDH Valtínov a čtyři mandáty
SNK Tělovýchova a sport.
V letošních komunálních volbách kandiduje osm volebních stran. Máme tedy možnost si vybrat z 88 kandidátů. Jděme k volbám
a využijme této jedinečné možnosti spolurozhodnout o tom, jak se bude naše obec rozvíjet v příštích čtyřech letech.
Nové vedení obce čekají mimo jiné tyto úkoly:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

přestavba domu čp. 170 na malometrážní byty
příprava stavebních parcel na výstavbu rodinných domů
dostavba chodníků na sídlišti Zájezek
opravy místních komunikací
výstavba ČOV a kanalizace v místních částech
prodloužení vodovodu Malé Podolí
další etapy rekonstrukcí mateřské a základní školy Kunžak
opravy a rekonstrukce stávajících vodovodů a kanalizací
trvalá péče o sbory dobrovolných hasičů a vytváření podmínek pro spolkovou činnost

Bude na novém vedení obce, jak se bude dařit získat dotace, bez kterých není možné většinu výše uvedených akcí zrealizovat.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych závěrem poděkoval Vám všem, ﬁrmám, institucím, společenským organizacím,
zaměstnancům obce a Obecního úřadu a v neposlední řadě členům zastupitelstva obce, komisí a výborů za pomoc při rozvoji
a správě obce. Po celou dobu, kdy jsem měl tu čest být starostou obce Kunžak jsem se řídil slovy mně neznámého autora, že
Obec se má spravovat v souladu se zákony, ne proti nim, či je obcházet podle manýry hrstky občanů a zájmu populistů.
Přeji Vám jménem svým i zastupitelstva obce klidný konec roku 2010 a do nového roku 2011 mnoho pracovních i osobních
úspěchů a pevné zdraví.
Jaroslav Čapek, starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
PŘEHLED AKCÍ REALIZOVANÝCH V LETECH 2007-2010
ROK 2007

Kč celkem

Stavební úpravy ul. Havlíčkova
378 213
Úpravy pavilonu MŠ na zdravotní středisko 756 788
Rekonstrukce kanalizace k ČOV Kunžak
4 180 171

Veřejné osvětlení Zvůle - rozšíření
Veřejné osvětlení Malé Podolí - rozšíření
Veřejné osvětlení Havlíčkova ul.
Územní plán obce Kunžak
Sběrný dvůr Kunžak - doplatek
Dopravní značení - obnova

39 263
7 241
176 467
142 800
128 522
16 972

ZTV Malé Podolí (4 parcely)
Opravy komunikací Mosty, Valtínov
- obrubníky
Opravy místních komunikací - běžné
Tělových. činn. - dotace zadláždění vstup
hřiště
Obecní budova Mosty - společenská
místnost
- vybavení spol. místnosti
Mateřská škola - výměna oken, žaluzie
Mateřská škola - výměna lina v pavilonu
Sběrný dvůr Kunžak - provoz, stěhování
Oprava kříže v Kaprouně
Místní rozhlas - rozšíření, rekonstrukce
Rekonstrukce has. zbrojnice Kunžak
celkem za rok 2007

36 890
672 819

ROK 2008
Rekonstrukce mateřské šk. - pavilon,
zahrada
Rekonstrukce has. zbrojnice Kunžak II.
etapa
Proj. dok. kanalizace a ČOV - Mo, Such,
Valt.
Přemístění čapího hnízda
Budova kina - stavební úpravy
Územní plán obce Kunžak
Střecha čp. 60 Mosty obecní budova
Rekonstrukce ZŠ (el.rozvody, staveb.úpr.)
Odbahnění rybníka Kovárna Mosty
Opr. míst. komunikací Kunžak, Lána,
Valtínov, Terezín
Výměna oken MŠ vč. sítí a žaluzií
Altán pro školní pozemek
Veřejné osvětlení obce - rozšíření Kunžak
Pozastávka - rekonstrukce kanalizace k
ČOV (z r.2007)
Rekonstrukce vodovod Havlíčkova ul.
Rekonstrukce místní komunikace Havlíčkova ul. - proj.
Nákup hasičského auta Tatra - Kunžak
Nákup Multicar II.

z toho
dotace

Odstranění škod na ČOV Kunžak po
vichřici
Obnova drob. sakr. architektury boží muka
Místní komunikace Nová ul. - odvodnění
a sjezd
celkem za rok 2008

100 000
2 000 000
2 000 000,
půjčka

ROK 2009
Pozastávka - rekonstrukce kanalizace k
ČOV (z r.2007)
Okna v budově MŠ - výměna zbývajících
Oprava rybníků Terezín, Kaproun, Mosty
Rozvody, soc. zařízení čp 165 bytové
hospod.
Knihovna - programové vybavení, počítače
Kunžak - rekonstr. a modernizace MKmanažer proj.
Výměna oken v čp. 394 kuželna
Oprava chodníku Valtínov - propustek
Opr. míst. komunik. mostek Jalovčí, hráz
rybn. Kovářák
Dopravní značení - obnova
Konvektomat školní jídelna mateřská škola
Konvektomat školní jídelna základní škola
Rozšíření pracoviště Czech POINT - úřad
Nákup pož. příslušenství a ochr. pomůcek
- has. Kunž.
Vybavení mateřské školy Kunžak - šatny,
skříňky
Rozšíření místní rozhlas Valtínov
Rozšíření veř. osvětlení M. Podolí Kunžak
celkem za rok 2009

234 566
318 566
148 927,50
64 248
326 967
71 685
19 572
34 000
270 147
134 734
8 159 558,50

Kč celkem

23 000
90 000
4 213 000

1 385 538

z toho
dotace
942 844

402 896

241 040

471 835

241 673,90

57 040,50
54 983
38 080
203 355
485 328,50
79 998
644 254,09

54 270

351 031
116 819
49 768
40 000

120 000

2 183 590
3 200,50

1 441 080

ROK 2010
Pozastávka - rekonstrukce kanalizace k
ČOV (z r.2007)
Oprava požární nádrže Suchdol
Oprava chodníků v areálu mateřské školy
Opěrná zeď Kunžak M. Podolí
Rozšíření veř. osvětlení M. Podolí - část
Oprava doskočiště hřiště
Lehátka mateřská škola - dot. program
zdravý spánek
Víceúčelové hřiště Kunžak
Oprava komunikací - zpevněných ploch
hřbitov Kunžak
celkem za rok 2010

54 264

161 000
311 400

2

306 663

244 000

46 600
67 131

24 000

7 460 510,59

3 363 171,90

Kč celkem

z toho
dotace

40 000
744 622
495 040
453 887

100 000

62 538

36 000

760 000
37 036
571
270 440
53 390
200 162
418 638
57 540
272 109

37 885

57 446
190 000

343 611

274 889

22 709
7 050
4 239 343

696 220

Kč celkem

z toho
dotace

40 000
214 949
340 100
473 922
42 349
246 751
112 860

107 475

67 716

1 104 134
397 499

400 000

2 972 564

575 191

Za období 2007 - 2010 hodnota akcí celkem
z toho - přijaté dotace
- přijaté půjčky

22 831 976 Kč
6 847 582 Kč
2 000 000 Kč

Z vlastních zdrojů obce ﬁnancováno

13 984 394 Kč

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2009/10
VE ŠKOLE S.N.WINTONA KUNŽAK
Z podnětu ekotýmu byla do plánu akcí ekoškoly zařazena ve
větší míře dopravní výchova. V květnu učitelé zorganizovali
pro žáky 1. až 5. 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 6. třídy.
Během školního roku jsme uspořádali několik charitativních
akcí, celkem bylo na různá konta zasláno 23 519,- Kč. Jednalo
se o tyto akce: Červená stužka – sbírka na prevenci AIDS
– 3 908,- Kč, Chrpa – příspěvek na koně využívané k hipoterapii - 2 000,- Kč, Český den proti rakovině – 6 781,- Kč, Adopce
na dálku – školné pro keňského chlapce Labana – 7200,- Kč,
zdravotní pojištění Labana - 1 500,- Kč, (zaplaceno z výtěžku
loňsku burzy žákovských výrobků a příspěvků pedagogů),
Fond Sidus – 2 130,- Kč. Všechny sbírky organizovali žáci 2.
stupně, jednotlivé třídy si vzaly patronáty nad akcemi. V deváté
třídě přišli žáci s nápadem zorganizovat sbírku hraček pro děti
z azylových domů (Diakonie Broumov), podle iniciátora sbírky
akci nazvali Švecův sběr.
Ve školním roce jsme pořádali školní kola řady soutěží a pak
se žáci účastnili okresních kol.

Ve školním roce 09/10 měla škola 9 tříd a 2 oddělení školní
družiny. Školu navštěvovalo podle zahajovacího výkazu celkem
187 žáků – 89 dívek a 98 chlapců – na I. stupni bylo 105 žáků
v pěti třídách (průměr žáků na třídu – 21,0) a na II. stupni bylo
82 žáků ve čtyřech třídách (průměr 20,5). Celkový průměrný
počet žáků na třídu byl 20,7 žáků. Oproti minulému školnímu
roku ubyla 1 třída a 12 žáků. Do 1. třídy nastoupilo 27 dětí.
Během školního roku se odstěhoval 1 žák, takže počet žáků na
konci školního roku byl 186. Většina žáků bydlí v Kunžaku (106,
tj. 56,7%), ostatní dojíždějí: z Lánů 2, z Mostů 7, z Valtínova 7,
ze Zvůle 1, ze Střížovic 6, z Vlčic 30, z Člunku 18, z Lomů 9.
Provoz školy zajišťovalo celkem 23 zaměstnanců: ředitelka,
zástupkyně ředitele, 11 učitelů, 1 vychovatelka, 1 asistentky pedagoga, hospodářka, 2 uklízečky a školník, který je
zároveň topičem. Provoz ve školní jídelně zajišťují 4 zaměstnanci: vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka, kuchařka a pomocná
kuchařka.
Během školního roku probíhaly práce na dalším zkvalitňování
materiálního vybavení pracoviště. Zbudovali jsme učebnu
estetické výchovy. Archiv a jeden kabinet byl vybaven novým
nábytkem a policemi, další dva kabinety byly dovybaveny
stojany na nástěnné obrazy. Pokračovali jsme v budování
přírodní učebny.
Zápis do 1. třídy se uskutečnil 27. ledna 2010. K zápisu se
dostavili rodiče s 31 dětmi. Zapsáno bylo celkem 21 dětí. Rodiče
10 dětí požádali o odklad školní docházky.
Během celého školního roku jsme pokračovali v plnění jednotlivých bodů mezinárodního projektu Ekoškola.
V loňském a letošním školním roce jsme se snažili rozšířit
nabídku exkurzí a přednášek s ekologickou tématikou, což
se podařilo díky grantu MŠMT Podpora EVVO na školách.
Vypracovali jsme projekt O krok blíž k přírodě a získali jsme
na jeho realizaci 139 310,- Kč. Mohli jsme tak organizovat
vícedenní terénní exkurze do ekologických středisek.
Dále jsme požádali na vybavení přírodní učebny na Jihočeském kraji o dotaci z Grantového programu na podporu
rozvoje venkova a krajiny 2009 – Podpora environmentální
výchovy, vzdělání a osvěty. Byla nám přiznaná dotace ve výši
60 000,- Kč. Realizace tohoto projektu proběhla o prázdninách
a na podzim 2009. V přírodní učebně byla realizována stavba
originálních slunečních hodin, z grantu byla zakoupena další
sadba, nové nářadí a lavičky.
V závěru školního roku jsme pořádali ekokonferenci, kde
sami žáci od těch nejmenších mluvili o jednotlivých aktivitách,
které jsme během celého roku pořádali. Byli zde vyhodnocovány některé celoroční aktivity, například ve sběru bylin,
sběru pomerančové kůry. Aktivní žáci byli odměněni drobnými
cenami.
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 a s touto akcí přihlásili jsme se do
projektu Ukliďme svět.
Program Dne Země si žáci vybrali sami a tématem byl letos
Vesmír.
Žáci se zúčastnili těchto akcí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sportovní soutěže
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kinderiáda (13. místo z 25, F. Fáber 3. místo hod kriketovým míčkem)
přespolní běh – (T. Buzková 2., K. Fáber 4., J. Vonšík
6.)
turnaj ve ﬂorbale v Dačicích (hoši 8. a 9. tř.)
turnaj ve stolním tenise (1. místo str. hoši i str.dívky, 2.
místo ml.dívky, 3. místo ml. hoši)
turnaj ve ﬂorbale – (2. místo)
halová kopaná – turnaj (2. místo, účast v kraj. kole)
velikonoční turnaj ve ﬂorbale v Dačicích
volejbalový turnaj JH (8., 9.tř.) – (4. místo)
štít města Dačic – atletika (Pohár – vesnické školy)
softbalový turnaj (2. st.)
sportovní den (1. st.)

Ostatní soutěže
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

výtvarná dílna – „ufoni a měsíční krajina“
exkurze ČB – muzeum, planetárium
výtvarná dílna – hvězdná obloha a souhvězdí
šipkovaná – cesta za létajícím talířem
výtvarná dílna – mimozemské světy
dramatická dílna – Osídlení planety Kunžak
naučná stezka „Sluneční soustava“
exkurze planetárium nebo hvězdárna Praha

•

Olympiáda v anglickém jazyce – účast v okr. kole
Olympiáda v českém jazyce – (V. Nováková – 5. místo
okr. kolo)
Matematická olympiáda – (účast v okresním kole)
Recitační soutěž – (účast v okresním kole, Lada Švecová
postup do krajského kola)
Dopravní soutěž – (účast v okresním kole)
Biologická olympiáda – (účast v okresním kole)
Přírodovědný Klokan (8. a 9. r.)
Matematický klokan (2. – 9. r.)
Dějepisná olympiáda – (Jan Dohnal 4. místo okr. kolo)
www.springaline – pozorování příletu čápů, vlaštovek,
rorýsů, kukaček
soutěž o vodě Voda živá (6. r.)
Soutěž Rok biodivezity (ISE Stožec) – výtvarná soutěž 1.
stupeň a 9. r. prezentace – Acidoﬁlní ostrůvky v Matějovci
(3. místo)
soutěž v psaní na klávesnici

Ve spolupráci s policií probíhal v 2. ročníku projekt Ajax. Na
prvním stupni byli žáci zapojeni do projektu Zdravé zuby. Již
tradičně jsme se účastnili projektu Mléko do škol, kromě mléka
žáci odebírali i lipánky, přihlášeno bylo asi 85% žáků školy.
V soutěži, kterou vyhlásila Laktea – dodavatel výrobků, jsme
se umístili v kategorii škol do 300 žáků v jihočeském kraji na 1.
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místě a kromě věcných cen jsme získali šek na 5 000,- Kč. Také
jsme se přihlásili do projektu Ovoce do škol a od března žáci I.
stupně dostávali zdarma dvakrát v týdnu ovoce nebo zeleninu.
Zapojili jsme se do celostátního projektu ENVIGAME, naše
škola bude jednou z 11 z celé republiky, která bude tento projekt
pilotovat. Akce se bude realizovat v příštím školním roce.
V jarních měsících jsme připravovali účast v projektu EU PENÍZE
ŠKOLÁM, v červnu 2010 jsme podali žádost o přidělení ﬁnančních prostředků, v červenci jsme byli informováni, že žádost byla
vyřízena. V následujících dvou školních rocích budeme tento
projekt realizovat a tyto prostředky na něj budeme čerpat (cca
1 100 000,- Kč).
Využili jsme několika nabídek kulturních institucí a výuku jsem
doplnili o návštěvu jejich akcí v rámci výuky: představení Divadla Okýnko,Třináctá komnata – program Hormony, Starověký
Řím – legionáři, gladiátoři, císařové, Dravci.
Lyžařský výcvik se konal pro 7. a 8. ročník. A v únoru byli žáci 7.
a 8. ročníku v okolí Kunžaku na běžkách. V Jindřichově Hradci
probíhala v loňském roce rekonstrukce bazénu, takže žáci 3. a 4.
ročníku neabsolvovali 10 dvouhodinových lekcí kurzu plavání,
takže se letos kurzu plavání zúčastnili žáci 3. – 5. ročníku.
V rámci výuky byly pro žáky uspořádány tyto besedy a přednášky: Co pálí ochranáře přírody, Jihočeský kraj pro některé
ptáky ráj, Šelmy u nás doma, Vydra říční, beseda s paní Ruth
Hálovou, přednášky s protidrogovou tématikou, přednáška Ekokom, beseda s policistou, přednáška Svět našich řek, přednáška
Obnovitelné zdroje energie, beseda nad kronikou Kunžak,
beseda s paní Vidlákovou o Terezíně a p. Hamplem (Židovský
nár. fond), přednáška – první pomoc MUDr. Zámečníková,
beseda V. Trčka – beseda Do Rumunska na kolech, beseda
s p. Hesounem – Acidoﬁlní rostliny u Matějovce.
Dále byly pro žáky zorganizovány exkurze a výukové programy v terénu: výstava Řecko, program Louka, Jindrova
naučná stezka, ES Černé údolí v Novohradských horách,
návštěva ﬁtness centra, exkurze na skládku v JH, exkurze
Praha – Národní muzeum (výstavy Planeta Země, Wintonovy
děti), Krýzovy jesličky, program Les, Dopravní hřiště, návštěva
knihovny JH, Exkurze Letem světem ptačím světem – CHKO
Třeboňsko, exkurze v terénní stanici na Hajnici – CHKO Třeboňsko, exkurze ZD, program Letem ptačím světem – Třeboň,
J. Hradec – úřad práce, burza škol.
V rámci školních výletů se uskutečnily tyto exkurze: Borovany – ZOO + divadlo, Ekologické středisko Stožec, Macocha,
Moravský kras, Staré Město – lanové centrum, pěší turistika,
Vltava – Vyšší Brod, Zlatá Koruna.
V rámci výtvarné výchovy vyráběli žáci keramiku. Pro žáky 1.
až 3. ročníku jsme uspořádali maškarní karneval. Uspořádali
jsme předvánoční sportovní turnaje a turnaje na konci školního
roku a hry v přírodě pro žáky 1. – 3. r. v rámci Dne dětí.
Před zahájením Zimních olympijských her jsme uskutečnili
projekt Olympijský den. Zorganizovali jako projekt Napříč
školou, kdy žáci pracovali ve skupinách složených ze zástupců
z každé třídy a společně soutěžili v netradičních olympijských
disciplínách.
Pokračovali jsme v organizaci projektu Děti dětem.
Žáci vždy připravili pro své mladší spolužáky nebo pro děti
z MŠ zábavný nebo naukový program. Sami jej nejen připravili,
ale také zorganizovali. Žáci II. stupně si připravili tyto programy:
O zvířátkách, Včelka Mája, Les, Ekopravidla. Žáci 9. ročníku
v prosinci připravili Mikulášskou nadílku pro ostatní ročníky.
Pokračovali jsme v práci se žáky sedmého a devátého ročníku,
kteří mají zájem o badatelskou činnost. Letos zpracovali tato
témata: Památné stromy v okolí Kunžaku, Drobné sakrální
stavby v katastru obce Kunžak. Žáci prezentovali výsledky své
badatelské činnosti nejen před svými spolužáky, ale pozvali
na prezentaci a besedu o svých pracích rodiče a členy MO
Svazu invalidů. Dále své práce prezentovali před studenty
Přírodního gymnázia z Prahy. Potom své práce představili na
Konferenci žákovských prací Klubu ekologické výchovy na
ministerstvu školství.

Začali jsem spolupracovat s mezinárodní školou Christian
International School of Prague. Vyučovacím jazykem žáků,
kteří jsou z celého světa, je angličtina, ale učí se také česky,
komunikace probíhala v obou jazycích. V prosinci přijelo
do naší školy na dva dny 16 studentů a 4 pedagogové, byli
ubytováni v rodinách žáků a pedagogů naší školy. Uspořádali
jsme společný turnaj ve fotbale, společné hodiny, kdy si žáci
z každé školy připravili aktivity pro ty druhé, společně vyráběli
keramiku. Studenti uspořádali dvojjazyčný předvánoční koncert pro veřejnost a pak pro všechny žáky naší školy. Na jaře
žáci naší školy navštivili CISP v Praze, zúčastnili se vyučování,
kdy se seznámili s jiným systémem výuky a navštívili generálku
muzikálu Godspel, který nastudovali žáci CISP. Byli ubytováni
v rodinách studentů. Poznali nejen odlišný systém výuky, ale
i jiné kulturní zvyklosti v mezinárodních rodinách.
Na škole pracovalo několik kroužků: tři dyslektické, zdravotní
tělesná výchova, dramatický, kroužek aerobiku, kroužek hry
na ﬂétnu, kroužek ﬂorbalu, sportovní hry pro žáky I. stupně.
Všechny kroužky byly vedeny pedagogickými pracovníky školy.
Jedno oddělení římskokatolického náboženství.
Děti z prvního stupně několikrát vystupovaly na veřejnosti
(předvánoční setkání s důchodci, v DPS, vítání občánků).
Dramatický kroužek se svou dramatizací hry Kolotoč v Africe
vystoupil nejen na školních představeních, ale hrál i pro rodiče
a veřejnost.
Ve spolupráci s mateřskou školu Kunžak jsme 1. října 2009
uspořádali Den otevřených vrat do Přírodní učebny a Den
otevřených dveří do MŠ.
V květnu jsme pro žáky, rodiče a veřejnost uspořádali Pochod
okolo Kunžaku. Účastníci si mohli vybrat z několika tras, kde
také plnili úkoly. Pochodu se zúčastnilo 85 účastníků.
19. května 2010 oslavil S.N.Winton 101. narozeniny. V den
jeho narozenin jsme zorganizovali pro žáky štafetový běh
kolem školy. Běhu se účastnila všichni žáci v družstvech
tvořených ze zástupců jednotlivých tříd a běželo i družstvo
pedagogů a družstvo tvořené z čestných hostů: paní Ruth
Hálová, pan starosta Jaroslav Čapek, pan Václav Popela
a paní Eva Havlíčková – bývalí ředitelé školy a současná
ředitelka Eva Krafková. U této příležitosti paní Hálová u školy
vysadila Wintonovu lípu.
Na podzim nás oslovil pan Hampl – člen výboru Židovského
národního fondu. Na besedě s paní Vidlákovou prezentoval
žákům školy aktivity Židovského národního fondu. A naše škola
dala příspěvek na 10 000. strom, který bude vysazen v poušti
v Izraeli v Českém lese. Předání symbolického šeku školy
a žáků 9. ročníku proběhlo na slavnostním večeru věnovanému
Keren Kaymeth Leisrael pořádaném v Kramářově vile předsedou vlády panem Janem Fischerem. Toto setkání se uskutečnilo
23. února 2010. Žáci z nejvyšších ročníků vybrali své zástupce,
kteří jeli do Prahy. Slavnostnímu večeru předcházelo setkání na
Židovské obci a celodenní prohlídka židovské Prahy s výkladem
paní Vidlákové. Na setkání s premiérem v Kramářově vile byl
také velvyslanec státu Izrael Jaakov Levy, prezident KKL pro
ČR Michal Pacovský a zástupci Židovského národního fondu
a nejvýznamnější sponzoři, kteří přispívají na výsadbu stromů
v izraelské poušti. Za naši školu se ho zúčastnily žákyně Tereza
Buzková, Michaela Vítková, Aneta Bočková, ředitelka školy Eva
Krafková a pan starosta Jaroslav Čapek.
Závěrem bychom velice rádi poděkovali našim sponzorům, díky
jejichž ﬁnanční podpoře jsme mohli zorganizovat pro žáky některé
exkurze. Doprava je ﬁnančně náročná, a tak pokud nemáme
ﬁnanční prostředky z grantů, hradíme dopravu na některé ﬁnančně náročné akce zcela nebo na ni přispíváme právě z peněz
získaných od sponzorů. Dále jsme pořídili starší mantinely na
ﬂorbal, kostýmy pro žáky z dramatického kroužku, dorty na oslavu
narozenin S.N.Wintona. Část ﬁnančních prostředků využijeme
ještě v tomto školním roce. Díky patří těmto sponzorům: místní
živnostníci, JH Comp, Rally Vysočina, Josef Dvořák – Color studio
Kunžak, Metrostav CZ spol. s.r.o., Jiří Doupník ml.
vedení školy
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Dopravní olympiáda.

Premiér J.Fischer předává žákyním
školy diplomy

Společné foto účastníků na slavnostním večeru v Kramářově vile

Projekt Děti dětem.

Šafetový běh na 101 m v den 101.
narozenin S.N.Wintona.

Pobyt na Hajnici.

Na návštěvě CIPS V Praze - na hlavním nádraží se sochou S.N.Wintona.

Paní Ruth Hálová na návštěvě.

Olympijský den - projekt Napříč
školou.

Pobyt ve Stožci - 4. třída.

Představení dramatického kroužku
Kolotoč v Africe.

30.6.2010 slavnostní předávání
vysvědčení vycházejícím žákům.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Motto: „Dívejte se na život dětskýma očima“
( Henri Matisse)
Co jsme dělali?
… tak opět jarně-letní počasí našim plánům moc nepřálo. Téměř každý naplánovaný výlet jsme po oznámení termínu rodičům
museli přeložit pro nepřízeň počasí. I přesto jsme si období jara a kousku léta všichni užili a prožili jsme spoustu neopakovatelných
zážitků...
21.dubna nám pan Pohoda přivezl pohádku „O Čarodějnici“
28. dubna divadlo Viďadlo představení Hafan
K tradicím v naší školce patří každoroční „pálení čarodějnice“ a stavění májky. Je vlastně vyvrcholením čarodějnického týdne, kdy se děti seznamují s tradicemi pálení čarodějnic, převlékají
se a hrají si na zlé čarodějnice, ale i hodné babky kořenářky, míchají uzdravující lektvary, kreslí
hrůzostrašné ježibaby, učí se tajná zaříkadla a zpívají o nich písničky. K nejoblíbenějším hrátkám
patří létání na koštěti. A přišel pátek 30. dubna. Děti s pomocí učitelek namalovaly a vycpaly jednu
velkou čarodějnici a donesly ji na hranici, kterou nám připravil pan školník. A pak už jsme jen
koukali na hořící čarodějnici, s kterou odcházelo všechno zlo, neduhy a nemoci. Potom jsme si
pochutnali na opečených buřtech. Ale čekal nás ještě jeden úkol. Ozdobili jsme májku barevnými
fáborky, děti ukázaly jací jsou siláci, prošli se s ní po dvoře a pak jsme ji slavnostně postavili.
Bude tu stát a plápolat ve větru celý měsíc, dokud ji zase slavnostně nepokácíme.
13. května divadlo Skřítek Plivník
Děkujeme dětem ze Základní školy, které nás mezi sebe pozvaly 18. května na divadelní představení Kolotoč v Africe.
Kdo šel 31. května okolo naší školky a slyšel bubny, mohl si myslet, že je někde v Americe
u indiánů.
Přesně tak to u nás vypadalo. Přijeli k nám manželé Vídeňských s třiceti bubny. Malými,
velkými, no prostě s různorodými bubny. Každý buben zněl jinak a každý také jinak vypadal.
Děti slyšely ukolébavku, kterou hrál kdysi dávno malý indiánský chlapec své mamince, kterou
velmi miloval. Největším zážitkem pro děti byla hra na bubny. Každý dostal svůj buben, někdo
velký, někdo malý a všechny děti dohromady utvořily kapelu bubeníků. Každý bubnoval pod
vedením učitele-bubeníka jako o život. Kapela to byla hlučná, ale pro děti to byl úžasný zážitek.
No řekněte sami, kde si mohou děti jen tak zabubnovat?
Vlaďka Hansalanderová
Naše školka dodržuje každoroční tradici stavění a kácení
máje. V pátek 28. května jsme společně s dětmi káceli
máj. Počasí nám přálo a tak děti strávily hezké dopoledne
na školním dvoře, kde jsme za jejich vydatné asistence
pokáceli májku. Děti si potom opékaly buřtíky a až do
oběda si hrály venku. Jezdily na minikárách, kolech
koloběžkách, užívaly si prolézačku se skluzavkou a kdo
chtěl stavěl hrady v písku.
V úterý 1.června na svátek dětí jsme pozvali na školní
zahradu hasiče. Děti se seznámily s prací hasičů, s nástroji, které hasiči používají, jako například hadice, savice, proudnice, rozdělovač, sací koš a jiné.
Kdo chtěl mohl si dát
na hlavu hasičskou helmu, prohlédnout a prozkoumat hasičská auta zevnitř i z venku. Na
závěr jsme si poslechli, jak moc hlasitá je hasičská siréna, která nám na chviličku zahoukala.
Děti měly o hasiče obrovský zájem a zajímalo je vše kolem nich. Byla vidět dětská touha být
také hasičem a my budeme moc rádi, když jim tato chuť a odhodlání vydrží. Velký dík patří
dobrovolným hasičům panu Jiřímu a Michalovi Dvořákovým, Ondrovi Mrkvovi a panu starostovi Jaroslavu Čapkovi za to, že povolil mimořádný výjezd hasičům, kvůli našim nejmenším.
Upřímně děkujeme.
Potom jsme pro děti připravili soutěže . Vyzkoušely si skákání v pytli, chůzi v sedmimílových
botách, hod granátem na cíl a chození po lavičce. Po splnění úkolů byly děti odměněny
sladkostmi a diplomem. Doufáme, že se dětem vše líbilo a užily si svůj den i přes nepřízeň
počasí .
Ema Kolaříková
10.června jsme se slavnostně ostužkovali naše nejstarší kamarády, kteří v září nastupují do
Základní školy. Stejně jako loni si i letos pro nás žáci 8.tříd místní základní školy připravili několik soutěží. Tentokrát nás přivítala
včelka Mája a její kamarádi. My jsme se společně s nimi vydali na cestu k Vilíkovi, který slavil narozeniny. Nejdříve jsme museli po
kamenech přeskákat potok a potom se zavázanýma očima nacvičit včelí taneček.Vilíkovi jsme zazpívali písničku k narozeninám
a za to nás čekala sladká odměna. Další úkol nás čekal v altánku. Děti měly několik sekund na to, aby si zapamatovaly barvu tří
květů. Následně dostaly omalovánky a pastelky a květy měly vybarvit. Posledním úkolem bylo posbírat rozsypaný pyl na louce.
Všichni se pustili do práce a za chvíli byl koš na pyl plný. Ne nadarmo se říká: „Pilný jako včelka.“
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Děkujeme žákům ZŠ Kunžak a paní učitelce za příjemně strávené dopoledne 15. května
a těšíme se na další spolupráci.
17.června 2010 jsme po vzoru celorepublikového
projektu, jehož patronkou je Kateřina Neumannová, ve školce uspořádali letní olympijské hry. Děti
se v průběhu června seznamovaly se symboly OH,
učily se hymnu, heslo a vyrobily vlajku naší školky.
Jediné, co nám chybělo, byl olympijský oheň. V den
konání jsme netrpělivě čekali, kdy a kdo oheň
přinese, abychom mohli vyrazit do sportovní haly.
Nakonec nám byla louč s ohněm přinesena paní
ředitelkou a děti si ji štafetově předávaly až k hale.
Čekalo je pět disciplín:
1) Pětiskok, 2) hod do dálky (dohoď do Kanady, 3) skok v pytli, 4) štafetový běh, 5) štafetový běh zručnosti,
Děti se se všemi disciplínami „porvaly“ jako opravdoví olympionici a také za to byly řádně odměněny. Zbytek dopoledne byl naplněn
volnými hrami dětí. Závěrem si dovoluji říct, že šlo o „prímové“ dopoledne plné sportovního nasazení, zábavy a smíchu
Pavla Lovětínská
S blížícím se koncem školního roku jsme všichni sledovali zprávy o počasí, přece není možné, že letos nevyrazíme kvůli dešti ani
na náš tradiční cyklovýlet „ Kolem kolem Komorníka“. Předposlední červnový týden se počasí umoudřuje. V úterý ráno nás sluníčko
vytáhlo z postýlek, se skvělou náladou se vydávají na výlet první cyklisti od Modrásků a Zeleňásků.
Po návratu do školky, dobrém obědě a chvilce odpočinku už paní učitelky připravují další
akci. Ve Struhách se objevují růžové fáborky, které povedou stezkou dětičky za doprovodu
rodičů. Modré fáborky oznamují vědomostní nebo sportovní úkol. Po zdolání nástrah Struh
a splnění úkolů nás fábory dovedly zpět do školky, kde jsme si opekli vuřtíky, provedli společnou kontrolu úkolů, které děti cestou nacházely a na školkové zahradě na nás čekal poslední
nejdůležitější úkol „ Hledejte poklad “. Kdo hledá najde a je po zásluze odměněn, našli jsme
tři poklady, které si hledači bez dohadování rozdělili. Děti si užívaly podvečer na minikárách
a průlezkách. U ohýnku jsme pěli za kytarového doprovodu tatínka Rosti, kterému děkujeme,
že našim hláskům udával jednotný tón.
Den pro nás ještě nekončil, pro naše nejstarší
zlatíčka byla otevřena školka Nonstop, což znamená, že brána školky se na noc uzamyká zevnitř
a odvážné povahy mohou strávit noc bez rodičů s paní učitelkami ve školce ve spacáku.
Čas, kdy zpěváků u ohýnku začalo ubývat, nebyl pro některé malé trempíky jednoduchý.
Začínali posedávat rodičům na klíně, v některých očkách se zaleskla i slzička. Před uzamčením brány byli všichni rodiče bez většího pláče propuštěni. Po školce začali poletovat
naháčci chystající se na večerní hygienu, s nadšením se střídali ve sprše a my jsme se
stejným nadšením třídili oblečení, které z dětí napadalo na jednu hromadu. Nocležníci
si rozložili karimatky, zalezli do spacáku a vychutnávali si chvilku u pohádky. Byly jsme
překvapeny, jak brzo a s jakou rychlostí děti zalehly.
To však bylo pouhé zdání, asi po půl hodině se ze spacákových kukliček vylíhli malí
hladovci. Všichni, kteří byli u ohýnku nasyceni a napojeni najednou nemohli hlady a žízní ani koukat. Po večerním pikniku se opět
všichni zakuklili a u pohádky spokojeně usnuli. Noc proběhla bez problémů a z malých školkáčků se během noci stali stateční
školáci, kteří k nám za pár dnů budou chodit jenom na návštěvu.
Po ranní hygieně a snídani se vydávají na cyklovýlet Žluťásci.
Také jim se cesta kolem Komorníka líbila a všichni cyklisti se
vrátili do školky bez úhony.
Předposlední školní den nás linkový autobus odvezl do
Blažejova, kde si děti prohlédly domácí zvířátka. Výlet byl
pro některé dětičky opravdu poučný ozývaly se dotazy:„ Paní
učitelko, co je to za hrozné zvíře?
Neboj, to je kačer. Jo už vím Kačer Donald.“ Cestou na vlak
jsme piknikovali u výběhu kobyly a hříbátka, děti se mohly
projít s cvičenými psy Astou a Polanem. Některým průbojnějším chlapcům se podařilo svézt
na čtyřkolce Daníka - čtyřkolky byly dvě, chlapců přes dvacet a cesta k vlaku před námi.
Cestou na vlakové nadraží jsme se posilnili zmrzlinou a netrpělivě očekávali příjezd vláčku.
Lokálka nás dovezla do Lomů, kde nás čekala naše kuchařinka Květuška s prostřeným
stolem. Přivezla do zlatova vypečené řízečky s chlebem a rajčátky, doplnila nám lahvičky lahodným nápojem. Děti se vydováděly
na průlezkách, některé si prohlédly telátka v nedalekém teletníku. Malé děti se zpět do Kunžaku vrátily autobusem, předškoláčky
čekal pěší výlet Lomy – Kunžak s osvěžující zastávkou na zahradě u Elišky.
Monika Smejkalová
I tento rok pokračuje mateřská škola v modernizování svého zařízení. Díky našemu zřizovateli se podařilo letos v létě vybavit naši
školku kvalitními matracemi a dřevěnými lehátky v rámci dotačního projektu „Zdravý spánek“.Moc, pane starosto, děkujeme! -hs-
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ZHODNOCENÍ ŽIVNOSTENSKÉHO PLESU
V letošním roce dne 27. února se v sále zemědělského
družstva Kunžak konal ples živnostníků. K poslechu a tanci
zahrála kapela B – Quintett z Českých Budějovic. Poděkování
patří nejen kapele, ale i všem sponzorům bohaté a pestré
tomboly. Vysoký zájem veřejnosti, vyprodaný sál zajistily všem
zábavu až do ranních hodin.
Pořadatelům se na tomto plese podařilo získat nějaké ﬁnanční prostředky, které se rozhodli investovat do darů místním
organizacím a spolkům.
Mateřské škole v Kunžaku věnovali živnostníci ﬁnanční příspěvek na nákup dětského dopravního prostředku.

Základní škole Sira Nicholase Wintona Kunžak poskytli příspěvek na dopravu dětí při konání akce „Den země“.
Dále se pořadatelé rozhodli podpořit Český svaz žen v jejich
akcích pro děti. Částí příspěvku podpořili dětský karneval a
částí konání dětského dne.
Poslední příspěvek věnovali Obci Kunžak pro dům s pečovatelskou službou a to v podobě zakoupení dvou zahradních
altánů harmonika.
Pořadatelé plesu děkují všem, kteří se podíleli na přípravách
plesu a po letošní zdařilé akci budou opět pořádat ples plný
zábavy, hudby a bohaté tomboly.

Všichni jsou srdečně zváni na
„ŽIVNOSTENSKÝ PLES“
který se bude konat 26. února 2011.

UKÁZKA Z PRÁCÍ ŽÁKŮ ZŠ S.N.WINTONA KUNŽAKU
pokračování
Žáci základní školy reprezentují školu na žákovské konferenci Klubu ekologické výchovy na ministerstvu školství. Již po třetí
vám předkládáme ukázky z jejich prací.
Tereza Buzková, Eliška Kovářová a Jakub Šamal pokračovali v práci Denisy Malátové a Daniely Skalické: Drobné sakrální
stavby v katastru obce Kunžak, kterou v roce 2009 rozšířili o další kapitoly a dále zmapovali katastry Kaproun a Mosty. V roce
2010 dokončili svou práci, zmapovali katastry Suchdol a Valtínov a připsali další kapitoly.
-ek-

Kříž v Suchdole na návsi
Kříž v Suchdole na návsi
Zaměření: N 49° 07´43.69´´ E 15° 14´35.72´´
Nadmořská výška: 649 m.n.m.
Lokalizace: Kříž se nachází uprostřed návsi v Suchdole. Okolo jsou
vzrostlé stromy.
Parcelní číslo: KÚ Suchdol (okres Jindřichův Hradec) 677558,
parcela číslo 432/1
Popis: Celková výška kříže je 3,14 m. Stojí na podstavci, který je
široký 61 cm a jeho sokl 59 cm v nejširším místě a 50 cm v nejužším
místě. Samotný sokl je vysoký 1,62 m. Rozpětí kříže, na kterém je
socha Krista, je 61 cm. Na kříži je umístěna deska s nápisem BUĎ
POCHVALEN PAN JEŽÍŠ KRISTUS a pod ní je socha Madony. Kříž
je oplocen kamennými sloupy.
Historie stavby: Kříž byl obnoven v roce 1924. Okolo kříže bylo
vysazeno 7 kaštanů na památku 7 padlých občanů Suchdola na
frontách 1. světové války. Nyní jsou tam pouze 4. Vedle je umístěn
robotní zvon, který pochází z Kunžaku.
Stav stavby: Sokl je porostlý mechem, zato kříž je nově natřen.
Prameny: Archiv pana Mračka

Kříž na návsi ve Valtínově
Název: Kříž na návsi
Zaměření: N 49° 05´53.49´´ E 15° 15´43.86´´
Nadmořská výška: 596 m.n.m.
Lokalizace: Kříž se nachází na návsi ve Valtínově.
Parcelní číslo: KÚ Valtínov (okres Jindřichův Hradec) 776700, parcela
číslo 1448
Popis: Kříž je vysoký 3,80 m. Stojí na podstavci, který je vysoký 1 m.
Podstavec je v nejužším místě široký 62 cm a v nejširším místě 88cm.
Výška soklu je 60 cm . Rozpětí kříže je 1,20 m. Na soklu je letopočet
1868 a nápis, který je nečitelný. Na podstavci je vytesán kalich. Nad
soklem je umístěn odlitek sochy Panny Marie.
Historie stavby: Kříž byl postaven v roce 1868.
Stav stavby: Kříž je ve velmi dobrém stavu.
Mapovatelé: Tereza Buzková, Eliška Kovářová
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ČINNOST SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ KUNŽAK ZA
1. POLOLETÍ ROKU 2010
ZÁSAHY

12. březen – Požár seníku v areálu v obce Klenová.
2. únor – Vyproštění uvízlé opuštěné ovce ze sněhové závěje, předání místnímu chovateli.
22. červen – Požár včelínu.
8. a 9. červenec – Požár balíků slámy.
16. červenec – Drobný požár v blízkosti úzkorozchodné
železniční trati u obce Lomy.
12. srpen – Požár uskladněné rašeliny u obce Člunek.

10. červenec – Požár trávy v blízkosti úzkorozchodné železniční trati u obce Lomy.

ZÁVODY V POŽÁRNÍM SPORTU

2. leden – Turnaj v nohejbalu ATC Zvůle Cup 2010. Náš sbor reprezentovaly 3 týmy.
20. únor – Masopust.
20. březen – Konání tradičního plesu SDH Kunžak.
27. březen – Pořádání turnaje v nohejbalu Hasiči Cup. Účast dvou našich týmů.
30. duben – Stavění Máje, pálení čarodějnic.
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VELKÝ ÚKLID
V neděli 9. května proběhl důkladný úklid hasičské zbrojnice a zásahové techniky. Během dne prováděla skupina hasičů terénní
úpravy zadní části dvora.

15. květen: Návštěva dětí s rodiči v hasičské zbrojnici.
5. červen: Spolupořádání Strašidelného lesa ke Dni dětí. Kácení Máje.
17. červenec: 14 hasičů naší jednotky vykonávalo pořadatelskou činnost na Rally Vysočina.
28.-29. srpen: Pořádková služba na tradiční Bartolomějské pouti.

SPORT
Tělovýchovná jednota Kunžak
Současný stav členské základny: oddíly – stolní tenis 12
členů, kuželky – 27 členů, kopaná 140 členů, ostatní členové
27, celkem 206.
Vedoucí funkcionáři: předseda TJ - Rudolf Hanzlík, sekretář
– Jaromír Popela, předsedové oddílů: kopaná – Ing. Karel Winkler, kuželky – Radek Burian, stolní tenis – Václav Holcman.

nová, Vilímková, Zoubková, Kudrnová, Dvořáková, Řezáč a
Hanzlíková. V loňské sezóně skončilo v okresní soutěži na 6.
místě z 10 účastníků a získalo 16 bodů. Pro letošek si plánuje
vylepšit umístění a hrát v horní polovině tabulky.
Družstvo C bude hrát ve složení: Pala, Hanzal, Zeman, Sýkora,
Mrkva a Pudilová. Vloni se umístilo na nelichotivé předposlední příčce, pro letošek nemůže mít jiný cíl, než toto umístění
vylepšit. Začátek soutěže okresního přeboru ještě není určen,
bývá to na začátku října.
A nyní největší pozitiva. Podařilo se zajistit hráče pro další dvě
družstva – dorost a mladé naděje. Dorost bude hrát ve složení:
Hrůza ml., Brtník, Fišer, Horák. Formou cca 9 turnajů se
zúčastní okresního přeboru dorostu J. Hradec. Mladé naděje
máme tři: Burianová ml., Dorosh, Vrbová. Zde je to podobné
jako u dorostu, účastní se soutěže formou turnajů. Pro obě
posledně jmenovaná družstva máme toto přání: Ať se jim daří
v soutěžích a ať je sport baví, a hlavně ať u kuželek vydrží!
Koho kuželky zajímají, přijďte se do kuželny v Kunžaku podívat, všechny potřebné informace (rozlosování, výsledky atd.)
najdete na stránkách: www.jihokus.webnode.cz.

Oddíl stolního tenisu
V okresním přeboru III.třídy oddíl stolního tenisu v minulé
sezóně v napínavém boji o čelo tabulky nakonec obsadil 5.
místo z 9 týmů o 3 body na prvního v tabulce (N. Bystřice B).
V květnu pořádal ve víceúčelové hale v Kunžaku amatérský
turnaj (12 účastníků) - vítěz P. Marek, v červenci turnaj na Zvůli
(18 účastníků) – vítěz O. Doležal. Pro velký zájem o tento sport
se pro tento rok přihlásila do soutěží dvě mužstva z Kunžaku.
A mužstvo nemůže mít jiný cíl než postup, B mužstvo bude
doplňovat A tým. Počet členů: 12.
A tým: Václav Holcman, Pavel Rokyta, Michal Ruman, Pavel
Marek, Filip Vilímek, Stanislav Paďouk.
B Tým: Libor Krištof, Milan Koukol, František Zabloudil, Zdeněk
Košťál, Jiří Pikal, Maroš Šubrt.
Své zápasy a tréninky má oddíl ve víceúčelové hale.

Kopaná
Oddíl kopané má v mistrovských soutěžích celkem 7 mužstev
– 3 v krajské soutěži a 4 v okresní, 4 rozhodčí – 2 v kraji – Jan
Chvála v KP a Pavel Janák I.A třída, 2 v okrese – OP Aleš
Přikryl a Radek Nejezchleb.
Zastoupení mužstev v soutěžích dle věkových kategorií a jejich
umístění v soutěžním ročníku 2009/10:
Muži A
Trenéři: Miroslav Zeman – hlavní, Milan Gründel – asistent
Soutěž: krajská I.B třída
Umístění: Bohužel na posledním místě a tedy sestup do okresního přeboru, vůbec se nedařilo v podzimní části, i když jaro
bylo mnohem lepší, ale na udržení to nestačilo – 14. místo, 16
bodů, skóre 38:91 – že se výbor a hráči snaží o návrat zpět

Oddíl kuželek
Nejvýraznější pozitivní změnou je, že oddíl kuželek zvýšil
oproti loňské sezóně počet členů z 18 na 27. Umožňuje to, že
do příští sezóny nenastoupí tradičně 3 družstva, ale rovnou
družstev 5!
Družstvo A ve složení Brtník, Hrůza, Burian, Jirků, Brát, Správka se umístilo v loňském ročníku jako nováček krajské soutěže
KP I na velmi solidním 7. místě z 13 účastníků a získalo 25
bodů. V nadcházející sezóně 2010/11, která začíná 17. září
má za cíl umístění v klidném středu tabulky a tím se vyhnout
bojům o záchranu.
Družstvo B bude v nadcházející sezóně hrát ve složení: Buria-
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do I.B třídy svědčí posílení mužstva, vítězství na 30. ročníku
turnaje O pohár ředitele Tecnocapu Střížovice. I když úvod
mistrovských utkání v okresním přeboru nevyšel podle našich
představ, tak věříme, že o postup budeme hrát s Lokomotivou
České Velenice.

starších je, že hrají utkání jako dvojzápas a doprava se řeší
jedním dopravním prostředkem. V této soutěži mohou startovat
hráči narozeni 1.1.1998 a mladší.

Muži B
Trenér: Vladimír Leitgeb
Soutěž: okresní soutěž B
Umístění: 8. místo z 10 účastníků. Kádr tvoří hráči starší a
doplňují je dorostenci. Určitě měli v umístění možnost být o
několik míst výše.

Přípravka starší (7+1 hráčů)
Trenéři: Oldřich Beran, Pavel Marek
Soutěž: okresní přebor skupina B
Umístění: 9. místo z 9. účastníků. hráči mají zájem o tento sport
a je předpoklad, že se určitě zlepší. Nový ročník soutěže byl
zahájen 15.9. doma s Dačicemi, hraje se na zkrácené hřiště
a menší branky. V této soutěži mohou startovat hráči narozeni
1.1.2000 a mladší.

Dorost
Trenéři: Pavel Kovář, Zdeněk Grausam
Soutěž: I.A třída
Umístění:12. místo ze 14 účastníků. I když v této soutěži
zůstávají, tak v novém ročníku to nebude lehké, protože do
kategorie mužů odešlo několik klíčových hráčů. V této kategorii
mohou startovat hráči narozeni 1.1.1992 a mladší.

Přípravka mladší (5+1 hráčů)
Trenéři: Radek Nejezchleb, Pavel Marek
Soutěž: okresní přebor – skupina má 5 účastníků a hraje se
turnajově. Hraje se na zkráceném hřišti a na menší branky.
V této soutěži mohou startovat hráči narození 1.1.2002 a mladší. Nový ročník soutěže byl zahájen 12. září prvním turnajem.
Turnajů bude celkem 6.

Starší žáci
Trenéři: Josef Brtník, Miloš Lindourek
Soutěž: I.A třída
Umístění:7. místo z 12 účastníků – 31 bodů. Dobré umístění
bylo zásluhou nejen hráčů, ale i trenérů a hostováním několika hráčů ze Studené. V této soutěži mohou startovat hráči
narozeni 1.1.1996 a mladší.

Připravované akce:

Mladší žáci
Trenéři: Josef Brtník, Aleš Přikryl
Soutěž: I.A třída
Umístění:8. místo z 12 účastníků – 24 bodů. Rovněž u tohoto
mužstva byla spokojenost. Výhoda družstev žáků mladších i

Na všechny sportovní akce zve občany Tělovýchovná jednota
Kunžak.

prosinec 2010 – Mikulášský turnaj v sálové kopané mladších
žáků
16.1.2011 – Turnaj mužů v sálové kopané O pohár starosty
Kunžaku
30.7.2011 – Turnaj O pohár ředitele Tecnocap Střížovice
13.8.2011 – Memoriál Milana Řeháka

-han-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Dne 18.dubna 2010 byli v obřadní síni obecního úřadu přivítáni noví občánci Kunžaku: David Brtník, Šárka Švecová, Matyáš
Forman, Klára Dvořáková, Tereza Petrů, Zdeněk Zámečník, Michal Duba, Michal Tůma, Bára Chlumecká.
Při obřadu vystoupili žáci základní školy, kteří zahráli na ﬂétny a zazpívali.
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NĚCO PRO LABUŽNÍKY
Pašerácký řízek
Suroviny: 4 velké plátky z vepřové kýty, sůl, pepř, 4 vejce, lžička sádla, 1 cibule, 4 žampiony
Postup: Plátky masa naklepeme. Na sádle osmahneme nakrájenou cibuli a žampiony, osolíme, opepříme a vmícháme 2 vejce.
Na plátky masa položíme šunku a potřeme vaječnou směsí. Opatrně zavineme, sepneme párátky a obalíme jako řízek. Na
rozpáleném oleji zvolna smažíme dozlatova. Podáváme s brambory a zeleninou.

Krakonošova omeleta
Suroviny: 5 vajec, 100 g anglické slaniny, 150 g čerstvých hub, 1 lžíce oleje, 1 lžíce másla, 250 g uvařených brambor, 1 cibule,
sůl, drcený kmín
Postup: Na oleji osmahneme drobně nakrájenou cibuli, přidáme na plátky nakrájené houby, kmín a zvolna dusíme, až se odpaří
všechna voda, kterou houby pustily. Přidáme na kostičky nakrájenou slaninu, na plátky nakrájené brambory, osolíme. Tuto směs
vložíme do máslem vymazaného pekáčku, zalijeme rozšlehanými a osolenými vejci. V horké troubě zapečeme do růžova.
Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková

Připojení do sítě internet
=ĘL]RYDF¬SRSODWHN.Ì
6PORXYDQDGREXQHXUÌLWRX
EH]] YD]NX
ī  I@
  I@2
Objednávky a bližší informace:
tel.: 384 325 158, 734 310 278, info@jhcomp.cz

Neomezený objem stažených a odeslaných dat
Název tarifu

Rychlost

Cena včetně DPH

JHC 6M 5GHz

6 Mbit/s

333,- Kč

JHC 10M 5 GHz

10 Mbit/s

454,- Kč

www.jhcomp.cz

Kunžacký zpravodaj, občasník, číslo 1, září 2010. Vydává OÚ Kunžak, IČO:00246964, povoleno MK ČR E
11664 ze dne 19.4.2001. Redakce: Eva Krafková, Iva Eichlerová. Neprodejné, počet výtisků 500. Tisk: RAIN
tiskárna s.r.o., Jindřichův Hradec
12

