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Prosinec 2016 č. 2

Obecní úřad infOrmuje
Vážení spoluobčané,
jménem svým a jménem Zastupitelstva obce Kunžak Vám 

všem děkuji za spolupráci v uplynulém roce. Zamyslím-li se 
nad tím, co se nám povedlo a co nás čeká v roce 2017, musím 
se pozastavit u těchto větších akcí.

 Na náměstí v Kunžaku probíhá restaurování žulové kašny 
a sochy sv. Jana Nepomuckého. Obě akce jsou realizovány 
s finanční podporou Jihočeského kraje – Dotační program 
Kulturní památky. Těsně před začátkem školního roku byla do-
končena výměna otvorových prvků v budově ZŠ SNW Kunžak. 
Podařilo se zrealizovat výměnu vrat a zateplení stropu požární 
zbrojnice v Kunžaku s finanční podporou Jihočeského kraje 
– Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů Jihočeského 
kraje. V listopadu proběhla instalace herních prvků (I. etapa) 
na dětském hřišti vedle tenisových kurtů s finanční podporou 
Ministerstva pro místní rozvoj – Podpora rozvoje regionů. Po-
vede-li se přestěhovat do konce roku obecní knihovnu do nově 
opravených prostor bývalého kina, tak čtenáři od roku 2017 
mohou využívat zázemí odpovídající skutečnému významu 

naší knihovny. I tento projekt byl realizován s finanční podporou 
Jihočeského kraje – Program obnovy venkova.

Z investičních akcí zařazených do rozpočtu obce na rok 
2017 stojí za zmínku rekonstrukce střech dvou pavilonů MŠ 
včetně spojovací chodby a kompletní výměna vodovodního 
řadu, rekonstrukce povrchů ulice Čechova a Malé Podolí spo-
jená s vybudováním oddílné kanalizace v této části Kunžaku. 
Částečnou změnu vzhledu náměstí by mělo přinést zateplení 
budovy obecního úřadu. Poslední větší akcí na rok 2017 je 
zajištění projektové dokumentace včetně potřebných povolení 
pro výstavbu ČOV a podání žádosti o dotaci. Podaří-li se nám 
tyto akce zrealizovat, proinvestuje obec Kunžak v následují-
cím roce zhruba 13 mil. korun a to při nezměněné výši všech 
stanovených místních poplatků, ceny vodného a stočného. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám požehnané Vánoce, prožité 
v kruhu svých blízkých, hodně štěstí, pevné zdraví a vše dobré 
v roce 2017. 

Ing. Vladimír Šamal, starosta
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Základní škOla Sira nichOlaSe WintOna kunžak infOrmuje

maPOvá aPlikace cleeriO
Přinášíme vám novou mapovou aplikaci naší obce 
od společnosti Cleerio. Tato aplikace se podobá klasickým 
internetovým mapám, obsahuje ale mnohem více informací 
a pomáhá při správě obce. Jedná se o soubor map doplněný 
o data z našeho úřadu. Všechny informace se mohou 
prohlížet najednou, což umožňuje vidět vzájemné souvislosti 
a pomáhají tak šetřit čas a zodpovídat dotazy od občanů 
mnohem rychleji. Práce s ní je jednoduchá, a protože je online, 
je přístupná odkudkoli a kdykoli.

Odkaz pro vstup do mapové aplikace najdete na webových 
stránkách obce (v levém menu domovské stránky odkaz 
mapová aplikace), nebo rovnou po zadání adresy:
maps.cleerio.cz/kunzak. Aplikace byla navržen tak, aby co 
nejvíce usnadnila práci úřadu obce a zpřístupnil informace 
o obci veřejnosti.

V nedávné době byl do aplikace zpracován územní plán a trasy 
inženýrských sítí. Pro zájemce o historii obce a okolí lze také 
zobrazit historickou mapu Císařské otisky z roku 1830. Díky 
funkci nastavení průhlednosti mapových vrstev (přístupné 
po kliknutí na symbol šipky) je pak možné prolínat historické 
mapy s dnešní realitou.

Obecní úřad má k dispozici rozšířené možnosti mapové 
aplikace, které slouží pro administraci údajů potřebných 
při správě obce. Jedná se např. o získání kompletních 
informací z Katastru nemovitostí, pasport lamp veřejného 
osvětlení a dopravních značek, které lze nejen prohlížet, ale 
i aktualizovat a doplňovat.

Je velmi jednoduché určit přesnou polohu inženýrských sítí 
na podkladě letecké či základní mapy nebo si nechat vykreslit 
informace z Katastru nemovitostí, jako jsou druhy pozemků, 
pozemky ve vlastnictví obce a dalších vlastníků, pozemky 
s věcným břemenem, vše zvýrazněním na mapě nebo výpisem 
v tabulce.

Vyhledejte si informace o svém pozemku na mapovém portálu 
a přesvědčte se, co všechno nabízí.

Od 1.12.2016 již nenajdete na webových stránkách obce 
Kunžak odkaz na evidenci hrobů, která 
bude opět přístupná v průběhu roku 
2017, kdy plánujeme mapovou aplikaci 
rozšířit o pasport hřbitova.

Stavební ruch o prázdninách

Během letních prázdnin probíhala v budově školy výměna 
oken. Okna se vyměnila v suterénu, v přízemí a v 1. patře. 
(Ve 2. patře byla vyměněna před dvěma lety). Rekonstrukci 
oken realizovala firma Plastikov Jihlava. Celá akce byla časově 
velmi náročná, ale nakonec se vše podařilo realizovat tak, že 
v měsíci září probíhaly jen dokončovací práce v prostorách, 
které nebylo nutné pro zahájení školního roku zprovoznit. 
Celkem bylo vyměněno 101 oken a čtvery dveře. Celková 
cena celé rekonstrukce byla 1 763 000 Kč. Velké poděkování 
patří zastupitelstvu obce, které se rozhodlo tuto akci realizovat 
z vlastních prostředků, firmě, Plastikov, která odvedla pěknou 
práci. A v neposlední řadě velký dík patří všem provozním 
zaměstnanců školy, kteří stihli školu včas připravit na zahájení 
školního roku. Kromě toho že byla vyměněna okna, byly někte-
ré prostory vybíleny a v celé budově byl proveden generální 
úklid. Díky patří i zaměstnancům obce, kteří jim pomáhali se 
stěhováním a s úklidem. Během prázdnin jsme také vyměnili 
všechny počítače v počítačové učebně. Nová učebna byla 
zprovozněna v měsíci září. Poděkování patří zaměstnancům 

firmy Texi, kteří zakázku realizovali a správci učebny panu 
učiteli Dobešovi, který se této práci věnoval i o prázdninách. 
Počítače jsme zakoupili z provozního rozpočtu, cena zakázky 
byla 400 000 Kč.
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Zahájení školního roku
1. září do naší školy nastoupilo 195 žáků, což je stejně jako 
v loňském školním roce. V první třídě je 26 žáků.

Granty
Škola v letošním roce podala dvě žádosti o granty, které 
vyhlásil Jihočeský kraj. V obou případech jsme byli úspěšní. 
Jednalo se o získání podpory u grantového programu Rozvoj 
venkova a krajiny - Podopatření 3 Podpora environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO 
ve školách. 

1. Projekt Náš region
Záměrem projektu bylo poznávání místního regionu žáky 
a tvorba propagačního materiálu. Žáci během navštívili některá 
zajímavá místa místního regionu, tato místa fotografovali, dále 
vyhledávali informace o místním regionu na internetových 
portálech a tyto získané poznatky zpracovali graficky do letáků 
o místním regionu. Projekt byl realizován v hodinách biologic-

kého semináře, informatiky a pracovní výchovy. Na projektu 
spolupracovali 2 pedagogičtí pracovníci, vyučující biologického 
semináře Mgr.Dana Horázná a vyučující informatiky a pracovní 
výchovy Mgr. Jan Dobeš. Formu výuky jsme zvolili skupinovou 
práci a metodu badatelství. Žáci získali nové znalosti o místním 
regionu z oblasti historie, geografie, o přírodních i turistických 
zajímavostech. Získali nové dovednosti např. práci s digitál-
ním fotoaparátem, získávání informací z internetu, práce 
s grafickými programy, pravidla použití zdrojů v tvorbě propa-
gačního materiálu. Na závěr projektu prezentovali své práce 
před třídním kolektivem a podíleli se na hodnocení výstupů. 
Před předáním nejlepších prací do Reklamního ateliéru byly 
provedeny korektury, doplnění a opravy žákovských prací. 

Letáky vytiskl Reklamní ateliér Soběslav. Letáky finančně také 
podpořila Obec Kunžak z obecního rozpočtu. Letáky budou 
sloužit k propagaci školy, obce i práce žáků. 
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2. Projekt O přírodě v přírodě
Záměrem projektu bylo vzdělávat žáky v oblasti biologie a eko-
logie názorně, zábavně a hravě přímo v přírodě. Byl tvořen 
čtyřmi pobytovými terénními exkurzemi a třemi environmen-
tálními jednodenními programy. Programy zajistily organizace, 

které se tím zabývají a se kterými spolupracujeme již několik 
let, a máme s jejich lektory dobrou zkušenost. Projekt umožnil 
žákům poznávat nejvzácnější kouty přírody Jihočeského kra-

je. 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. V 13. - 15. září se uskutečnila pro 8. 
třídu školního roku 2016/17 terénní exkurze do Novohradských 
hor s programem Novohradsko - Terezino údolí od CEGV Cas-
siopeia a v 3. - 6. říjnu jeli žáci 5. třídy do Stožce na Šumavu, 

zde program zajistíl SEV Stožec. 9. a 6. třída měly 3 půldenní 
programy s tématikou EVVO. Spoluúčast byla hrazena z pří-
spěvků žáků. Projekt značně snížil finanční náročnost exkurzí. 
Názorná výuka v přírodě je velice efektivní a prohlubuje u žáků 
zájem o přírodu a její ochranu. 

Kroužky
V letošním školním roce jsme opět rozšířili nabídku kroužků, 
žáci tak mohou smysluplně naplnit svůj volný čas.

kroužek třídy vedoucí

Aerobik I. st. 2.–4. r. J. Beranová

Aerobik II. st. 5.–9. r. J. Beranová

Anglický klub
3.–5. r.
6.–9. r.

Veřejnost I.–III.
Bill Gregory

Lukostřelba 3.–9. r.
M. Pavouček

T. Mašek

Modelářský 1.–9. r. F. Čeloud

Cvičení na míčích BOSU veřejnost T. Dvořáková

Flétna I. 2.–4. r. Š. Štruplová

Flétna II. 4.–6. r. Š. Štruplová

Zdr Tv I. st zařazení žáci R.Burianová

Zdr Tv II. st zařazení žáci R.Burianová

Florbal 5. – 9. r. P. Chrstoš

Workout 7.–9. r. E. Mannová

Výuka hry na nástroj individuální p. Martinů

Dramatický kroužek I. 2. – 4. r. E. Krafková

Dramatický kroužek II. 5. – 9. r. E. Krafková

Myslivecký kroužek 1.–9. r. E. Nováková

Římskokatolické náboženství 1.–9. r. J. Gumenický

Aerobik I. st. 2.–4. r. J. Beranová

Aerobik II. st. 5.–9. r. J. Beranová

Sběr papíru
Již tradičně žáci 9. ročníku 
uspořádali v říjnu sběr papíru. 
Podařilo se sebrat více než 
6 tun papíru. Výtěžek bude 
využit na zaplacení školného 
našeho adoptovaného chlapce 
Labana z Keni, který letos do-
končuje střední školu. Jednot-
livé třídy soutěžily o dorty, ale 
opravdovými vítězi se nakonec 
stali všichni, kteří se snažili 
pomoci. Na dortech si letos 
pochutnali žáci 1. a 6. třídy 
a samozřejmě žáci 9. třídy, 
kteří dostali dort za organizaci 
sběru.
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návštěva
21. listopadu nás navštívila naše milá „žákyně“ Ruth Hálová. 
Přivezla nám obraz Sira Nicholase Wintona, který pro naši 
školu namalovala. Namalovala ho již v roce 2014, ale doposud 
byl na výstavách jejích obrazů nejprve v Českém Krumlově 
a pak v Plzni. Odteď je na čestném místě v přízemí naší školy. 
Paní Hálová se ten den také u nás setkala s předsedou Se-
nátu ČR panem Štěchem, na kterého se obrátila s prosbou 
o pomoc opuštěným ohroženým dětem, jichž je v současné 
době v Evropě zase jednou veliký počet. Naše škola ji v její 
iniciativě podpořila.

Přejeme všem žákům, zaměstnancům, rodičům, našim pří-
znivcům a přátelům a všem občanům naší obce krásné Vánoce 
a v novém roce zdraví, štěstí a pohodu.

Vedení školy

mateřSká škOla
Otevření i. ročníku mš pro děti od dvou let 

K letošnímu březnovému zápisu do MŠ přišlo, mimo jiné, 
šest dvouletých dětí. Slibům paní ministryně o tom, že od září 
budou ve všech třídách dvě učitelky se, bohužel, nedá věřit, 
a tak jsme ve spolupráci s panem starostou Ing. Vladimírem 
Šamalem oslovili Úřad práce v Jindřichově Hradci a zajistili tak 
pro naši mateřskou školu pracovní sílu pro pomocné a úklidové 
práce. Od září jsme tedy mohli otevřít třídu pro dvouleté a tří-
leté děti. V této třídě pracuje kvalifikovaná učitelka a sdílená 
asistentka, kterou vykonává stávající zaměstnanec MŠ. V této 
třídě se vzdělává celkem 12 dětí, z toho šest dětí dvouletých. 
Nutno říci, že ač jsou to děti velmi malé, tak jsou opravdu moc 
šikovné, rády zpívají, tančí a všechny se radostně zapojují 
do paní učitelkou připravovaných vzdělávacích činností. Je to 
velmi náročná a uznáníhodná práce, mám radost, že se nám 
v rámci omezených finančních možností podařilo zajistit vzdě-
lávání dětí již od tak útlého věku a že se dětem u nás moc líbí. 

 
Projekt „děti do bruslí“

V letošním školním roce 2016/2017 se naše Mateřská ško-
la Kunžak opět zapojila do kurzu bruslení s názvem „Děti 
do bruslí“.
Tentokrát jsme s dětmi jezdili na zimní stadión do Telče. Děti 
vedli zkušení trenéři Zdeněk Ondřej, Marek Koláček, Michal 
Kubín a Mgr. Petr Procházka. Těmto trenérům patří velký dík 
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za jejich hezký přístup k dětem a za jejich skvělé vedení.
Cílem projektu je položit u dětí základy bruslení, které si v ra-
ném věku osvojí, a budou přínosem pro jejich celý budoucí 
život. Kurz bruslení je zaměřen na motoriku, koordinaci pohybů 
a hlavně radost dětí z pohybu na bruslích. Děti se seznamují 
pro ně s novým prostředím zimního stadiónu, mají možnost si 
na základě vlastní zkušenosti vyzkoušet jaké to je, pohybovat 
se na bruslích. Podzimního kurzu se účastnilo z naší mateř-
ské školy 24 dětí ve věku od čtyř do šesti let. Některé děti již 
absolvovaly třetí kurz a je to na jejich bruslení znát.
Projekt trval tři měsíce, od 20. září do 22. listopadu, na zimní 
stadión jsme jezdili každé úterý a děti byly opravdu nadšené. 
Velký dík patří našemu zřizovateli, který finančně podpořil 
bruslící děti částkou 25 000,- Kč, na část úhrady dopravy dětí 
a pronájmu ledové plochy, především pak panu starostovi 
Ing. Vladimíru Šamalovi za jeho vstřícný přístup a podporu. 
Děkujeme také vedení firmy Tecnocap s.r.o. Střížovice, které 
nám přispělo finanční částkou 5 000,- Kč na úhradu pronájmu 
ledu. Moc si toho vážíme a moc za rodiče dětí a děti děkuje-
me. Děkujeme také za pomoc s dětmi maminkám, tatínkům 
a babičkám, kteří s námi jezdili pomáhat utahovat tkaničky 
a hlavně povolovat tkaničky u bruslí, abychom děti stačili 
přezout a připravit na kurz. 

Podzimní činnosti v naší školce:

Teplé podzimní dny nás v září lákaly na výlety – Komorník 

Babí léto - po stopách pavoučka Kamila 

Jablíčkování 

Ježkování 
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Dýňování 

Dráčkování 

Padá listí zlaté rudé... 

Děti mají radost, pokud je rodiče mohou navštívit ve školce. 
Naším zájmem je dětská přání plnit, proto připravujeme odpo-
ledne pro rodiče a děti. Některá odpoledne probíhají v prosto-
rách školky, někdy je tematický situujeme do přírody. Letošní 
podzim jsme uspořádali „Drakiádu“ na louce na Bělidle. Děti 
s nadšením pobíhaly s draky po louce za asistence tatínků 
a maminek se jim dařilo dostat dráčky do vzduchu. Za odměnu 
si všichni pochutnali na opečených vuřtech.

Další společnou podvečerní akcí byl Martinský lampiónový 
průvod. Všichni účastníci si měli přinést lampiónek, dobrou 
náladu a hlavně se teple obléct, neboť sněhová plískanice 
v letošním roce opravdu dorazila včas. Akce začínala na škol-
ním dvoře, odkud byla fábory značená cesta k místu setkání 
s Martinskou družinou. Díky ochotné Marušce Mračkové a je-
jím koníkům, nám i letos družina svatého Martina přivezla vy-
nikající svatomartinské rohlíčky. Atmosféra svítících lampiónků 
a poletujících vloček nám připomněla blížící se adventní čas.
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SPOrt

Poděkování 

Mé poděkování a uznání patří mým kolegyním, za jejich profe-
sionální přístup ke vzdělávání dětí, ke své práci. Připravují pro 
děti rozmanitou nabídku činností nejen v rámci předškolního 
vzdělávání, ale i při mimoškolních akcích pořádaných pro 
rodiče s dětmi, v jejich volném čase. Pokud přijdou na tyto 
akce rodiče s dětmi, bereme to jako uznání naší práce i ze 
strany rodičů. 
Děkuji za přístup k práci i svým provozním zaměstnancům, 
za čistotu prostředí, za s láskou připravované jídlo pro děti. 
I tito zaměstnanci patří do našeho „školkového“ týmu.
S nadcházejícím časem se pomalu blíží doba vánoční a Nový 
rok, proto přeji všem dětem i dospělým klidné prožití svátků 
vánočních, hodně zdraví, štěstí a sil pro zdolávání nových 
překážek a nových životních výzev. A také mír a lásku nejen 
v našich srdcích.

Bc. Hana Spurná

kOPaná
Přípravka
Naši nejmladší fotbalisté se snaží co nejvíce si užít aktivní 
pohyb a naučit se základy fotbalu. Soutěž v této kategorii ne-
hrajeme. Velké díky patří rodičům, kteří velmi aktivně pomáhají 
trenérovi. V neposlední řadě je třeba poděkovat našim klukům 
za jejich přístup. Samozřejmě budeme rádi, když k nám najdou 
cestu i další mladí zájemci o fotbal.
Trenér: Miloslav Beránek

mladší a starší žáci
Tým starších i mladších žáků je našim společným mužstvem 
s FK Studená a Jiskrou Strmilov. V týmu mladších žáků máme 
pouze dva hráče, jinak je tým složen z kluků ze Studené a Str-
milova. Ve starších žácích je situace úplně jiná, většina kluků 
je z Kunžaku.  Po podzimní části se nacházejí mladší žáci 
na 7. místě tabulky a starší žáci jsou ve své soutěži na prvním 
místě s dvoubodovým náskokem. Všichni vkládáme do našich 
starších žáků velké naděje, že se nám po smolném loňském 
druhém místě podaří krajskou soutěž v této kategorii vyhrát. 
Obrovským přínosem pro všechny kluky je příchod trenéra 
Beránka, kteří se společně s trenérem Pavlem Markem velice 
dobře doplňují. Samozřejmě velké díky patří všem hráčům 
a členům realizačního týmu bez rozdílu.
I.A třída sk.A starší – 1. místo 
I.A třída sk.A mladší – 7. místo 
Trenéři: Pavel Marek, Miloslav Beránek, Miloš Sedlák, Jaro-
slav Bodák

dorost
Tým společný s FK Studená a Jiskra Strmilov. Podařilo se 
velmi dobře doplnit kádr hráči, kteří přešli věkově z kategorie 
žáků. Proto nebyl problém postavit tým v plném počtu, jak 
tomu ne vždy bývalo v letech minulých. Velký vliv na umístění 
v tabulce mají výsledky týmu z venkovních zápasů, v nichž 
tým ani jednou nebodoval. V těchto zápasech se nám často 
nedařilo proměňovat čisté šance a to nás stálo cenné body. 
Tým je po podzimu na 7. místě. Věříme, že v jarní části dojde 
k posunu v tabulce, protože tým by mohl myslet na přednější 
pozice. Všem klukům přesto patří velký dík za bojovnost, i když 
se jim v některých momentech nedařilo, tak to nahradili srdcem 
a to je velmi důležité. 
I.A třída sk.D – 7. místo 
Trenér: Josef Brtník, Jaroslav Bodlák

muži 
Po postupu do Okresního přeboru vstoupil tým do nové sezó-
ny pod vedením nového trenéra Karla Loukoty, který se své 
úlohy ujal velmi dobře. Společně s Milanem Gründlem vytvořili 
skvělý tandem. Podzim se týmu mužů vydařil a s výsledky 
můžeme být spokojeni. Po slabší první polovině podzimu měli 
naši muži skvělý závěr podzimní části. Po konsolidaci týmu 
předvádělo mužstvo velmi pěkný fotbal, na který se dalo dívat. 
V závěru podzimu náš tým posílil zkušený hráč z Ukrajiny, 
který dříve hrál v několika zahraničních prvoligových týmech, 
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a týmu jeho příchod velmi prospěl. Také je třeba zmínit, že se 
do týmu podařilo velmi dobře zapracovat mladé hráče, což je 
příslibem do budoucna. Pro jarní část sezóny je cíl jasný, hrát 
pohledný fotbal bez sestupových starostí, pokud možno držet 
umístění v první polovině tabulky. Tým je natolik kvalitní, že 
by tento cíl měl splnit. 
Okresní přebor - 6. místo  
Trenéři: Karel Loukota, Milan Gründl

výbor oddílu fotbalu
Podzimní část soutěží 2016 dopadla dle našich představ. 
Je třeba vyjádřit spokojenost nad mládežnickými družstvy. 
Sloučení mládežnických týmů s FK Studená a nově i s Jiskrou 
Strmilov je dobrou volbou. Dorost a žáci hrají krajskou I. A třídu. 
V tomto společenství tří klubů budeme u mládeže pokračovat 
i nadále. Jsme rádi, že se podařilo najít trenéra pro tým našich 
nejmladších fotbalistů – přípravku. Za což patří velký dík rodi-
čům nejmenších, kteří oslovili toho nejzkušenějšího trenéra 
z celého regionu. Trenérem přípravky je zkušený Miloslav 
Beránek, který se i trenérsky podílí na práci s týmem žáků. 
Cíl splnil také tým mužů. Po postupu do Okresního přeboru 
se drží tým na pěkném šestém místě a věříme, že postavení 
v tabulce bude po skončení jarní části ještě lepší.  
Také je třeba zmínit, že jsme v červnu již podruhé pořádali 
turnaj mládežnické kategorie U15 „O pohár hejtmana Jihočes-
kého kraje“, na kterém startovali prvoligové týmy této kategorie: 
Bohemians Praha 1905, FC Vysočina Jihlava, 1. SC Znojmo, 
FC MAS Táborsko, Hanácká Slavia Kroměříž a doplnil je náš 
tým dorostu. Jsme rádi, že nám hejtman Jihočeského kraje 
Jiří Zimola dal opět důvěru tento turnaj uspořádat pod jeho 
osobní záštitou. Prvenství v tomto turnaji vybojovali hráči FC 
Vysočina Jihlava. Již teď se všichni těšíme, že se v příštím 
roce uskuteční již třetí ročník turnaje.
V neposlední řadě bychom chtěli všechny příznivce fotbalu 
pozvat na jarní část sezóny, kde věříme, že budou naši muži 
bojovat na špici Okresního přeboru. Samozřejmě nesmíme 
zapomenout na naši mládež, jelikož i naši mladší hrají vyni-
kající 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. Samozřejmě v neposlední řadě 
patří velký díl všem zastupitelům obce za podporu nejen fot-
balu, ale celého sportu u nás v Kunžaku. Bez finanční podpory 
obce by nebylo možné, zajistit chod celé tělovýchovné jednoty.

Radek Nejezchleb
předseda fotbalového oddílu a předseda TJ Kunžak

StOlní teniS
Do letošní sezony jsme při-
hlásili pouze dvě mužstva. 
Hráčský kádr se zmenšil, ale 
dobré a kvalitní jádro zarputi-
lých hráčů nám zůstalo. Jsme 
vděčni za výborné zázemí, 
které díky obci a TJ Kunžak 
máme. Oplátkou na to jsou 
naše dosavadní výkony. Kdy 
B tým bojuje o první místo 
v OP3 a náš A tým drží střed 
tabulky v OP1. Doufáme, že 
se nám bude nadále dařit 
úspěšně reprezentovat naši 
obec.
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O živOtě SeniOrů v kunžaku
O seniorech, kteří jsou členy Svazu tělesně postižených – 
dále STP – a nejen o nich, je tento příspěvek do Kunžackého 
zpravodaje. Naše organizace má 85 členů a sdružuje kromě 
vlastního Kunžaku i Valtinov, Člunek a Střížovice. Společnost 
je to velmi čiperná, aktivní a pobyt uvnitř je velmi příjemný. 
Sdružuje občany ve věku cca od 60 do 88 let. Kdekoliv se 
objevíme, na jednodenním výletě nebo několikadenním poby-
tě, tak jsme obdivováni pro naši vitalitu a schopnost se bavit.
Naše organizace pořádá každé první pondělí v měsíci „taneč-
ky“ U Točíka. Vždy je zajištěna hudba, při které vzpomínáme 
na naše mladé časy. Zpravidla každý účastník přinese cosi 
„na zub“, jsou to hody, stoly se „prohýbají“. Atmosféra k po-
hledání, a když se to trefí na „Mikuláše „ nebo na „Masopust“, 
nebo na MDŽ, veselí se násobí. Pouze o prázdninách je 
tanečková pauza.
Letos se naši členové podívali do divadla v Počátkách na před-
stavení Poslední árie a do divadla v Častrově na představení 
Dobytí Troje.  Zájem byl obrovský, a to nejen od našich členů.
Naše organizace pořádá vždy na jaře – bývá to květen – jedno-
denní výlet. Letos jsme zvolili Vlčnov, 29květen – „Jízda králů“. 
I když je to poněkud z ruky, stálo to zato.  Folklor, výzdoba obce, 
kroje účastníků, ozdobení koní i mladý král. Velké shromáždění 
lidí, cizinců, doprovodné programy, emocionální zážitek. Jen 
to horko by mohlo být rozumnější.
Po květnu následoval v červnu týdenní pobyt na Slovensku 
v Bojnicích. Tam se vydalo sedm aut, tj. 28 osob. Hotel, který 
se stal naším přechodným domovem, byl asi dosud nejlep-
ším, který jsme kdy v minulosti navštívili. Příjemní majitelé, 
obsluha, prostředí. Z této základny jsme, jako ostatně vždy 
předtím, vyjížděli za zajímavostmi v okolí. Jen stručně: Boj-
nický zámek, prehistorická jeskyně, přenádherná místní ZOO 
zahrada, Kremnice – sídlo světoznámé mincovny, návštěva 
„Pupku Evropy“ – oficiálně deklarovaný střed Evropy,  malova-
ná   vesnice Čičmany, Slovenský Bethlem  v Rájecké Lesné, 
Nitra - klášter, projížďka vláčkem městem s audio výkladem, 
tržnice, slavnostní oběd.  Při zpáteční cestě do Bojnice se 
nám podařilo vyhledat obydlí kapely Rytmus, která vystupuje 
ve Šlágru. Kontakt byl navázán. Při běžném kontaktu se Slo-
váky je cítit přátelský vztah k nám -  Čechům. 
Po prázdninovém poklidu STP uspořádala uprostřed babího 
léta jednodenní výlet na Orlickou přehradu. Vše bylo per-
fektně zajištěno. Na lodi bylo veselo díky Františku Dědinovi 
a jeho harmonice. Kapitánem lodi byl Pepík Zoch, zpěvák ze 
Šlágru. Dodnes na nás vzpomínají. Po lodi jsme se přesunuli 
do Budějovického Budvaru. Průvodkyně paní ing. Kolářová 
byla opravdu excelentní. Vysvětlila nám úplně všechno. Měli 
jsme pocit, že to pivo bychom mohli vařit i my. Průvodkyně 
nám zdůraznila obrovskou zásluhu na postavení Budvaru 
v osobě ředitele pana Ing. Bočka, který stojí v čele podniku 
od roku 1990.  Po jeho boku stojí vynikající spolupracovníci.  
Budvar vyváží pivo do asi 70 zemí světa, kde rovněž zvítězil 
a obhájil souboj o značku Budweiser Bier s americkým gi-
gantem Anheuser Bush. Budvar je třetím největším výrobcem 
piva v Čechách. Jeho výstav je 1,600.000 hl za rok se 650 
zaměstnanci.  Jeho lahvárna dokáže vyprodukovat 40 000 
lahví za jednu hodinu při obsluze asi 5 osob.  Provoz „duchů“. 
Po té následovala Pivnice Budvaru, kde byl pro nás objednán 
oběd, a péčí sládka jsme obdrželi dvě piva – zdarma.  Cesta 
domů byla veselá za doprovodu harmoniky.
STP pořádá každý rok přednášku zajímavé osobnosti. Letos 
se podařilo zajistit osobnost pana Dr. Jiřího Grygara. V květ-
nu nám povídal o meteoritech, přednášku zakončil záhadou 
Tunguzského a nedávno Čeljabinského meteoritu.
Musím připomenout i záležitost týkající se zachování bez-
platné služby „Sociální péče o naše občany“ v obci Kunžak 
na rok 2017. STP zorganizovala petici, jež obsahuje 235 
podpisů, a tak se podařilo tuto službu v obci udržet.  Vážení 
spoluobčané, využívejte této služby.
Zajímavé přednášky a besedy z minulých let. Osobnosti, které 

přijely do Kunžaku: Václav Větvička, Jan Kačer.  Velice zajímaví 
byli:  pan Trčka  - povídání o Ugandě, pan Dobeš - povídání 
o Bajkalu, paní Mgr. Krafková – Kronika Kunžaku, film a bese-
da o Siru Nicholasu Wintonovi, MUDr. Mraček - o záchranné  
službě, MUDr. Berka – kardioproblémy, MUDr. Pokorná – 
prevence, MUDr. Zámečníková o ARU,  RNDr. Pavel  Spurný 
– o astronomii.
Týdenní pobyty v minulých letech. Z těch starších:  Medenice 
2x, Ždár, Krkonoše – Horský Dvůr, Jánské Lázně, Beskydy – 
Horní Bečva, Pasohlávky, Šumava - Zdíkov, hrady Kašperk, 
Rábí, Velhartice, pekárna Lenora, Sovinec, Borová Lada, 
Klášterec, Kvilda, Zadov, židovská synagoga v Hartmanicích - 
velmi emotivní, skleněný oltář v Dobré Vodě, Prášily, Modrava, 
Jezerní slať, Lipno  - Koruna stromů atd. 
Bechyně – lázně, spojené s péčí o naše těla.   Návštěva 
Stádleckého mostu, původně stál, přes Vltavu, před výstavbou 
Orlické přehrady, byl rozebrán a přemístěn nad Lužnici. Klášter 
v Opařanech. Zdejší pan farář znal Kunžak a připomněl nám 
svého přítele, našeho faráře pana Podhrázského, kterého 
dokonce doprovodil na poslední cestě. V Bechyni jsme se po-
tkali i s panem Janem Kačerem. Oslovili jsme jej a byla z toho 
beseda a nakonec přijal naše pozvání do Kunžaku. Příjemné 
setkání. V Bechyni se nám podařilo setkat se i s poslancem 
Kalouskem. 
Další rok jsme se vydali na sever naší vlasti. Dočasným poby-
tem se nám stalo Máchovo jezero. Program byl nabytý. Libe-
rec – botanická zahrada, hora Ještěd, sklárna Ajeto, sklářské 
muzeum v Novém Boru, virtuální návštěva Česko-saského 
Švýcarska, Česká Lípa, klášter v Jablonném pod Ještědí – 
bohoslužba a následně návštěva hrobu sv. Zdislavy – patronky 
rodiny a chudých. Výklad prováděl představený kláštera – velmi 
emotivní, sarkofág- umělecký skvost.
V dalším roce jsme si vybrali Toužim, Karlovarsko.  Mariánské 
Lázně a jejich zpívající fontána – nezapomenutelný záži-
tek. Karlovy Vary, exkurze do obrovské porcelánky, na koloná-
dě samý cizinec, ruská klientela, máte pocit pyšného Čecha 
na tento poklad našeho národa.  K perličkám této lokality patřila 
návštěva konírny nejúspěšnějšího jezdce pana Josefa Váni.  
Vidět ty krásné koně, ta jejich svalnatá těla, ty dlouhatánské 
nohy, šampiony mnohých pardubických. Stojí to zato. Hrady 
a zámky Chýše, Manětín, Kynžvart - spojený s Metternichem, 
klášter v Teplé. Hrad Bečov – Maurský relikviář.
Z jednodenních výletů uvádíme:  Kmochův Kolín, Vranovská 
přehrada, Klášter v Želivi, Pacov, Kámen, Hvězdárna Ondřejov, 
zubří farma ve Starém Městě, ZOO Jihlava, Slavonice, Třebíč, 
Nové Hrady, Lanštejn , Vyšší Brod – Závišů kříž, rozhledna 
Jakub ve Valtinově, atd.
Naše aktivity prezentujeme na stránkách Jindřichohradeckých 
listů.
Musím zdůraznit, že zajišťování veškerých aktivit našimi členy 
výboru jsou prováděny zcela zdarma a dobrovolně. Patří vám 
poděkování.
 Závěrem musím poděkovat, a činím tak velice rád, všem 
členům výboru za jejich aktivitu, ať jsou z Valtinova, Kunžaku, 
Střížovic nebo ze Člunku. Za aktivitu ve vedení naší organizace 
tímto obzvlášť děkuji panu Ing. Karlu Mátlovi. Tento člověk stojí 
v čele naší organizace ve funkci místopředsedy a předsedy 
asi 10 let. 
milý  karle, děkujeme ti.  
Musíme poděkovat i našim sponzorům:  Obci Kunžak, Obci 
Člunek, Obci Střížovice Tecnocap Střížovice, K.T.Z. Kunžak.
Pokud jsem na něco nebo na někoho zapomněl, prosím 
o laskavé prominutí.
Svaz tělesně postižených v kunžaku tímto přeje svým 
členům, i nečlenům, občanům kunžaku, valtinova, Člunku, 
Střížovic klidné prožití vánočních svátků, hodně pohody 
a štěstí, zdraví v novém roce 2017. 
Nerozhodnuté vyzývám, přijďte mezi nás!!!!

Ing. Eduard Kovář
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ČeSký SvaZ žen

V letošním roce oslavily některé naše členky své jubileum. 
Zleva: Marie Grausamová, Marie Ziková, Marie Hronová, 
Dana Malíková, Marie Dvořáková, Veronika Vobrová a Radka 
Burianová.
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Činnost za rok 2016

ZáSahY

datum druh zásahu místo zásahu

28.08. Požár suché trávy a slámy Střížovice

15.09. Ohniště v prostoru zahrady Malý Ratmírov

29.10. Ohniště po pálení v lese Kunžak-Zvůle

OStatní akce SOutěže

datum akce

22.01. Výroční valná hromada

19.03. Ples SDH Kunžak

25.03. Brigáda v ZD Kunžak

02.04. Turnaj v nohejbalu SDH Kunžak

30.04. Stavění máje, pálení čarodejnic

04.06. Dětský den, kácení máje

26.-28.08. Pouť

05.11. Výlov Kovářského rybníku

26.11. Mikulášské odpoledne

Naše družstvo se v tomto roce opět zúčastnilo soutěže Jin-
dřichohradecké hasičské ligy (JHHL), jež byla založena před 
3 lety v našem okrese, a probíhá podle jasně stanovených 
pravidel. Letošní ročník měl opět 10 kol závodů v požárním 
útoku, kterého se podílelo 10 základních družstev. Pro jiná 
družstva byla soutěž otevřená a mohli se jí také účastnit. 
My jsme se ve druhém ročníku JHHL umístili na 5. místě, což 
je o jedno místo lepší, než v loňském roce. 

brigáda v Zd kunžak
Na jaře jsme byli požádáni předsedou ZD v Kunžaku panem 
Zdeňkem Zámečníkem o pomoc. Na jednom z kravínů bylo 
zapotřebí sundat starou střešní krytinu o rozloze cca 700 
m2. S touto činností jsme velice rádi pomohli. Krytinu si poté 
zaměstnanci ZD odklidili sami.

Spolupráce s Českým svazem žen
Jako každý rok i letos jsme pomáhali Svazu žen při pořádání 
dětského karnevalu, Dne dětí a Mikulášského odpoledne.

datum místo konání

28.05. PS Panské Dubenky

11.06. PS Horní Němčice

18.06. PS Horní Pole

25.06. PS Mosty

05.07. PS Horní Meziříčko

16.07. PS Mrákotín

23.07. PS Kunžak

06.08. PS Studená

27.08. PS Zahrádky

10.09. PS Dolní Žďár
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něcO PrO labužníkY

vítání ObČánků

V neděli 6. listopadu se konalo v obřadní síni obecního úřadu vítání občánků. Vystoupili zde žáci základní školy a miminkům 
zahráli na flétny. Do obce přibyli tito noví občánci: Kryštof Reiter, Ráchel Marie Pudilová, Jakub Šmíd, Mikuláš Brach, Štěpán-
ka Šarochová, Adéla Augstenová, Daniel Štěpán.

koláčky s ořechovým krémem

Suroviny: 210 g hladké mouky, 100 g moučkového cukru, 
1 vanilkový cukr, 100 g másla, 2 žloutky
Postup: Ze všech surovin uděláme těsto, těstem vyplní-
me košíčky a pečeme asi 15 minut na 180°c, po upečení 
košíčky ihned vyklopíme a necháme vychladnout.
krém: 100 g másla, 100 g moučkového cukru, 100 g mletých 
ořechů, 1 lžíce rumu

Postup: Ušleháme máslo s cukrem, vmícháme ořechy a rum. 
Krém nastříkáme do košíčků a polijeme polevou.
Poleva: 120 g moučkového cukru, šťáva z ½ citronu
Postup: Cukr se šťávou umícháme do hladka.

fíkové lanýžky

Suroviny: 150 g fíků, 50 g perníku na strouhání, 100 g 
mletých vlašských ořechů, 80 g moučkového cukru, 20 g 
hery, 3 lžíce rumu, ½ lžičky skořice, 1 lžíce citronové šťávy
Suroviny na dokončení: 200 g čokoládové polevy a nahru-
bo nasekané ořechy

Postup: Fíky umeleme na masovém strojku, přidáme nastrou-
haný perník, mleté ořechy, cukr, heru, rum, skořici, citronovou 
šťávu. Utvoříme hmotu, ze které vytvoříme špalíčky, ty můžeme 
posypat moučkovým cukrem. Dáme ztuhnout do lednice. Na-
máčíme je do polevy, posypeme je nasekanými ořechy a opět 
necháme ztuhnout v lednici.

Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková
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naše obec recyklací elektrospo-
třebičů výrazně ulevila životnímu 

prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 
125 televizí, 22 monitorů a 855,00 kg 
drobného elektra Snaha obyvatel 
obce recyklovat staré a nepoužívané 
elektrospotřebiče se již několik let 
vyplácí. Naše obec obdržela certifikát 
vypovídající nejen o přínosech třídění 
televizí a počítačových monitorů, ale 
také o velkém významu sběru drob-
ných spotřebičů, jako jsou mobilní te-
lefony. Díky environmentálnímu vyúč-
tování společnosti ASEKOL můžeme 
nyní přesně vyčíslit, o kolík elektrické 
energie, ropy, uhlí, primárních surovin 
či vody jsme díky recyklaci vyslouži-
lého elektra ušetřili ekosystém Země. 
Víme také, o jaké množství jsme 
snížili produkcí skleníkových plynů 
C02 nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií nezisko-
vé společností ASEKOL, která s obcí 
dlouhodobě spolupracuje na recyklací 
vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúč-
tování společnosti ASEKOL vyplývá, 
že občané naší obce v loňském roce 
vytřídil i 125 televizí, 22 monitorů 
a 855,00 kg drobných spotřebičů. Tím 
jsme uspořili 43, 78 MWh elektřiny, 
1 901,35 litrů ropy, 195,06 m3 vody 
a 1,83 tun primárních surovin. Navíc 
jsme snížili emise skleníkových plynů 
o 10,02 tun C02 ekv., a produkci ne-
bezpečných odpadů o 37,76 tun. Vý-
sledek studie jednoznačně prokázal, 
že zpětný odběr elektrozařízení, i těch 
nejmenších, má nezanedbatelný pozi-
tivní dopad na životní prostředí. Když 
si uvědomíme, že recyklace běžných 
100 televizorů uspoří spotřebu elek-
trické energie pro domácnost až na 4 
roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů 
ropy potřebných až k sedmi cestám 
do Chorvatska, jsou to impozantní 
čísla . Pozitivní zprávou pro uživatele 
počítačů také je, že odevzdání 10 
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu 
energie potřebnou pro chod noteboo-
ku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, 
kteří tříděním takto zásadně přispívají 
k ochraně životního prostředí, si za-
slouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, 
počítačových monitorů a drobného elektrozařízení. Hodnotí 
jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální 
recyklace jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového 
produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní 

prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba 
energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. 
Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.
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Jsme z vašeho regionu.

KAMEROVÉ
A ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉMY

profesionální řešení 
pro firemní areály, rodinné domy 
i městské kamerové systémy 146 Kč

ceny od

INTERNET
stabilní rychlé připojení
bezdrátově nebo opticky

rychlost až

Mbps200

tel.: 384 325 158 
info@jhcomp.cz www.jhcomp.cz

Obec Kunžak pronajme nebytové prostory v domě 
čp. 60 v Mostech (hostinec) a bytovou jednotku 
jedinému nájemci. V případě zájmu o bližší 
informace volejte na tel. 384 399 101.



16

Kunžacký zpravodaj, občasník, číslo 2, prosinec 2016. Vydává OÚ Kunžak, IČO:00246964, povoleno 
MK ČR E 11664 ze dne 19.4.2001. Redakce: Eva Krafková, Iva Eichlerová, Josef Drobil. Neprodejné, 
počet výtisků 500. Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., Jindřichův Hradec 

ZŠ S.N.Wintona Kunžak

 koncert 
 z mezinárodní školy Christian International School of Prague

ve  14. prosince v 18.30 h

v  síni OÚ Kunžak
v programu zazní anglické a   

Obec Kunžak
 

 koncert 
v  18. prosince v 18.00 h

v  síni OÚ Kunžak

  Sulženko –  sólista opery ND
Miloš Havlík – housle
Jan Kalfus – cembalo
Radomír Širc – violoncello
Jan Beránek – klavír

Vstupné 100,- 


