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Červen 2016 č. 1

Obecní úřad infOrmuje
Vážení spoluobčané,
v nastávajícím prázdninovém čase vás žádám o co možná 

nejpřísnější dodržování zásad při nakládání s odpady. Problé-
my nejsou s objemově největším komunálním odpadem (350t/
rok), ale největší problémy jsou s tříděnými odpady - plasty 
(18t/rok) a papír (13t/rok). Tyto problémy vznikají při ukládání 
odpadů do kontejnerů. Je-li odpovídající kontejner na daném 
svozovém místě naplněn, odloží někteří občané odpad vedle 
tohoto kontejneru, místo toho, aby odložili požadovaný tříděný 
odpad do volného kontejneru na jiném svozovém místě, nebo 
přímo na hlavním sběrném místě u sběrného dvora. Pracovníci 
obce pochopitelně tento nesprávně odložený odpad následně 
vytřídí, ale jde snad nám všem o to, abychom žili v čistém 
a hezkém Kunžaku. 

A ještě jedna informace k odpadům. Za loňský rok jsme 
vyprodukovali 80 t bioodpadu, což představuje cca 10 % na-

výšení nákladů na likvidaci odpadů. Žádám vás všechny, kdo 
jste používali kompost jako přirozenou likvidaci bioodpadu, 
abyste se vrátili k osvědčenému a nákladově nesrovnatelnému 
způsobu likvidace bioodpadu. Posečenou trávu je také možné 
v Kunžaku předat k likvidaci pracovní dny v době od 7.00 
hodin do 17.00 hodin a o víkendech od 7.00 hodin do 11.00 
hodin v areálu ZD. 

Dále bych chtěl upozornit na velký nešvar nesprávného par-
kování v letních měsících při koupání na Zvůli. Ve spolupráci 
s SJS Invest s.r.o., Autocamp Zvůle s.r.o., Czech Canada s.r.o. 
se v dané lokalitě podařilo vytvořit zhruba 100 parkovacích 
míst, což by mělo pokrýt požadavky návštěvníků. 

Na závěr bych vám všem chtěl popřát opravdu klidné prázd-
niny plné letní pohody.

Ing. Vladimír Šamal, starosta
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Obecní úřad infOrmuje
Vodovodní hydranty může použít jen provozovatel sítě a hasiči v případě požáru.

S neoprávněnou manipulací s nadzemními i podzemními 
hydranty se v poslední době stále častěji potýkají vodohos-
podáři. Hydrant, jako součást vodovodní sítě, slouží vodo-
hospodářům pro její plnění a odkalování. Nezanedbatelnou 
funkcí pro provozovatele vodohospodářského majetku, tedy 
společnosti ČEVAK a.s. je také plnění cisteren pro dovoz pitné 
vody v případě poruch a havárií na vodovodní síti. Hydranty 
také využívají hasiči, jako zdroj vody, při hašení požárů. 

Použití hydrantů v případě záchranných a likvidačních 
prací přesně stanovuje Zákon o vodovodech a kanalizacích 
č. 274/2001 Sb., v souladu se Zákonem č.239/2000 Sb. o in-
tegrovaném záchranném systému. Pouze v tomto případě se 
také na hasiče nevztahuje povinnost platit vodné a stočné. 
Žádný jiný způsob manipulace bez vědomí provozovatele 
tedy není možný. 

Pokud by totiž k neoprávněné manipulaci se zařízením vodo-
vodu nebo kanalizace došlo, hrozí dle výše uvedeného zákona 
pokuta jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Kromě toho 
jim ještě může vodoprávní úřad uložit pokutu za neoprávněný 
odběr a to až do stejné výše, tedy 50 tisíc korun. Provozovatel, 
je navíc oprávněn odebranou pitnou vodu zpětně vyúčtovat 
a může uložit smluvní pokutu až do výše 10 tisíc korun. 

Jakákoli manipulace s hydranty, vyjma záchranných a likvi-
dačních prací, je tedy zakázána. Tento problém se objevuje 
především v jarním a letním období, kdy se začínají napouštět 
zahradní bazény. Zde je třeba dodržet základní pravidlo. Lidé 
by měli odběr předem oznámit na bezplatnou linku společ-
nosti ČEVAK a.s. 800 120 112, kde jim poradí s možnými 
alternativami, jak bazén napustit, případně předají kontakt 
na příslušného provozního pracovníka.

jak je tO s cestOVními dOklady prO děti?

Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí 
znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba 
zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti 
mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných 
evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?

cestovní pas i občanský průkaz jsou pro děti levnější
Blíží se čas dovolených a s ním čeká mnohé rodiny cesta 

k moři či do hor za hranice České republiky. Pro cestování 
s dětmi do zahraničí již čtvrtým rokem platí, že i dítě musí mít 
vlastní cestovní doklad, jelikož v roce 2012 došlo nařízením 
Evropské unie ke zrušení možnosti cestovat na zápis v ces-
tovním dokladu rodiče. Pro rodiče to ovšem neznamená, že se 
jim kvůli pořízení cestovního dokladu pro děti dovolená nějak 
zásadně prodraží. Cestovní pas pro dítě do 15 let totiž stojí 
100 Kč a dobu platnosti má stanovenou na 5 let. 

Vzhledem k nestabilní bezpečnostní situaci v některých 
zemích, které byly dlouhodobě turistickými destinacemi, jako 
například Egypt nebo Turecko, se dá letos očekávat nárůst 
zájmu o cestování po Evropě, a proto jistě potěší možnost 
cestovat po většině států Evropy pouze s občanským prů-
kazem. Na ten je nyní možné vycestovat do zemí Evropské 
unie a také do Albánie, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, 
Makedonie, Norska, Srbska, Švýcarska a na Island. Cena 
za vydání občanského průkazu pro dítě do 15 let je 50 Kč 
a doba jeho platnosti 5 let.

cestovní doklady jsou hotové do 30 dnů
O vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu pro 

dítě do 15 let žádá zákonný zástupce, tedy zpravidla rodič, 
kterému stačí s dítětem zajít na nejbližší obecní úřad obce 
s rozšířenou působností. K žádosti, kterou na místě zpracuje 

úředník, není nutné přikládat fotografii; úředník pořídí fotografii 
dítěte přímo na úřadu při podání žádosti. Při podání žádosti 
zákonný zástupce předkládá svůj průkaz totožnosti a rodný list 
dítěte. V případě, že má dítě vydán již platný občanský průkaz 
nebo cestovní doklad, lze tento předložit místo rodného listu.

Lhůta pro vydání cestovního pasu nebo občanského prů-
kazu činí maximálně 30 dnů. V případě vycestování v kratší 
lhůtě než 30 dnů je možné požádat o vydání cestovního pasu 
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů; tento úkon je ovšem u dětí

zpoplatněn poplatkem ve výši 2 000 Kč. Bližší informace 
k vyřizování osobních dokladů lze nalézt na webu Ministerstva 
vnitra na adrese: www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.

informací není nikdy dost
V případě, že má dítě cestovat mimo Evropskou unii, doporu-

čujeme se předem informovat u zastupitelského úřadu daného 
státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s ne-
zletilým dítětem. Je také třeba dát si pozor na to, že některé 
státy mimo Evropskou unii mohou vyžadovat určitou minimální 
dobu platnosti cestovního dokladu při vstupu na jejich území 
nebo ukončení pobytu – nejčastěji činí požadovaná minimální 
doba platnosti 6 měsíců.

Podrobnosti k těmto i dalším podmínkám (např. vízová 
povinnost) lze zjistit u zastupitelského úřadu daného státu, 
popřípadě je lze nalézt na webu Ministerstva zahraničních 
věcí www.mzv.cz v sekci „Cestujeme“ a dále v části „Státy 
a území – informace na cesty“.

Mgr. Jana Vildumetzová
náměstkyně ministra vnitra

pro řízení sekce veřejné správy
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Základní škOla sira nichOlase WintOna kunžak infOrmuje

my a sir nicholas Winton 

• prezentace
19. května si žáci školy připomněli nedožité 107 naro-

zeniny Sira Nicholase Wintona, všichni shlédli prezentaci 
nazvanou My a Sir Nicholas Winton a případně některý 
z filmů Mateje Mináče o S. N. Wintonovi. 

Odkaz na prezentaci: 
h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=MG5Zwu-GY4I
(chytrým telefonem načíst QR kód nebo zadat 
do vyhledávání na www.youtube.com „kunzak 
winton ten years“)

• Wintonova moruše
V pražské botanické zahradě 5. května vysadili moruši 

černou, kterou v roce 2014 zahradě daroval Sir Nicholas 
Winton při své poslední návštěvě České republiky. Strom 
symbolicky zasadili žáci z naší školy: Zuzana Dvořáková, 
Veronika Péčová a Petr Kasl. Z roubů 200 let starého stromu, 
který se nachází na zahradě zachránce stovek židovských 
dětí ve Velké Británii, se podařilo vypěstovat tři moruše. Dvě 
jsou na Slovensku, jedna v pražské Troji. 

• ruth hálová 90. narozeniny
Paní Ruth Hálová letos oslavila 90. narozeniny a přijela je 

slavit i s námi. Žáci jí připravili velké překvapení. Namalovali 
jí obraz naší školy. Obraz vznikal tak, že každý žák namalo-
val podle fotografie jeden čtverec z celé mozaiky a pak se 
z těch čtverců složil celý originální obraz. Kromě toho děti 
paní Hálové zahrály na flétny a ona pak roztančila celou 
školu. Bylo to velmi krásné a přátelské setkání.

• uctění památky sira nicholase Wintona
Dne 19. května 2016, v den nedožitých 107. narozenin Sira 

Nicholase Wintona, který před 2. světovou válkou zachránil 
z bývalého Československa 669 převážně židovských dětí, 
byla za účasti mnoha významných hostů uctěna jeho pa-

mátka slavnostním memoriálem.
Děti Sira Nicholase Wintona, Barbara a Nick, zorganizo-

valy vzpomínkový memoriál k oslavě života jejich otce, který 

se 19. května konal v londýnské Guildhall. Českou republiku 
kromě velvyslance Libora Sečky reprezentoval ministr pro 
lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jiří Dienstbier, 
předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parla-
mentu ČR Karel Schwarzenberg a ředitel Odboru protokolu 
v Kanceláři prezidenta Jindřich Forejt. Zúčastnil se rovněž 
ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, který byl 
jedním z řečníků. Přítomno bylo celkem 400 hostů, mezi nimi 
téměř na tři desítky zachráněných Wintonových "dětí", které 
se i přes pokročilý věk sjely z celého světa, aby vzdaly hold 
svému zachránci. Na memoriálu rovněž vystoupila britská 

ministryně vnitra Theresa Mayová, která Sira N. Wintona 
osobně znala.

Následující den, 20. května, se konal oběd pro zachráněné 

Barbara a Nick Wintonovi zahajují memoriál k uctění památky jejich otce

Hosté memoriálu

Wintonovy zachráněné děti
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děti, který spolupořádala velvyslanectví České republiky 
a Slovenské republiky, kde promluvili velvyslanci obou 
zemí a rodina. Přátelé a děti Sira N. Wintona měli možnost 
si pohovořit v méně formální atmosféře. Často se jednalo 
o dojemná setkání po mnoha letech, na která budou účast-
níci jistě dlouho vzpomínat.

Obou akcí se zúčastnila paní Ruth Hálová, která, zde také 
v Guildhall účastnila rozhovoru s Esther Rantzen redaktor-
kou BBC. Za naši školu byla pozvána ředitelka Eva Krafková.

Granty

• Ovoce a zelenina do škol
Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, 

žáci I. stupně dostávají zdarma jednou týdně ovoce, nebo 
zeleninu. Projekt je podpořen z financí ČR a EU. Zboží nám 
dodává firma Bovys, která letos pro všechny třídy připravila 
ochutnávku exotického ovoce.

• jčk – O přírodě v přírodě
V letošním roce jsme získali grant Jihočeského kraje 

na projekt O přírodě v přírodě. Přínosem projektu bude 
praktické, názorné poznávání přírody a jejích vztahů, bu-
dování kladného vztahu k přírodě a zodpovědné chování 

k životnímu prostředí, podpora zdravého klimatu v třídním 
kolektivu, spolupráce žáků při plnění úkolů. Díky exkurzím 
se výuka stane zábavnější a efektivnější. Cílem projektu je 
vzbudit u žáků zájem o ochranu přírody a poznávat chráněná 
území v Jihočeském kraji. Aktivitami projektu jsou terénní 

exkurze. Dvě půldenní terénní programy v okolí Kunžaku 
a čtyři vícedenní terénní exkurze v zajímavých lokalitách 
Jihočeského kraje. Pro žáky 8. třídy jsme od 10. do 12. května 
zajistili exkurzi na Třeboňsku, kde program připravil Český 

nadační fond pro vydru. Žáci 5. třídy jeli 13. až 15. května 
do Vodňan, kde jsme využili nabídek MEVPIS. 13. - 15. září 
se uskuteční pro 8. třídu příštího školního roku (letošní 7. 

5. třída ve Vodňanech 

5. třída ve Vodňanech

5. třída ve Vodňanech

8. třída v Lužnici

8. třída v Lužnici

8. třída v Lužnici
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třídu) terénní exkurze do Novohradských hor s programem 
Novohradsko - Tereziino údolí od CEGV Cassiopeia a 3. - 6. 
října pojedou žáci 5. třídy (letošní 4.) do Stožce na Šumavu, 
zde program zajistí SEV Stožec. V červnu 9. a 6. třída měly 
půldenní programy s tématy Mokřad, Rybník a potok a Les. 

projekty

• Časopis
V letošním školním roce žákyně 9. třídy Veronika Péčová, 

Zuzana Dvořáková a Lada Švecová začaly vydávat školní 
časopis. Pravidelně vždy na začátku měsíce vyšlo jedno 
číslo, které mělo stálé rubriky. Časopis jsme přihlásili do kraj-
ské soutěže školních časopisů, kterou pořádal Jihočeský 
kraj. Časopis byl oceněn za pestrost obsahu a grafické 
zpracování.

• napříč školou

Ve středu 23. března jsme se neučili podle běžného 
rozvrhu, ale ráno se žáci rozlosovali do 10 skupin. V každé 
skupině byli žáci z 1. až 9. ročníku. V těchto skupinách pak 
absolvovali celý školní den. Projektový den byl na téma Felix 
a Maira – chytré hlavičky Zemi rozumí. Jednotlivá témata 
na stanovištích se týkala ochrany klimatu planety Země. 

• den Země

dílna kejklířů
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Oslava Dne Země se konala 26. dubna. Žáci sami vy-
brali téma letošní oslavy „Karel IV. a jeho doba“. V rámci 
těchto oslav se uskutečnila exkurze na Karlštejn, exkurze 

do stájí ve Dvorečku s dílnou lukostřelby a jízdy na koních, 
cyklovýlety, několik tvořivých dílen, kde se žáci seznámili 

s řemesly a životem v době Karla IV. Celý den byl zahájen 
na náměstí vystoupení kejklíře Vítka Procházky. Den Země 

dílna kejklířů

larp

lukostřelba

lukostřelba

na Karlštejně

Vaříme jako v dobe Karla IV.

vystoupení kejklíře
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se uskutečnil i díky finančnímu příspěvku 19 600 Kč, který 
jsme získali od obecního zastupitelstva a ze kterého jsme 
uhradili dopravu a část lektorného. 

• ukliďme svět

Škola se již poněkolikáté zapojila do akce Ukliďme svět 
a žáci pomohli uklidit odpadky v ulicích obce a jejím blízkém 
okolí. Při úklidu žáci objevili černou skládku.

kurzy

• lVZ
V letošním školním roce jsme pro žáky uspořádali lyžařský 

kurz. Kurzu se zúčastnili žáci 7. a 8. ročníku, kteří se učili 
základům lyžování v Krkonoších.

• plavání
Zcela pravidelně se žáci 3. a 4. ročníku účastní plavec-

kého výcviku, který se uskutečňuje v bazénu v Jindřichově 
Hradci. Kurz má rozsah deseti dvouhodinových lekcí. Letos 
si vyzkoušeli plavání i žáci z 1. a 2. ročníku, kteří absolvovali 
jednu dvouhodinou lekci.

• dopravní výchova
Dopravní výchova je součástí našeho vzdělávacího pro-

gramu. Ve škole pro žáky organizujeme projektový den, kdy 
se nejen učí pravidla silničního provozu, ale také soutěží 
v jízdě zručnosti. Soutěž pro ně připravili žáci 8. třídy společ-
ně s paní učitelkami. Žáci 5. ročníku byli na dopravním hřišti 
v Jindřichově Hradci, aby získali tzv. řidičský průkaz na kolo.

akce pro veřejnost

• turistický pochod

V sobotu 14. května pořádala škola spolu se Sdružením 
orientačních sportů Jindřichův Hradec jarní pochod kolem 
Kunžaku. Turisté si mohli zvolit mezi různě dlouhými trasami 
a také si na Jitrech vyzkoušeli orientační běh. Počasí nám 
přálo a všichni se vrátili velmi spokojeni.

• Vystoupení žáků

výtvarně dramatická dílna

aerobik mladší žákyně



8

1. června odpoledne se ve škole konalo vystoupení žáků, 
kteří pracují v kroužcích aerobiku, bossu, hry na flétnu, 
v pěveckém sboru a v dramatickém kroužku. Dvouhodino-
vý program navštívilo velké množství rodičů a děti sklidily 
zasloužený potlesk. 

aerobik starší žákyně

cvičení na míčích bossu

dramatický kroužek

flétny mladší žáci

flétny starší žáci

pěvecký sbor

poděkování 
Závěrem bych chtěla upřímně poděkovat všem žákům, 

kteří vzorně školu reprezentují na různých soutěžích. Mé 
poděkování patří všem učitelům, kteří se žákům věnují 
ve výuce, ale také jim chystají zajímavé exkurze, výlety 
a věnují se jim i ve svém volném čase. Děkuji i všem pro-
vozním zaměstnancům, bez kterých by škola nemohla tak 
dobře fungovat. 

Eva Krafková, ředitelka školy

mateřská škOla 
infOrmuje

Jedním z projektů naší Mateřské školy je „ Pohyb pro 
radost“. Naší snahou je, aby se pohyb stal každodenní 
součástí života dětí v naší školce. Zařazením pohybových 
aktivit vytváříme u dětí návyk na zdravý životní styl, který 
podporuje rozvoj tělesného zdraví. Pohybové činnosti umož-
ňují dětem prožít vše nové pro ně přirozeným a radostným 
způsobem. V jarních a letních měsících soustředíme vět-
šinu pohybových aktivit do venkovních prostor - na školní 
dvůr a zahradu, vydáváme se na výlety po okolí Kunžaku. 
V květnu a červnu děti navštěvují výuku plavání v plaveckém 
bazénu v Jindřichově Hradci.
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Pro loučení se zimou vyrobily děti za pomoci paní ředitelky 
loutku Moreny, kterou společně vynesly na Podolí, kde ji 
poslaly se slovy: „Zimo, zimo táhni pryč nebo na tě vezmu 
bič ...“ do světa.

Cíl prvního výletu v letošním roce - Lána. Pan Svoboda 
nás seznámil s prací na své farmě, vyprávěl nám o oveč-
kách, děti si prohlédly králíčky a místní sádky. Do školky jsme 
se vraceli přes Jitra a Struha. U Zámečníků se děti seznámily 
s kobylkou Lízou, kozou Rózou a kůzlátkem Burákem.

Poslední dubnový pracovní den jsme si opekli vuřty, upálili 
čarodějnici a postavili máj. Děti si užily prima dopoledne plné 
zážitků, her a závěrem i diskotékou na školkovém dvoře.



10

Modrásci se vydali na Vysoký kámen. Úkolem dětí bylo 
najít Vysoký kámen v lese podle obrázku, seznámily se 
s funkcí turistických značek. Počasí nám přálo, děti cestou 
zdolávaly terénní překážky, užili jsme si prima dopoledne.

Od plánovaného výletu nás neodradilo ani chladnější jarní 
počasí, Zeleňásci s Modrásky na výletě ke Komorníku. Aby 
se delších výletů mohli účastnit i naši nejmladší, kousek 
cesty se svezou v kočáru.

Žluťásci odjeli autobusem do Budkova, odtud se pěšky 
vrátili zpět přes Komorník do Kunžaku.

Modrásci se Zeleňásky na návštěvě u Šárinky v Mostech 

- seznámení s chovem domácí drůbeže a králíčků. Navštívili 
jsme paní učitelku Verunku, která pro nás připravila vyni-
kající občerstvení. Cestou zpět jsme pozorovali kravičky 
na pastvině, zdolávali lesní a terénní nerovnosti a užívali 
sluneční jarní den.
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1. června jsme slavili MDD na školkovém dvoře. První úkol 
dopoledne - kácení máje, se za vydatné pomoci malých siláků 
podařil. Poté děti porovnávaly své dovednosti, sílu a odvahu při 
soutěžích. Zájemci o malování na obličej se zkrášlili v salónu 
krásy. Zatančili jsme si a na závěr se vydali hledat poklad 
na školní zahradu.    

Monika Smejkalová

V měsíci dubnu proběhl v naší MŠ zápis dětí na školní 
rok 2016/2017. Bylo zapsáno 15 nových dětí, všechny byly 
přijaty.

Do základních škol odchází 21 dětí, tři děti mají odklad 
školní docházky o jeden rok. 

Od září otevíráme třídu dvouletých a tříletých dětí. Bude-
me muset zajistit dvě pracovní síly do této třídy. Podmínkou 
přijetí dvouletých dětí do MŠ zůstává dodržování tělesných 
potřeb – bez plen, bez dudlíku, bez kojeneckých lahví, umí 
se oblékat, jsou samostatné při jídle. 

MŠMT přislíbilo personální podporu u dvouletých dětí, 
tak předpokládáme, že nezůstane jenom u slibů, zatím jsou 
oddalovány dotace z EU, žádosti o ně měly být přístupné již 
31.5. 2016, zatím čekáme…

Uzavíráme další školní rok, blíží se prázdniny a čas 
dovolených. Přeji dětem krásné letní dny strávené se svou 
rodinou, svým kolegyním i zaměstnancům děkuji za celo-
roční obětavou práci, přeji příjemnou dovolenou a nabytí 
nové energie a sil do dalšího školního roku.

Naše paní učitelky odvádějí velice kvalitní práci na pro-
fesionální úrovni, odměnou jsou jim spokojené děti a moje 
poděkování, moc jim za to děkuji.

Všem přeji krásné prožití letních dnů.   
   

Bc. Hana Spurná
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tělOVýchOVná jednOta kunžak
přípravka
Naši nejmladší fotbalisté se snaží co nejvíce si užít aktivní 
pohyb a naučit se základy fotbalu. Soutěž této kategorie se 
hraje bez určení pořadí. Velké díky patří rodičům, kteří velmi 
aktivně pomáhají trenérům. V neposlední řadě je třeba podě-
kovat našim klukům za jejich přístup. Samozřejmě budeme 
rádi, když k nám najdou cestu i další mladí zájemci o fotbal.
Okresní přebor
Trenéři: Radek Hrůza ml.

mladší žáci

Společný tým mladších žáků s FK Studená si vedl v krajské 
soutěži velmi dobře a skončil na velmi pěkném 4. místě. Škoda 
jen, že klukům v některých utkáních na podzim nepřálo více 
štěstí, protože v jarní části ztratili body pouze ve dvou zápa-
sech. V posledním kole porazili i vítěze této soutěže Lomnici 
nad Lužnicí. V této kategorii jsou kluci z Kunžaku, Studené, 
Strmilova a Horního Žďáru. Bohužel v této věkové kategorii 
bychom bez hráčů z ostatních obcí nemohli hrát. Klukům patří 
poděkování za předvedenou hru a bojovnost, nebýt několika 
smolných zápasů, mohlo být umístění ještě lepší. 
I. A třída sk. A – 4. místo 
Trenéři: Pavel Marek, Miloš Sedlák

starší žáci
Tým starších žáků je opět našim společným mužstvem s FK 
Studená. Hráči v tomto týmu jsou nejen z Kunžaku a Studené, 
ale i ze Strmilova a K. Řečice. Po podzimní části byli kluci 
na prvním místě tabulky. Závěr soutěže byl velmi zajímavý, 
protože až v posledním kole se rozhodovalo o vítězi soutěže. 
Bohužel naši chlapci v posledním utkání prohráli s Lomnicí 
nad Lužnicí přímý souboj o první místo (1:2) a skončili tak 
na druhém místě. Přesto nemusí věšet hlavy dolů, jelikož 
svým dobrým výkonem potvrdili, že patří mezi nejlepší a jsou 
velkým příslibem do budoucích let. Velké díky patří všem 
hráčům a členům realizačního týmu bez rozdílu. Věříme, že 
v budoucnu tito chlapci budou vyhrávat a co se nepovedlo teď, 
je čeká příště. Díky kluci !!!
I. A třída sk. A – 2. místo 
Trenéři: Jaroslav Bodlák, Oldřich Beran, Marek Pavel, Hrůza 
Radek

dorost
Tým společný s FK Studená. Neustále se bojovalo s nízkým 
počtem hráčů v kádru a jen díky doplnění kádru několika hráči 
z kategorie žáků bylo možné postavit tým v plném počtu. Také 
se nám často nedařilo proměňovat čisté šance a to nás stálo 
cenné body. V době uzávěrky zpravodaje byl tým na 9. místě, 
což nebylo nijak povzbudivé, protože tým by mohl myslet 
na přednější pozice. Všem klukům přesto patří dík za bojov-
nost, i když se jim v některých momentech nedařilo, tak to 
nahradili srdcem a to je velmi důležité. Hlavně mladší hráči 
z kategorie žáků získali velmi dobré zkušenosti.
I. A třída sk. C – 9. místo (v době uzávěrky zpravodaje)
Trenér: Josef Brtník, Jaroslav Bodlák

muži
Po vydařeném podzimu, kdy náš tým měl náskok 5 bodů 
na své pronásledovatele, se projevilo jako velmi dobrý zá-
klad pro jarní část soutěže a toužený postup do Okresního 
přeboru. A tento jednoznačný cíl se stal na jaře skutečností. 
Bohužel si naši hráči cestu za postupem komplikovali a to 
ztrátou bodů v utkáních s Novou Včelnicí a Českým Rudol-
cem. Postup si zajistili už jedno kolo před koncem v domácím 
utkání s Jarošovem. I když tým měl v jarní části problémy 
s absencí některých hráčů z důvodu zranění či studentských 
povinností, došlo ke zlepšení herního projevu celého týmu, 
což mohou hlavně ocenit naši fanoušci. Již teď je třeba myslet 
na podzim, v Okresním přeboru bychom s tímto týmem chtěli 
hrát opět na špici tabulky. Tým je natolik kvalitní, že by tento 
cíl měl naplnit.
Okresní soutěž sk. B - 1. místo 
Trenéři: Josef Košťál, Milan Gründl

Výbor oddílu fotbalu
Uplynulá sezóna 2015/16 dopadla podle našich představ. 
Je třeba vyjádřit spokojenost nad mládežnickými družstvy. 
Sloučení mládežnických týmů s FK Studená je dobrou volbou. 
Dorost a žáci hrají krajskou I. A třídu. V tomto společenství 
obou klubů budeme u mládeže pokračovat i nadále. Bohužel 
v současné době nevíme, jak bude pokračovat dále kategorie 
přípravky, jelikož zde končí trenér Radek Hrůza ml. Snad se 
podaří najít nového trenéra z řad rodičů. 
Cíl splnil tým mužů, jelikož zde byl jasnou prioritou postup 
do Okresního přeboru. V loňském roce na podzim byl anga-
žován nový trenér, čímž došlo k oživení celého týmu. V kádru 
se nachází mnoho mladých kvalitních hráčů, když se k tomu 
přidají zkušenosti těch několika starších hráčů, mohu říci, že 
máme opravdu velmi kvalitní tým. Hráčům věříme a doufáme, 
že nás svým přístupem k zápasům, ale i tréninkům nezkla-
mou a budou v následující sezóně v Okresním přeboru hrát 
o přední místa tabulky. 
Ne ve všem vládne spokojenost. Členové fotbalového oddílu TJ 
Kunžak spatřují nedostatky v přístupu členů fotbalu k placení 
členských příspěvků. Jedná se především o některé hráče 
týmu mužů. 
V sobotu 18. června se uskuteční již podruhé turnaj mládež-
nické kategorie U15 „O pohár hejtmana Jihočeského kraje“, 
na kterém startují prvoligové týmy této kategorie: Bohemians 
Praha 1905, FC Vysočina Jihlava, 1. SC Znojmo, FC MAS 
Táborsko, Hanácká Slavia Kroměříž a doplní je náš tým 
dorostu. Jsme opět rádi, že nám hejtman Jihočeského kraje 
Jiří Zimola dal opět důvěru tento turnaj uspořádat pod jeho 
osobní záštitou. Prvenství bude obhajovat 1. SC Znojmo a pro 
naše kluky to bude opět velká zkušenost poměřit síly s takto 
kvalitními týmy.
Pro lepší informovanost a komfort při utkání jsme pro naše 
fanoušky pořídili světelnou tabuli, která během zápasů ukazuje 
výsledkový stav a čas utkání. Věříme, že s touto novinkou 
budou naši fanoušci spokojeni.
V neposlední řadě bychom chtěli všechny příznivce fotbalu 
pozvat na novou sezónu, kde budou naši muži po dvou letech 
opět hrát Okresní přebor. Samozřejmě nesmíme zapomenout 
na naši mládež, jelikož i naši mladší hrají vynikající fotbal.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům výboru za práci, 
za to co odvedli pro fotbalový oddíl a opravdu není toho málo. 
Výbor pracoval ve složení Beran Oldřich, Brtník Josef, Janák 
Pavel, Kovář Pavel a Radek Nejezchleb. Dále bych chtěl 
poděkovat všem trenérům, hráčům, sponzorům, fanouškům 
a všem lidem okolo fotbalu. 

Radek Nejezchleb
předseda fotbalového oddílu TJ Kunžak
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aby byla pOmŮcka OpraVdOVým pOmOcníkem 
Nejrůznější zdroje nabízí seniorům a osobám se zdravotním 
postižením kompenzační pomůcky, zdravotní pomůcky, po-
můcky pro sebeobsluhu při hygieně, při stravování i dalších 
běžných činnostech. 
Není jistě jednoduché se orientovat a správně vybrat pomůcku, 
která by byla opravdu každodenním pomocníkem a oporou. 
V současné době se mohou koupit v síti nejrůznějších prode-
jen, které ani nemusí být specializovány na distribuci těchto 
pomůcek. Dají se koupit přes internet v dražší verzi i levnější, 
s možností vyzkoušení zdarma, popřípadě vrácení. Ale slovy 
našich babiček: Ruku na srdce, není lepší se přece jenom 
obrátit na odborníka?
Seniorům v Domě s pečovatelskou službou v Kunžaku zpro-
středkovalo jindřichohradecké pracoviště Jihočeského centra 
pro zdravotně postižené a seniory o. p. s. v rámci skupinového 
sociálního poradenství přednášku o kompenzačních a zdra-
votních pomůckách včetně pomůcek pro sebeobsluhu. Ergo-
terapeutka Mgr. Kryski zastupující společnost s dlouholetou 
tradicí v distribuci kompenzačních pomůcek a zdravotnických 
potřeb seznámila všechny přítomné s jednotlivými typy po-
můcek a s možností získat pomůcku na základě poukazu 
od praktického lékaře nebo odborného lékaře přes zdravotní 
pojišťovnu. Senioři si mohli pomůcky prohlédnout, vyzkoušet 
a domluvit si vyzkoušení pomůcky zdarma přímo u sebe v bytě 
s odborníkem společnosti DMA – kompenzační pomůcky Čes-
ké Budějovice. Každý přítomný obdržel propagační materiál, 
ve kterém je uvedena úhrada pomůcky zdravotní pojišťovnou 
a jednotlivé ceny a kódy pomůcek. 
Přednáška svým průběhem připomínala spíše besedu, neboť 
přítomná Mgr. Marcela Kryski odpovídala na dotazy v průběhu 
celé akce, takže místo závěrečné diskuse si každý přítomný 
v klidu vychutnal malé občerstvení. 
Někteří senioři přišli přednášející poděkovat osobně a někteří 
si již sjednali schůzku, což je nejlepším dokladem toho, že 
akce splnila svůj účel. 
Děkujeme všem účastníkům za zájem, s jakým si přednášku 
vyslechli, velké poděkování patří ergoterapeutce Mgr. Marcele 
Kryski za její působivý výklad i praktické ukázky, děkujeme 
za pomoc při organizování této akce paní Janě Brtníkové 
a Obecnímu úřadu Kunžak za výbornou spolupráci a podmín-
ky, ve kterých můžeme tyto akce určené občanům Kunžaku 
pořádat.

-JCZPS-

180 let OchOtnickéhO diVadla V kunžaku
Ochotnické divadlo mělo v Kunžaku bohatou tradici. Začátek 
ochotnické činnosti se datuje již od roku 1836, kdy se v Kun-
žaku hrály české divadelní hry. Iniciátorem byl Kajetán Wolf, 
jehož dcera Adéla byla herečkou Národního divadla v Praze. 
Rozmach kunžackého divadla nastal koncem 19. století, kdy 
se začaly zakládat různé spolky jako např. Dělnická vzdělávací 
beseda Havlíček. Divadlo hráli také členové místního sdružení 
Volné myšlenky. Na počátku r. 1925 se na základě dohody mezi 
MS Volné myšlenky a Dělnickou vzdělávací besedou Havlíček 
vytvořil společný divadelní odbor ze členstva těchto organizací. 
V r. 1934 vznikl samostatný divadelní spolek Havlíček. Diva-
dlo hrály i další spolky. Byly to: katolická vzdělávací beseda 
Svornost, Tělovýchovná jednota Sokol, Československý Čer-
vený kříž, Republikánský dorost, Poradna pro matky a děti, 
Mládež Národního souručenství. Divadlo hráli i žáci místní 
školy. Hrálo se také loutkové divadlo. Do Kunžaku přijížděly 
i kočovné divadelní společnosti a soubory z okolí. Nejvíce 
spolků hrálo divadlo ve třicátých letech 20. století, během 
těch 10 let doby bylo sehráno 83 premiér! Nejvýznamnějšími 
režiséry byli pan Voborník, Vacka, Špidlen a pak hlavně pan 
Richard Horatlík, který začal režírovat ve 30. letech a jeho 
poslední režie byla v r. 1970, celkem uvedl na scénu 52 titulů! 
Za druhé světové války hrál pouze spolek Havlíček, právě tak 
tomu bylo i po osvobození. V r. 1951 byl spolek divadelních 
ochotníků Havlíček z nařízení Okresního národního výboru 
v J. Hradci převeden k Šumavským pilám v Písku – dřevařský 

závod v Kunžaku s posláním vytvořit u tohoto závodu závodní 
klub, což se nepodařilo zrealizovat. Tímto správním aktem byla 
aktivita kulackých ochotníků ochromena. K jejímu obnovení 
došlo v r. 1953, kdy spolek přešel k Osvětové besedě. Velkých 
úspěchů dosahovalo ochotnické divadlo v 70. letech 20. století 
za režie Jany Novákové. Soubor se několikrát účastnil národní 
přehlídky ve Vysokém nad Jizerou. V roce 1978 činnost opět 
ustala a byla obnovena v roce 1982. V roce 1986 ochotníci 
uspořádali velkou oslavu 150. výročí ochotnického divadla 
v Kunžaku. Poslední přestavení tohoto spolku bylo realizováno 
v roce 1993. V roce 1986 začal pracovat dramatický kroužek 
v základní škole, který jej nyní jediným reprezentantem ochot-
nického divadla v Kunžaku. 
Bohatá historie ochotnického divadla v Kunžaku je velmi dobře 
zmapována a existuje nejen kronika ochotnického divadla, 
ale také je shromážděno velké množství dokladů o činnosti 
ochotníků (plakáty, diplomy, fotografie). Když jsem tyto mate-
riály procházela, tak jsem si uvědomila, že ochotnické divadlo 
nějakým způsobem zasáhlo skoro každou rodinu v Kunžaku, 
ať už její členové – rodiče, prarodiče, praprarodiče… stáli 
„na prknech, jež znamenají svět“, nebo byli diváky. I když 
nyní nehrají dospělí, tak ochotnické divadlo žije v dramatic-
kém kroužku. Zájem dětí o divadlo je velký a je tedy i velkou 
radostí s nimi tvořit představení, kdy se baví nejen sami malí 
herci, ale pak i diváci.

Eva Krafková
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přehled divadelních inscenací za posledních 30 let
rok autor divadelní hra režie poznámka

1986 Podskalský Žena v trysku staletí Milada Soldánová
1986 Jílek Hloupý Honza Eva Krafková dramatický kroužek
1987 Suchý, Vyskočil Faust, Markéta, služka a já Eva Krafková
1988 Vampilov Metér Eva Krafková
1988 Mlejnek Létající třída Eva Krafková, Marie Dobešová dramatický kroužek
1989 Macourek Jedničky má papoušek Eva Krafková, Marie Dobešová dramatický kroužek
1990 Tánská Dnes večer před půlnocí Eva Krafková
1992 Grin Jessie a Morgiana Eva Krafková
1993 Bubáček Kája Eva Krafková loutky
1993 Bubík Eva Krafková loutky
1995 Popelka Eva Krafková loutky, dramatický kroužek
1996 Dobrodružství zvířátek Eva Krafková loutky, dramatický kroužek
1997 Čarodějnická pohádka Eva Krafková dramatický kroužek
1998 Láry Fáry Eva Krafková dramatický kroužek
1999 Mlejnek Létající třída Eva Krafková, Alena Pechová dramatický kroužek
2000 Kniha džunglí Eva Krafková dramatický kroužek
2001 Malý Bizon Eva Krafková dramatický kroužek
2002 Čort Čert Makrela Eva Krafková dramatický kroužek
2003 Stopět Eva Krafková dramatický kroužek
2003 Jak vznikly barvy Magdaléna Jirsová dramatický kroužek
2004 Zlatá brána Eva Krafková dramatický kroužek
2005 Trnka Zahrada Eva Krafková dramatický kroužek
2006 Staré pověsti české I. Eva Krafková dramatický kroužek
2007 Staré pověsti české II. Eva Krafková dramatický kroužek
2008 Černošská pánbůh a páni Izraelité Eva Krafková dramatický kroužek
2009 Královna Koloběžka Eva Krafková dramatický kroužek
2010 Kolotoč v Africe Eva Krafková dramatický kroužek
2011 Cirkus a ještě veselejší Kašpárek Eva Krafková dramatický kroužek
2012 Směsice z naší televizní krabice Eva Krafková dramatický kroužek
2013 Půlminutové horory Eva Krafková dramatický kroužek
2014 Viking Vike Eva Krafková dramatický kroužek
2015 Cesta do vesmíru Eva Krafková dramatický kroužek
2016 Nemocné pohádky Eva Krafková dramatický kroužek

ZajímaVOsti Z histOrie 

ladislav fučík: jan evangelista kypta (2015)
Pan Dr. Ladislav Fučík se mnoho let zabýval životem a dílem 
Jana Evangelisty Kypty. Nakonec jeho dílo bylo vydáno sou-
kromým tiskem. Jeden výtisk jsem obdržela a velice mne za-
ujalo poutavé vyprávění o tomto hudebníkovi, který na začát-
ku své hudební dráhy působil v Kunžaku. Dovídáme se, jak 
vypadal hudební život v Kunžaku před skoro dvěma sty lety.
Eva Krafková
Citace z knihy str. 29 a 30:

Kunžacká dětská kapela
 „V Kunžaku jsem byl celý den ponořen do muziky. 
S hochy jsem procvičoval úkoly, opisoval noty, hrál na var-
hany, s Viktorem muzicíroval já na housle, on na basu. Ale 
hodně jsem se od pana kaplana Bernarda naučil. Vzpomí-
nám si, že mi jednou dal part první trubky pochodu se slovy: 
Janku, on mi tak říkal, napiš to pro ostatní nástroje flétnu, 
klarinety, dvě trubky, baskřídlovku, dvě trubky Es, heligon B 
a bicí a vsaď to do partitury.“
 „No, a jak to dopadlo?“ otázal se Vejvara.
 „S velkou pomocí pana kaplana jsem ten pochod 
napsal, ale toho potu, co jsem při tom vypotil. S klukama 
jsem si pochod na lesní roh zahrál.“
 „A kolik vás hrálo?“ optala se Vejvarová.
 „Když jsem v dvacátým devátým (myšleno 1829) 
roce odcházel z Kunžaku do učitelského kurzu do Tábora, tak 
nás hrálo, myslím, osmnáct. V roce třicátém jsem byl u páte-

ra Bernarda podruhé, tak s dívkami se hrálo až ve třiceti.“
 „Cože, děvčata že foukala do nástrojů?“, takřka jed-
nohlasně udiveně zvolali Vejvarovi.
 „Ne tak, dívky, bylo jich deset – dvanáct, zpívaly. Ale 
jedna přece foukala,“ obrátil se Kypta na paní Vejvarovou, 
hrála na flétnu. Zkoušelo se třikrát v týdnu, v neděli třeba 
i celé odpoledne, zvláště když jsme s panem kaplanem při-
pravovali slavnost k patronce hudebníků svaté Cecílii.“
 „Prosím, posečkejte! Já si na toto povídání zapálím 
fajfčičku.“ 
„A já doleju poslední kapku piva,“ dodala paní Vejvarová. 
A Kypta pokračoval:
„Tu oslavu naší patronky jsme s panem kaplanem připravo-
vali několik měsíců. Svaté Cecílie je dvaadvacátého listopa-
du. To už dětská kaple měla jednotné oblečení a to chlapce 
tak povzbudilo, že skladby znali takřka nazpaměť.
Ke slavnosti napsal páter Bernard text o Cecílii římské panně 
a Valerianovi, kterého si má proti své vůli vzít za manžela. 
Zemřela jako mučednice.
A teď nástroje! Páter Bernard přišel za mnou a řekl: Janku, 
vsaď tato slova do not!“
Vejvarovi ustali „v práci“ a Vejvara pronesl: „Tak vida, vy už 
jste tenkrát komponoval?“
„Já jsem se, pane domácí, zdráhal, ale páter Bernard zdvihl 
ukazováček a s vážnou tváří pravil: Pokus se o to! Já ti po-
mohu. No, víc než měsíc jsem se s tím trápil. Panu kaplanovi 
jsem denně musel ukazovat, jak jsem v práci pokročil, on 
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poradil, opravil chyby a tak jsem Píseň k svaté Cecílii napsal, 
po pravdě napsali.“
„A kolik vám bylo let?“ zvědavě se optala Vejvarová.
„Osmnáct, devatenáct. Něco jsem uměl od varhan, hodně 
jsem pochytil od pana kaplana, když jsem opisoval noty pro 
kapelu.“
„A jak tehdy probíhala ta oslava?“ otázal se Vejvara.
„Na den svaté Cecílie v podvečer vyšel průvod od kostela 
do místnosti na radnici. Nejprve šla hudba v stejnokrojích, 
pak dětský sbor a dívka, která nesla obraz svaté Cecílie. 
Za ní kráčel páter Bernard s kněžími z okolních farností, dále 
pak kunžačtí radní a lidé z Kunžaku i z okolí.“
„To jistě byli v průvodu i naši, totiž sestra s manželem a ruka-
ma. V neděli se jí na tu slavnost zeptám, vždyť to bylo před 
šesti, sedmi roky,“ sdělila Vejvarová.
„Na radnici nejprve promluvil pan kaplan. Poutavě vyprávěl 
o životě svaté Cecílie, načež nastoupil dětský sbor a hudba 
k provedení Písně k Cecilské slavnosti.“

„Od skladatele Jana Evangelisty Kypty,“ doplnil Vejvara 
a s manželkou Kyptovi zatleskali.
„Děkuji, děkuji. Takového uznání si nezasloužím. Vždyť to 
byla učednická práce, v potu tváře napsaná. Nejprve hudba 
zahrála krátkou předehru, pak sbor zpíval průběh děje, a co 
říkala Cecílie, to zpívala sólově dívka.“
„A v místnosti na radnici nastal potlesk veliký,“ básnicky pro-
nesl Vejvara.
„Skladba se líbila. Pan kaplan ji se sborem a kapelou nastu-
doval výborně. Já jsem si v ní zahrál na lesní roh. Dneska 
bych ji napsal lépe!“
„A hele!“ podíval se na nástěnné hodiny Kypta. „Ručička se 
blíží k jedenácté. Musím ještě Ikavcovi opsat jednu skladbu 
pro varhany. – zítra máme ten pohřeb a odpoledne pana re-
genschoriho navštívím. Snad už ten „houser“ od něho odletěl 
a moc děkuji za zelňačku,“ pravil při odchodu.
„A my za pěkné povídání,“ dodali Vejvarovi.

seZnam mužŮ kunžacka – leGiOnářŮ, dle seZnamu 
sibiřské armády

příjmení jméno datum narození bydliště legie
Bulant Alois 25.12.1888 Valtínov 2.zál.pluk
Doležal Antonín 29.4.1889 Kunžak 4.pluk 10. rota
Doležal Matěj 24.2.1880 Valtínov
Doležal Vojtěch 21.4.1892 Valtínov 7. neženijní
Doubek Alois 25.11.1884 Valtínov dělostřelec
Doubek Čeněk 6.12.1886 Valtínov
Feitl Rudolf 5.4.1886 Kunžak 6.pluk 10.rota
Fidler Josef 18.9.1898 Olšany 5.pluk
Hess Václav 31.3.1886 Zvůle
Chalupa Jan 27.7.1898 Mosty 1.pluk 7.rota
Hansalander 24.12.1887 Kunžak 8.pluk 7.rota
Steinhauser, později se jmenoval Kamenický Vincenc 19.1.1887 Mosty
Dolejš Silvestr 5.12.1890 Kunžak
Tušera Josef 15.2.1893 Kunžak
Kopačka František 27.11.1887 Kunžak 5.prapor 6.rota
Kopačka Karel 25.1.1887 Vlčice
Krafka Josef 19.3.1893 Kunžak 5.pluk 2.rota
Krumlík Jindřich 24.12.1888 Kunžak 5.pluk
Linhart Jan 31.12.1890 Mosty 1.pluk 7.rota
Lovětínský Leopold 7.11.1898 Mosty 6.prapor
Lovětínský Leopold 11.11.1873 Mosty 6.prapor
Malát Bedřich 4.2.1894 Kunžak 8.pluk
Marek Jan 18.12.1895 Kunžak 1.pluk
Martínek Josef 28.2.1891 Kunžak 4.pluk
Martínek Karel 19.1. Kunžak 6.pluk
Matějka Tomáš 10.12.1876 Kunžak 2.zálož.pluk
Michálek Jan 2.11.1895 Valtínov 7.pluk 6.rota
Muller Jan 26.5.1886 Kunžak
Ondra Jaroslav 13.3.1891 Valtínov
Pavlík Jindřich 9.6.1892 Kunžak
Pavouček Václav 12.8.1895 Kunžak 8.pluk
Petrák Václav 12.11.1875 Mosty 5.pluk
Petráš Jaroslav 4.8.1893 Kunžak 2.pluk
Pikal Karel 21.1.1895 Kunžak 1.pluk
Pytlík Jan 16.5.1878 Kunžak 8.pluk
Přibyl Emil 8.4.1888 Kunžak 3.nestrojní pluk
Šavrda Jan 19.11.1881 Kunžak
Šlechta Alois 25.5.1893 Kunžak 1.pluk 8.rota
Šteflíček Tomáš 7.11.1885 Kunžak 2.divizní artilerie 2. baterie
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srážky V kunžaku
Součástí zápisu do kroniky obce Kunžak je i přehled srážek spadaných v naší obci. Téma počasí je námětem mnoha hovorů, věřím, 
že vás zaujme tento zajímavý přehled za posledních 36 let. 

kronikářka obce Eva Krafková

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
leden 34,3 91,2 87,6 123,2 49,7 58,1 97,5 169,8 31,0 22,9 10,6 12,5 58,6 71,5
únor 36,1 32,0 14,6 81,8 43,4 66,2 26,4 80,0 106,1 49,5 87,7 21,4 55,8 82,9
březen 47,8 55,8 53,0 42,4 56,0 59,3 43,1 65,1 128,4 19,4 38,6 45,4 81,7 38,3
duben 124,5 42,0 37,2 90,3 65,2 38,1 38,2 27,8 28,5 83,0 65,2 58,3 41,4 27,2
květen 52,4 46,8 65,5 109,5 73,4 133,7 110,3 113,3 27,8 73,3 68,8 75,0 6,8 56,5
Červen 88,9 24,3 73,3 88,6 79,9 117,7 117,1 133,1 96,9 71,4 61,9 98,9 65,2 131,7
Červenec 185,8 127,8 88,2 27,3 89,7 138,0 139,7 116,0 97,3 50,7 42,4 76,9 73,6 119,6
srpen 49,2 38,3 101,2 96,6 37,1 124,8 125,1 63,1 69,7 64,6 73,1 55,1 43,1 70,8
Září 34,3 88,8 30,6 55,2 125,8 37,8 22,2 96,0 42,6 71,5 78,0 24,5 55,6 64,6
říjen 32,4 91,6 38,4 28,0 24,8 19,1 52,4 28,3 26,5 21,8 52,4 24,0 78,5 35,9
listopad 36,6 67,1 20,2 44,8 40,0 91,5 30,1 55,6 54,7 32,6 80,9 56,1 54,7 80,3
prosinec 42,8 86,3 88,9 30,2 20,8 62,7 132,7 61,7 123,6 24,4 27,8 124,0 57,6 93,0
celkem 756,1 792,0 698,7 817,9 705,8 947,0 934,8 1009,8 833,1 585,1 687,4 672,1 672,6 872,3
průměr 63,0 66,0 58,2 68,2 58,0 78,9 77,9 84,2 69,4 48,8 57,3 56,0 56,0 72,7

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
leden 64,8 89,4 65,2 15,0 25,9 24,9 67,8 29,9 33,8 55,9 106,3 97,7 42,9 62,6
únor 17,5 41,5 17,8 32,2 5,9 115,2 48,1 22,5 64,2 9,4 62,0 70,3 54,4 44,6
březen 71,6 64,9 55,6 72,5 57,7 38,3 167,7 69,1 70,3 14,4 61,8 22,9 93,7 67,0
duben 57,0 96,2 78,4 93,5 31,2 52,4 12,4 61,9 25,8 29,2 41,7 31,8 63,1 3,9
květen 68,8 102,7 130,7 64,4 57,5 53,1 79,2 77,8 32,7 115,9 47,8 78,4 108,4 97,5
Červen 47,0 98,6 91,1 64,9 123,1 80,0 14,4 65,9 143,8 45,5 147,0 53,8 137,3 32,7
Červenec 60,7 37,4 83,5 194,0 128,0 92,4 122,2 145,5 129,6 82,0 45,7 134,2 122,3 65,5
srpen 82,5 115,7 60,0 46,3 23,0 42,4 76,5 139,5 222,8 65,4 69,9 106,3 153,9 90,3
Září 80,7 134,8 74,7 24,4 122,4 40,4 41,8 99,8 61,6 35,5 80,6 65,1 10,0 154,4
říjen 32,9 9,2 74,2 43,6 99,3 24,9 64,1 30,8 12,0 88,9 41,1 6,0 24,2 34,2
listopad 36,3 116,3 47,5 55,2 51,6 42,3 18,0 55,7 73,1 27,3 71,6 29,1 38,1 107,0
prosinec 59,3 60,4 37,0 49,9 38,3 55,9 30,5 78,9 74,7 42,9 11,8 63,4 15,3 24,1
celkem 679,1 967,1 815,7 755,9 763,9 662,2 742,7 877,3 944,4 612,3 787,3 759,0 863,6 783,8
průměr 56,6 80,6 67,9 62,9 66,7 55,2 61,9 73,1 78,7 51,0 65,6 63,2 71,9 65,3

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
leden 40,2 18,9 88,7 49,8 97,9 98 34,5 79
únor 21,1 107,6 23,6 10,9 37,8 68,5 12 12,5
březen 72,4 84,0 35,1 39,8 16,3 27 37,5 45,5
duben 27,9 18,5 66,3 41,8 51,5 13 29 32
květen 51,8 77,8 70,5 81,0 32,4 147 141 67
Červen 77,5 165,1 72,5 59,0 114,4 173 34 75
Červenec 102,7 119,2 136,4 149,1 142,3 71 88 22,5
srpen 40,6 113,6 199,3 46,3 79,2 64 81 86
Září 45,9 29,4 79,5 104,0 48,8 96,5 147 60,5
říjen 25,1 72,8 15,1 54,7 57,0 42,5 68,5 93,5
listopad 71,5 31,7 52,7 0,4 25,8 31,5 43,5 90,5
prosinec 33,1 60,7 65,5 37,1 78,2 34 44,5 62,5
celkem 609,8 899,3 905,2 673,9 781,6 866 760,5 726,5
průměr 50,8 74,9 75,4 56,2 65,1 72,16 63,4 60,5

něcO prO labužníky

koláč s tvarohem a třešněmi

Suroviny: 300 g polohrubé mouky, 100 g cukru krupice, 1 
vanilkový cukr, 1 prášek do pečiva, 1 vejce, 200 g hery

Postup: Ze všech surovin uděláme těsto, dáme ho 
na vymazaný plech, propícháme vidličkou, dáme předpéct 
na 10 minut.

Náplň: 500 g tvarohu, 100 g cukru, 2 vanilkové cukry, 2 vejce, 
2 vanilkové pudingy, 200 ml šlehačky, 400 g třešní (možno 
i višně, jahody, maliny)

Postup: Vypeckované třešně smícháme s tvarohem, 
cukrem, vanilkovými cukry, pudingovým práškem. Do hmoty 
vmícháme ušlehanou šlehačku. Natřeme na předpečený 
korpus a pečeme asi 40 minut.

Zapékané lesní houby

Suroviny: 500 g lesních hub, 1 větší cibule, 2 stroužky 
česneku, 50 g másla, sůl, pepř, drcený kmín, špetka 
muškátového oříšku, 200 ml smetany, 2 vejce, 3 lžíce zelené 
petrželky, 100 g parmazánu

Postup: Houby očistíme, nakrájíme na malé kousky. Cibuli 
a česnek pokrájíme, opečeme na másle. Přidáme houby 
a dusíme asi 20 minut. Přidáme koření, přendáme do zapékací 
mísy a zalijeme směsí smetany, vajec a petrželky. Posypeme 
sýrem. Zapékáme při teplotě 200°C asi 20 minut. Podáváme 
s pečivem.

Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková
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Vítání ObČánkŮ

V neděli 12. června se konalo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků. Vystoupili zde žáci základní školy a miminkům zazpívali. 
Do obce přibyli tito noví občánci: Alžběta Martínková, Anežka Dobešová, Francesco Valentino Criscuolo, Nela Hanzalíková, Rozárie 
Macášková, Martin Hes, Matěj Křehlík. 
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hudební léto penzion skalíček
V Kunžaku se již stalo tradicí pořádání hudebních vystoupení v penzionu Skalíček. 
Tato jednotlivá vystoupení dostala v loňském roce novou formu v podobě souvislého programu 
koncertů I. Hudebního léta ve Skalíčku. Pořadatelé Hudebního léta 2015 mají radost z pozitiv-
ního ohlasu a zájmu veřejnosti o pokračování. 
Proto vám nabízí program ii. hudebního léta ve skalíčku a věří, že vám nabízená skladba 
„folku, country a popu“ dá možnost vybrat termín k návštěvě. Srdečně zvou pořadatelé II. 
Hudebního léta ve Skalíčku a současně slibují překvapení v podobě drobného dárku pro 
každého diváka.
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Obec Kunžak
pořádá

KONCERT
Václav Hudečka

v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku
ve středu 27. července 2016 v 18.00 hod.

účinkují:   Václav Hudeček – housle
    Lukáš Klánský – klávesy

V programu zazní skladby skladatelů:
G.F.Haendela, W.A.Mozarta, F.Schuberta, 
J.M.Leclaira 

    
vstupné:100 Kč
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