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Červenec 2017 č. 1

Obecní úřad infOrmuje
Vážení spoluobčané,
jsem moc rád, že vás mohu opět pozdravit prostřednictvím 

prázdninového vydání Kunžackého zpravodaje. Toto období 
plné sluníčka a odpočinku je naplněno i množstvím význam-
ných oslav místních spolků. 140 let založení SDH Kunžak, 
115 let založení SDH Mosty a 90 let založení TJ Kunžak jsou 
akce, které se oslavit prostě musí, a těším se na příjemná 
setkání s přáteli sportu.

To nepříjemné, co nás v tuto dobu čeká, je rekonstrukce 
inženýrských sítí spojená s výměnou povrchů silnice III/ 02316 
– ulice Čechova. Chtěl bych vás tímto požádat o maximální 
shovívavost a velkou míru tolerance při zdolávání úskalí této 
stavby.

Zvýšený pohyb turistů s sebou jako každoročně přinese 
nárůst množství odpadků. Chtěl bych vás tedy požádat o co 
možná nejpřísnější dodržování zásad při nakládání s odpady. 
Novinkou v ukládání suti je to, že u Obecního rybníka lze uklá-
dat pouze zeminu a kamení. Beton, cihly, tašky a keramiku lze 
předat firmě Čech-odpady, Lomy nebo na skládku Fedrpuš, 
Jindřichův Hradec.

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

    
Ing. Vladimír Šamal, starosta

V jarních měsících bylo dáno do provozu dětské hřiště v Nerudově ulici. Hřiště se podařilo postavit díky dotačnímu programu 
Podpora regionů, který byl vypsán Ministerstvem pro místní rozvoj ČR
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ZajímavOst Z histOrie
Přehled kunžackých starostů

1610 Ondřej Krejčí purkmistr

1610 Petr Malát rychtář

1626 Ondřej Doubek rychtář

1658 Matěj Povolný purkmistr

1665 Nikodém Vokáč purkmistr

1751 Antonín Novák purkmistr

1763 Leopold Beránek purkmistr

1794 Josef Zámečník purkmistr

1807 - 1808 Matouš Šavrda rychtář

1809 - 1811 Josef Šavrda rychtář

1861 - 1862 Antonín Lukas starosta

1863 - 1873 Matěj Vosolsobě starosta

1873 - 1880 Josef Fryč starosta

1884 - 1890 Jan Novák starosta

1890 -1899 Jan Hajný starosta

vyhláška Obce kunŽak O nOČním klidu

Zastupitelstvo obce Kunžak se na svém zasedání dne 22.6.2017 usnesením č. 32 usneslo vydat na základě ustanovení 
§ 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Předmět

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž se doba nočního klidu nevymezuje.

Čl. 2
Doba nočního klidu

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.1

Čl. 3
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou

kratší nebo žádnou
1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci o Velikonočním pondělí
b) v noci z 30. dubna na 1. května z důvodu konání tradičních čarodějnic

c) v noci z 08. 07. 2017 na 09.07.2017 oslava 140 let založení SDH Kunžak
d) v noci z 22. 07. 2017na 23.07.2017 závody v požárním sportu SDH Kunžak
e) v noci z 05. 08. 2017 na 06.08.2017 turnaj ve fotbale – memoriál M. Řeháka

f) v době konání tradiční pouťové slavnosti v noci z pátka na sobotu, v noci ze soboty na neděli
g) v noci z 24. prosince na 25. prosince

h) v noci z 31. prosince na 1. ledna 

1 dle ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, platí, že „Dobou 
nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodin. Obec může obecně závaznou vyhláškou stanovit výjímečné případy, 

zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší 
nebo žádnou.

2) Informace o konkrétním termínu akcí uvedených v odst. 1 této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním 
úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.

Čl. 4
Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Drahoslava Vobrová Ing. Vladimír Šamal
místostarosta starosta

1899 - 1906 František Šavrda starosta

1906 - 1923 Jan Vosolsobě starosta

1923 - 1934 Bedřich Fiala starosta

1934 – 1945 Josef Schneider starosta

1945 - 1946 Jindřich Tesař předseda MNV

1946 - 1947 Josef Medek předseda MNV

1947 - 1952 František Buček předseda MNV

1952 - 1955 Josef Blízek předseda MNV

1955 - 1964 Jan Krtek předseda MNV

1964 -1974 Josef Blízek předseda MNV

1974 - 1980 Jan Novák předseda MNV

1980 - 1990 Jan Trepka předseda MNV

1990 - 2000 Jaroslav Pudil starosta

2000 - 2014 Jaroslav Čapek starosta

2014 Vladimír Šamal starosta
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místní lidOvá knihOvna

sOcha jana nePOmuckéhO
V Kunžaku jsou dvě sochy českého světce Jana Nepomuckého. 
Ta výtvarně cennější barokní plastika z poloviny 18. století je 
po celou umístěna na mostě ve Velkém Podolí. Opravy se 
dočkala v minulých letech. Socha, před kterou stojíme, měla 
poněkud pohnutější osud. Socha je z roku 1740 a původně 
byla umístěna sem na náměstí. V roce 1780 bylo kolem ní 
vybudováno kamenné zábradlí. V roce 1904 bylo toto kamenné 
zábradlí sraženo k sobě, všechny mezery byly vybetonovány 
a do vzniklého prostoru byla napuštěna pitná voda. Důvodem 
byla změna na náměstí – v roce 1902 byly zbourány masné 
krámy a byla zde postavena škola, původní kašna z jednoho 
kusu kamene byla přemístěna za školu a bylo potřeba 
zásobovat horní polovinu náměstí vodou. A právě k tomu měla 

V roce 1861napsal do Národních listů místní kaplan tento 
stesk:“Město ani škola nemá pro vzdělávání lidu žádné ještě 
knihovny.“ Kunžak si na knihovnu musel počkat dalších 31 
let. Knihovna zde byla založena roku 1892. Tenkrát to byla 
knihovna Odborného spolku dělnictva textilního. V roce 1902 
jsou v Kunžaku už tři knihovny: jedna je Odborného spolku 
dělnictva textilního, druhá je Národní jednoty pošumavské, 
třetí Katolické vzdělávací besedy Svornost. V té době zde 
byla zřízena i čítárna. Další knihovny zřizuje Tělocvičná 
jednota Sokol, dělnický vzdělávací spolek Havlíček. Veřejná 
lidová knihovna a čítárna byla v Kunžaku založena roku 1919, 
která vznikla sloučením všech stávajících knihoven. Kde se 
přesně nacházela, nevíme. První informace o umístění veřejné 
knihovny je až z roku 1951, kdy byla ve sborovně školy, pak 
se v roce 1952 přestěhovala do místní kampeličky (nynější 

sloužit tato nově vzniklá kašna. V ní stála i nadále socha sv. 
Jana Nepomuckého. V roce 1922, kdy bylo nutné nahradit starý 
podstavec pod sochou, který vodou velmi trpěl, byla socha 
odstraněna. Byla odklizena na radnici do sklípku pod schody, 
kde se skladovalo uhlí na zimu. Zde socha vydržela 34 let až 
do roku 1956, kdy byla přemístěna ke kostelu, kde byla až 
do minulého roku. Tehdy bylo započato s její opravou a při ní 
se zjistilo, že původně byla barevná, a tak se její rekonstrukce 
protáhla. Nyní se po dlouhých 95 letech vrací ve své původní 
kráse na své původní místo. Na své stáří 277 let nyní opět 
vypadá jako mladice, přejme jí, aby si svou krásu udržela a aby 
své místo už nikdy nemusela opustit.

-ek-

budova pošty), v roce 1953 se knihovna stěhovala do bývalého 
obchodu paní Šolcové, který se nacházel ve stejném domě, 
jen byl v přízemí, v roce 1972 se knihovna přestěhovala 
na radnici. V 80. letech byla knihovna přestěhována do budovy 
bývalé MŠ čp. 170, v roce 2013 se knihovna stěhovala opět 
na radnici. Když jsem pročítala materiály uložené v archivu, 
které se týkaly knihovny, velice často jsem četla stesky 
knihovníků na špatné podmínky v knihovně, někde se nedalo 
topit, jinde byl nedostatek prostoru. Nyní, kdy je tomu 125 let 
od založení knihovny v Kunžaku, se konečně knihovna nachází 
na vyhovující a důstojném místě. Věřím, že ji čtenáři budou 
využívat a že se toto místo stane také prostorem k setkávání 
nejen s knihami.

-ek-
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Základní škOla sira nichOlase WintOna kunŽak infOrmuje

uctění památky sira nicholase Wintona
19. května v den nedožitých 108. narozenin žáci 9. ročníku 
vysadili třešeň. Zahájili tím novou tradici, kdy si každoročně 
vysazením stromu budou připomínat pana Wintona a postupně 
vznikne kousek od přírodní učebny park. U školy byla v roce 
2010 vysazena Wintonova lípa, kterou vysazovala paní Ruth 
Hálová. Letošního sázení se také zúčastnila. Vloni žáci vysadili 
v Botanické zahradě v Praze Wintonovu moruši. Pan Winton 
měl stromy a svoji zahradu velmi rád, jistě by ho tato aktivita 
potěšila. 

společná naděje
17. ledna se v Praze v Černínském paláci na ministerstvu 
zahraničních věcí konal benefiční společenský večer Společná 
naděje – ve prospěch výsadby Českého lesa v poušti Negev, 
večer pořádal Židovský národní fond. Byli zde přítomni i žáci 
naší školy Jan Zeman a Veronika Zichová spolu s ředitelkou 
školy a starostou panem Šamalem. 

cena roula Wallenberga
9. března byla na švédském velvyslanectví předána cena Rou-
la Wallenberga panu Mateji Mináčovi a panu Patriku Paššovi 
za filmy o S.N.Wintonovi. Slavnostního předání se zúčastnila 
i ředitelka škola, která zde vystoupila a mluvila o naší škole. 
Byly zde přítomny také „Wintonovy děti“ – paní Marešová, 
paní Hálová a další.

farewell memorial – památník rozloučení
27. května byl v Praze na hlavním nádraží odhalen Památník 
rozloučení. Vznik památníku rozloučení inicializovaly dvě ze 
zachráněných Wintonových dětí: Zuzana Marešová a v Anglii 
žijící lady Milena Grenfell-Baines. Památník je trvalým místem 
připomínajícím odvahu rodičů (tzv. Wintonových dětí) poslat 
své děti do neznáma, oceňuje jejich lásku jakož i fatální 
rozhodnutí, které většině židovských dětí umožnilo odjezd 
do Spojeného království a tím jim zachránilo život. Památ-
ník má podobu přesné repliky dřevěných dveří s vnějším 
oplechováním z osobního vagónu III. třídy řady Ca osobního 
vlaku. Jedná se o identický vagón, jakým v roce 1939 vyces-
tovalo z Prahy (díky Siru Nicholasi Wintonovy) 669 převážně 
židovských dětí. Návrh památníku rozloučení vypracoval 
Stuart Mason, autorem skleněné výzdoby je sklář Jan Huňát. 
Inspirací k vytvoření památníku byl jeho tvůrci originální vagón 
použitý k transportu Wintonových dětí. Prosklená část dveří 
vagónu je tvořena skleněnou deskou, která má z jedné strany 
vypískované „odlitky“ dětských rukou a z druhé strany ruce 
dospělých. Skleněné odlitky byly vytvořeny podle rukou Mileny 
Grenfell-Bainsové a Zuzany Marešové a pravnoučat jedné 
z nich. Památník je z bronzu, je umístěn na mramorovém 
podstavci s dvojjazyčným nápisem PAMÁTNÍK ROZLOUČENÍ 
- FAREWELL MEMORIAL. Nachází se v průchodu z odjezdové 

haly k nástupištím pod kupolí 
secesní Fantovy kavárny. 
Na levé straně od památníku 
na stěně průchodu je umístě-
na kamenná doprovodná pa-
mětní deska s následujícím 
textem: „Památník rozloučení 
je symbolem odvahy a lásky 
všech rodičů, kteří v letech 
1938 a 1939, bez ohledu 
na vlastní osud, posadili 
své děti do vlaků, se slzami 
v očích i srdcích jim zamávali 
a poslali je do bezpečí, aby 
jim zachránili život. Většina 
rodičů zahynula během Holo-
kaustu.“ Slavnostního odha-
lení památníků se zúčastnila 
ředitelka školy a starosta pan 
Šamal, kteří se zde setkali se 
všemi „českými Wintonovými dětmi“.

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. V příštím školním roce budou 
dostávat ovoce nebo zeleninu všichni žáci školy.

jčk – O přírodě v přírodě
V letošním roce jsme získali grant Jčk na realizaci projektu 
Poznáváme přírodu. Záměrem projektu je vzdělávat žáky 
názorně, zábavně a hravě přímo v přírodě. Názorná výuka 
v přírodě je velice efektivní a prohlubuje u žáků zájem o přírodu 
a její ochranu. Aktivitami projektu jsou terénní exkurze, které 
jsou připraveny pro všechny žáky školy. 4 půldenní terénní 
programy v okolí Kunžaku, 4 vícedenní terénní pobytové ex-
kurze v zajímavých lokalitách Jihočeského kraje a 1 celodenní 
exkurze s environmentální tématikou. Pro žáky 1. třídy jsme 
zajistili půldenní program Louka v okolí Kunžaku od Hamer-
ského potoka, pro žáky 4. a 5. třídy 2 půldenní terénní exkurze 
(pro každou třídu 1) na téma Potok, rybník a pro žáky 9. třídy 
půldenní program Mokřady. Tyto programy také zajišťuje Ha-
merský potok. Žáci 2. a 3. třídy pojedou na jednodenní exkurzi 
s environmetální tématikou do ZOO Tábor, kde pro ně bude 
připravena prohlídka ZOO a program Zvířátkům na stopě. Pro 
žáky 7. třídy jsme od 8. - 10. 3.2017zajistili exkurzi do Stožce 
na Šumavu, zde program zajistí SEV Stožec. 19. - 23. 6. 2017 
pojedou žáci 6. třídy na Šumavu do Horské Kvildy, zde program 
zajistí SEV Horská Kvilda. V příštím školním roce v době 12. 
-14. 9.2017 se uskuteční pro 8. třídu terénní exkurze do No-
vohradských hor s programem Novohradsko - Tereziino údolí 
od CEGV Cassiopeia. Žáci 9. třídy pojedou 19. - 20. 9. 2017 
do Vodňan, kde využijeme nabídek MEVPIS. Spoluúčast bude 
hrazena z příspěvků žáků. Z grantu bude hrazena doprava 
žáků, dále programy exkurzí, vstupy do muzeí a ubytování žáků 
na vícedenních pobytových terénních exkurzích. Přínosem 
projektu bude praktické, názorné poznávání přírody a jejích 
vztahů, budování 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, poznávat 
chráněná území v Jihočeském kraji a umožnit dětem pobyt 
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a výuku venku v přírodě. Celkové náklady na realizaci projektu 
jsou 64 500,- Kč, získali jsme dotaci ve výši 43 531,- Kč.
3 složka - fota

Projekty
den Země

Oslava Dne Země se konala 3. května. Žáci sami vybrali 
téma letošní oslavy Sport a cesty za dobrodružstvím. Děti se 
rozdělily do deseti skupin, které měly následující program: 
Výlet na Robinson – ostrov zábavy, Dračí strážci – záchrana 

draka Aldulina – Panský Dvůr Telč, Za koníky do Suchdola, 
Po stopách loupežníka Grázla, Naučnou stezkou k rozhledně 
u Jakuba, Robinsoni u Komorníka, Výuka a miniturnaj v ku-
želkách, Horolezecká stěna a lanové překážky - Panský Dvůr 

Telč, Trosečníci na ostrově – dramatická dílna plná her a akti-
vit, Lezecká stěna Wall Street Tendom Jihlava. Den Země se 
uskutečnil i díky finančnímu příspěvku Sdružení rodičů, které 
zaplatilo dopravu dvěma autobusy. 
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ukliďme svět
Škola se již poněkolikáté zapojila do akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“ a žáci pomohli uklidit odpadky v ulicích obce 
a jejím blízkém okolí. Z fotografií této akce vytvořili žáci 9. třídy 

plakáty a nejzdařilejší zaslali do soutěže pro třídní kolektivy. 
Jejich plakát se umístil na 2. místě v Jihočeském kraji.

chování za mimořádných situací a POkOs
12. dubna jsme uspořádali projektový den Chování za mimo-
řádných situací a POKOS (příprava občanů k obraně státu), 
tato téma jsou zahrnuta v osnovách školního vzdělávacího 
programu a pro děti jsme je přichystali zajímanou formou. 
Během dne se žáci seznámili s vojenskou technikou, s hasič-
ským vozem, se sanitou záchranné služby, sami si vyzkoušeli 
první pomoc (přednáška MUDr. Mračka), dozvěděli se i o za-
hraničních misích naší armády a sami si vyzkoušeli záchranu 
spolužáků ze zakouřeného prostoru. Poděkování patří panu 
MUDr. Mračkovi, záchranářům Zdravotnické záchranné služby 

v Kunžaku, hasičům ze HZS Jčk Územní odbor Jindřichův Hra-
dec a vojákům ze 44. lehkého motorizovaného praporu z Jin-
dřichova Hradce, díky nimž se podařilo celou akci uskutečnit. 

cisP
Již několik let spolupracujeme s Mezinárodní křesťanskou ško-
lou z Prahy. Před Vánocemi jejich žáci navštívili naši školu, tady 

vystoupili na dvou koncertech. V květnu na oplátku naši žáci 
navštívili pražskou školu, kde se zúčastnili výuky a byli na di-
vadelním představení žáků CISP a také navštívili Vyšehrad.

České pohádky očima dětí a seniorů
Zapojili jsme se do projektu České pohádky očima dětí a seni-
orů a ve spolupráci s Domem seniorů v Otíně jsme 24. dubna 
zorganizovali první mezigenerační setkání. Děti z 1. stupně 
namalovaly pro seniory obrázky z českých pohádek a předaly 
je obyvatelům Domu seniorů z Otína, kteří přijeli na návštěvu 
naší školy. Ti navštívili jednotlivé třídy, dostali obrázky, které 

budou vystaveny v Jindřichově Hradci. Pak jim žáci zahráli 
na flétny a nakonec si senioři prohlédli školu. Mezi hosty byla 
i bývalá ředitelka školy paní Eva Havlíčková. 
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mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramot-
nosti
V letošním roce se učitelé školy zapojili do dvouletého projektu 
Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnos-
ti, který organizuje sdružení TEREZA za finanční podpory 
MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. 
Na projektu spolupracují TEREZA, vzdělávací centrum, z.ú., 
Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání 
Brno, příspěvková organizace a Středisko ekologické výchovy 
SEVER Horní Maršov, o.p.s. Tento projekt podporuje a rozvíjí 
pedagogy ZŠ a SŠ ze všech krajů, zaměřuje se na kolegiální 
podporu nejen v oblasti výuky přírodovědných předmětů, ale 
i na rozvoj mentorských dovedností. Účastní se ho 64 škol 
a zapojilo se přibližně 184 pedagogů. Projekt poskytne zku-
šeným pedagogům podporu, aby působili jako pedagogičtí 
lídři a interní mentoři na svých školách a v regionu. Učitelé 
společně připravují vyučovací hodiny a projekty, kdy využívají 
nových výukových metod (metoda clill, tandemová výuka, 
mentoring, mezipředmětové vztahy). Jedním z projektů byla 
i tvorba pohlednic Kunžaku, žáci 9. ročníků se učili vytvářet 
pohlednice, ty nejlepší byly pak vytištěny a slouží k propa-
gaci obce Kunžak. Žáci 3. třídy navštívili místní zemědělské 
družstvo a pak vytvořili skupinové práce, kde prezentovali 
informace, které získali o chovu hospodářských zvířat. Žáci 
8. ročníku zpracovávali návrhy úprav náměstí, tak aby cesta 
dětí do školy byla bezpečná. Jejich podklady pak do digitální 
podoby převedli žáci 9. ročníku a vytvořené materiály byly 
předány paní Tancerové, které zpracovává studii úprav ná-
městí. Další témata byla například: Fyzikální jevy v přírodě, 
Odpady, Globální problémy, Ekoturismus, Ekosystémy, Úspora 
energie na vytápění, Zdravý životní styl, regionální potraviny, 
Uspořádání hrací plochy školního dvora. 

badatelství
Již řadu let mají žáci možnost prezentovat svoje práce na kon-
ferencích Klubu ekologické výchovy, 11. května se zúčastnily 
prezentační soutěže žáků základních a středních škol Jiho-
českého kraje na téma Udržitelný turismus badatelsky Alice 
Müllerová a Lucie Spěváčkova s prezentací Novohradské hory 
a Beáta Melicharová a Sabina Roninová s prezentací Jára 
Cimrman (a jeho vztah ke Kaprounu), s touto prezentací se 
umístily na 3. místě.

sport
Plavání
Žáci 1. stupně se zúčastnili okresní plavecké soutěže, závodilo 
celkem deset dětí a medaile přivezlo pět z nich: Šimon Do-
beš, Tomáš Hanzl, Vojtěch Gröschl, Václav Gröschl a Eliška 
Šváchová.

stolní tenis
Žáci 2. stupně se zúčastnili okresního kola stolního tenisu, kde 
mladší i starší chlapci získali 2. místo a postoupili do krajského 
kola, kde opět byli druzí. 

kurzy
Plavání
Zcela pravidelně se žáci 3. a 4. ročníku účastní plaveckého 
výcviku, který se uskutečňuje v bazénu v Jindřichově Hradci. 
Kurz má rozsah deseti dvouhodinových lekcí. Letos si vy-
zkoušeli plavání i žáci z 1. a 2. ročníku, kteří absolvovali dvě 
dvouhodinové lekce.

dopravní výchova
Dopravní výchova je součástí našeho vzdělávacího programu. 
Ve škole pro žáky organizujeme projektový den, kdy se nejen 
učí pravidla silničního provozu, ale také soutěží v jízdě zruč-
nosti. Soutěž pro ně připravili žáci 9. třídy společně s pedagogy. 
Žáci 1. stupně byli na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci.
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akce pro veřejnost
dramatický kroužek
Na Základní škole S. N. Wintona Kunžak pracuje pod vedením 
Evy Krafkové již více než 30 let dramatický kroužek. V letošním 
školním roce kroužek navštěvovalo 40 žáků z celé školy. Žáci 
byli rozděleni na mladší a starší a během školního roku připra-
vovali dvě vystoupení. Mladší sehráli hru „Jak vznikly barvy“ 
a starší sestavili z vlastních nápadů hru „Objevy a vynálezy“. 
Pro své spolužáky sehráli dvě představení a v neděli 21. 
května hráli pro rodiče a veřejnost. Diváků byla plná tělocvična 
a představení měla velký úspěch. 

Otevření knihovny
Žáci školy vystoupili při slavnostním otvírání knihovny, zahráli 
na flétny a recitovali texty, se kterými se zúčastnili okresního 
kola recitační soutěže.

Poděkování 
Závěrem bych chtěla upřímně poděkovat všem žákům, kteří 
vzorně školu reprezentují na různých soutěžích. Mé poděková-
ní 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 provozním zaměstnancům, bez 
kterých by škola nemohla tak dobře fungovat. 

Eva Krafková, ředitelka školy

mš infOrmuje
V květnu proběhl v naší mateřské škole zápis dětí na školní rok 
2017/2018. K zápisu přišlo se svými rodiči 13 dětí. Novinkou 
od tohoto školního roku je povinné předškolní vzdělávání pro 
děti od 5 let, v posledním roce před nástupem do základní 
školy.
V červnu se rozloučíme se 16 dětmi, které odcházejí do zá-
kladních škol.
Letošní školní rok byla otevřena pro velký počet dvouletých 
dětí třída pro 2leté až 4leté děti. V této třídě bylo celkem 13 
dětí s jednou paní učitelkou a dopoledne jí pomáhala tzv. sdí-
lená asistentka. Zákon sice umožňuje přítomnost dvouletých 
dětí ve třídách, ale MŠMT absolutně neumožňuje personální 
zabezpečení pro tyto děti. První čtvrtletí jsme s pomocí našeho 
pana starosty Ing. V. Šamala zajistili pracovní sílu z Úřadu 
práce, druhé čtvrtletí jsme využili možnost paní asistence 
práce na dohodu, na 4 hodiny denně, placenou z vlastních 
rezerv. V dnešní době opravdu není možné zajistit vzdělávání 
a bezpečnost takto malých dětí s jednou učitelkou ve třídě. 
Zatím nejsou poskytovány potřebné, dostatečné finanční 
prostředky, aby mohly v těchto třídách fungovat dvě učitelky 
po celý den. Bohužel.
Blíží se prázdniny, většina dětí se těší na prázdninové pobyty 
s rodiči, příbuznými či jinak strávenou „dovolenou.“ Prázdni-
nový provoz v MŠ Kunžak bude z organizačních a provozních 
důvodů omezen v měsíci červenci, a v srpnu bude přerušen 
a MŠ uzavřena. Děkujeme rodičům, kteří jsou doma, za pocho-
pení, že nebudou dávat své děti o prázdninách do MŠ. Provoz 
je omezen především z důvodů rekonstrukce vodovodního 
řadu v celé MŠ a poslední etapy rekonstrukce a zateplení 
střechy nad pavilónem A a spojovací chodbou. V červenci 
bude v provozu jedna třída a hygienické a bezpečnostní 
podmínky umožňují přítomnost pouze 25 dětí. Ještě jednou 
děkuji za pochopení.
Chtěla bych touto cestou poděkovat svým kolegyním za „škol-
ku plných aktivit a zážitků“, věřte mi, že to není automatické 
ve všech MŠ. Paní učitelky zprostředkovávají dětem pozná-
vání a učení vlastním prožitkem dětí, ze svého volna ochotně 
zajišťují spoustu aktivit a to bez nároku na odměnu! To už se 
dnes také moc „nenosí“. Moc jim proto děkuji a velmi si vážím 
toho, jak jsou pro svou práci ještě pořád zapálené.
Nemohu zapomenout s poděkováním také na naše sponzory, 
a také naše muže, kteří nám poskytují nejen morální podporu, 
ale často přidají i ruku k dílu. Moc děkujeme.
Děkuji také provozním zaměstnancům za jejich aktivní pří-
stup při mimoškolních akcích, za jejich pomoc při zajišťování 
provozních záležitostí. 
Děkuji rodičům za aktivní spolupráci při našich pořádaných 
akcích, za jejich ochotu dovézt děti na smluvené místo , 
za sponzorské příspěvky pro děti.
Děkuji také našemu obecnímu zastupitelstvu, především pak 
panu starostovi Ing. Šamalovi za spolupráci a podporu. Díky 
schválení příspěvku na dopravu se může naše MŠ zúčastňovat 
nadstandardních aktivit jako je bruslení nebo plavání. Moc 
děkuji za děti i za rodiče.
Přeji všem, aby si prázdniny a dovolenou užili ve zdraví, v ra-
dosti a v klidu, řádně si odpočinuli, dobili energii a načerpali 
nové síly.   

Bc. Hana Spurná
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Račte dále Karnevale - každoroční tradicí v naší školce je 
dopoledne v karnevalových maskách, plné her, soutěží, ta-
nečků a písniček.

Morena - loučení se zimou
Koncem dubna si ve školce užily děti i dospěláci Čarodějnické 
odpoledne - čarodějničky i čarodějové si vyzkoušeli výtvarnou 
zručnost při výrobě pavouků a pavučin. Pohybovou zdatnost 
jsme prověřili při ručkování nad propastí, přeskoku přes oheň 
a běhu s čarovnou hůlkou. Odvahu si děti dokázaly při hledá-
ní pavouků a žížal. Cesta na čarodějnickou diskotéku vedla 
chodbou plnou překážek.

Na zdárný průběh celého odpoledne dohlížely laskavé škol-
kové čarodějnice
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V květnu a červnu navštěvují děti plavecký bazén v J. Hradci.

Koncem května jsme navštívili zábavní park Robinson Jihlava, 
dopoledne si všichni užili a těšíme se, že se do Robinsona 
budeme moct vrátit. 
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svaZ tělesně POstiŽených
Dne 27.2.2017 Svaz tělesně postižených Kunžak pořádal masopustní odpoledne ve Valtínově. K tanci a poslechu hrál pan 
Dědina se svou kapelou. Dobrá nálada, zpěv a tanec se protáhl do odpoledních hodin.
Za pozvání Vám všem děkuje: Vedoucí pečovatelské služby Ledax o.p.s. z Dačic p. Marie Cimbůrková.

Školka Nonstop pokračovala po dopoledních aktivitách výle-
tem na Landštejn, odtud se budoucí prvňáčci zpět do školky 
vrátili na kolech. Všichni bez naříkání zdolali třinácti kilomet-
rovou cestu zpět do školky, kde na ně čekali rodiče a mladší 
kamarádi. Podvečer pokračoval opékáním vuřtů, kácením 
máje a soutěžením na školkovém dvoře. Večer se odvážní 
předškoláci rozloučili s rodiči a strávili noc ve školce.

Na Dětský den jsme pro děti na školní zahradě připravili 
soutěže a dovádění pod sprchou, ve skákacím hradě a na 
trampolíně. 

Monika Smejkalová
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vZnik hasiČskéhO sbOru v kunŽaku
Spolkový zákon z roku 1867 umožnil zakládat první spolky. V šedesátých letech 19. století začíná období organizované dob-
rovolné požární ochrany. Předchůdcem prvních dobrovolných hasičských sborů byly sbory nucené a placené.

V Kunžaku byl spolek dobrovolných hasičů založen v roce 1877, tedy před 140 lety. Dochovala se i zakládací listina, ze které 
cituji: “Dle § 35 zákona daného dne 25. dubna 1870, kterýmž se vydává řád policie v příčině ohně pro království české, pak 
podle nařízení okresního výboru ze dne 20. září 1876, č. 217 a usnesení městského zastupitelstva zdejšího ze dne 29. listopadu 
1876 vyzváni byli panem měšťanostou zdejší občané k vytvoření dobrovolného hasičského sboru“.

„Následkem tohoto vyzvání se dne 27. července 1877 přihlásilo již 72 statných a bujarých mužů zdejšího občanstva a s nej-
vřelejším přáním věnovati se svými silami a pažemi v obci k ochraně, načež od dotyčného shromáždění dne 15. srpna 1877 
prozatímní správní výbor zvolen, tímto pak stanovy dobrovolného hasičského sboru v Kumžaku sestaveny a ku schválení 
předloženy jsou.“ (citace ze zakládací listiny)

Za cvičitele sboru byl povolán Josef Trnka, člen dobrovolného hasičského sboru v Jindřichově Hradci, který kunžacké hasiče 
vycvičil během šesti týdnů. Veřejnou zkoušku pak sbor vykonal v neděli 21. října 1877. V pondělí nato byla provedena volba 
hodnostářů a byli zvoleni: velitelem František Šavrda – lékař, za jeho náměstka František Hobza – řezník, za cvičitele sboru 
Václav Šmíd – městský tajemník, jednatelem Josef Janák – řídící učitel a za členy výboru Josef Fritsch – měšťan a c.k. poš-
mistr, Jan Doubek – mlynář, Jan Soukup – měšťan a obuvník a Alois Vodička – měšťan.

Slavnostní veřejná zkouška kunžackých hasičů v neděli 21. října 1877 měla bohatý program:
1. v podvečer čepobití
2. v slavnostní den o šesté hodině ranní hudbu na náměstí
3. v devět hodin dopoledne uvítání hostů
4. v půl jedenácté slavné služby Boží v kostele
5. společný oběd
6. ve tři hodiny odpoledne obšírné cvičení hasičské pod vedením zde oblíbeného cvičitele pana Josefa Trnky
7. taneční zábava, jejíž výnos věnován účelům hasičským.

 Veřejná zkouška nově založeného sboru kunžackého se konala odpoledne na cvičišti. Po jejím ukončení a určitém 
časovém odstupu byli hasiči poplachem svoláni k praktické činnosti pro případ skutečného požáru. V největší rychlosti vytáhli 
hasiči stříkačky a s těmito a ostatním hasicím nářadím přikvapili k místu ohně, což bylo na škole (dům čp. 229 proti kostelu – 
dříve škola) a na kostele. Ze sousedního domu pana Webra hasiči stříkali silný proud vody na střechu školy. Z prvního poschodí 
školy byly děti vysvobozovány v plachtě a konečně hasiči, jako by tam déle vydržeti nemohli, sjížděli dolů po smyčce.

 Velice zajímavý je popis cvičení jiné skupiny hasičů na kostelní věži, a proto cituji doslova: „I. oddělení hasičů mělo 
uchopení na věži, kdež komunikací (spojením) pěti obyčejných a pomocí nasazovacího žebříku až k hodinám se dostali, od-
kud pak další komunikacím do věže a ke zvonům vnikli. V té 
největší rychlosti spuštěna z věže smyčka pro hadici a silný 
tok vody střechu kostelní věže oblíval. Po konečném uhašení 
znázorněného požáru hadice spuštěna smyčkami dolů, hasiči 
velmi dovedně vyhákovali a snesli žebříky a beze všeho úrazu 
vykonali tuto ovšem velmi krkolomné ztečení věže. Neohrožení 
lezci za to kyticemi poděleni.“
 
 Této veřejné zkoušky se zúčastnily deputace hasič-
ských sborů z Jindřichova Hradce, ze Strmilova a ze Studené. 
Z pozvaných hasičských sborů, které se slavnosti nemohly 
zúčastnit, zaslaly zejména ze Starého Města, z Počátek, 
z Žirovnice a Telče srdečné a bratrské dopisy a telegrafické 
pozdravy. Přítomný JUDr. Naxera, velitel jindřichohradeckého 
hasičského sboru a předseda Ústřední hasičské jednoty zem-
ské, měl ke kulackým hasičům projev, v němž jim poděkoval a 
pochválil jejich dosavadní činnost a úspěšný průběh cvičení.

 Sbor měl v počátcích 60 členů a byl vybaven dvěma 
čtyřkolovými stříkačkami. Kromě toho měl i svou kapelu.

-ek-

13:00  - SLAVNOSTNÍ PRŮVOD  (odchod od hasičárny)
14:00  - PROGRAM OSLAV (náměstí): 
    Mažoretky Dačice • Ukázka dřevorubeckých sportů účastníků    
    mistrovství Evropy v Eurojacku •  Bike trial (RideWheel)        
      Ukázka techniky HZS J. Hradec • Zdravotnická záchranná    
    služba • Psovodi Policie ČR • Armáda ČR

19:00  - VOLNÁ ZÁBAVA (hasičárna) 

Kunžak

ZAL.                       1877

140 let

8. července 2017

Dechová hudba a občerstvení zajištěno!
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Oddíl kOPané

Přípravka:
Naši nejmladší fotbalisté se snaží co nejvíce si užít aktivní 
pohyb a naučit se základy fotbalu. Soutěž v této kategorii ne-
hrajeme, ale od podzimu budeme opět hrát i soutěžní utkání. 
Tým našich nejmladších startoval na třech turnajích. Jeden 
z turnajů se hrál v Kunžaku, za což patří dík i rodičům našich 
nejmladších. V neposlední řadě je třeba poděkovat našim klu-
kům za jejich přístup. Samozřejmě budeme rádi, když k nám 
najdou cestu i další mladí zájemci o fotbal.
Trenéři: Beránek Miloslav

mladší žáci
Společný tým mladších žáků s FK Studená a Jiskrou Strmilov 
skončil na 6. místě. Klukům patří poděkování za předvedenou 
hru a bojovnost, nebýt několika smolných zápasů, mohlo být 
umístění ještě lepší. 
I. A třída sk. A – 6. místo 
Trenéři: Miloš Sedlák, Jaroslav Lacina

starší žáci
Tým starších žáků je opět našim společným mužstvem s FK 
Studená a Jiskrou Strmilov. Po podzimní části byli kluci na 
prvním místě tabulky. Bohužel začátek jarní části naši chlapci 
nezačali dobře a ztratili zbytečně několik bodů. Závěr soutěže 
našim klukům vyšel a bylo z toho konečné třetí místo. Přesto 
nemusí věšet hlavy dolů, jelikož svým dobrým výkonem potvr-
dili, že patří mezi nejlepší a jsou velkým příslibem do budou-
cích let. Věříme, že v budoucnu tito chlapci budou vyhrávat a 
co se nepovedlo teď, je čeká příště.
I. A třída sk. A – 3. místo 
Trenéři: Marek Pavel, Beránek Miloslav

dorost
Tým společný s FK Studená a Jiskrou Strmilov. Našim doros-
tencům se nedařilo proměňovat šance a to nás stálo cenné 
body. Též přístup některých hráčů nebyl takový, jaký by měl 
být. Což je v tomto dorosteneckém věku jev obvyklý. Tým 
skončil na 9. místě, což nebylo nijak povzbudivé, protože tým 
by mohl myslet na přednější pozice. Přesto klukům patří dík 
za bojovnost, i když se jim v některých momentech nedařilo, 
tak to nahradili srdcem a to je velmi důležité. Hlavně mladší 
hráči získali velmi dobré zkušenosti.
I. A třída sk. D – 9. místo
Trenér: Josef Brtník, Jaroslav Bodlák

muži
Po loňském postupu můžeme hodnotit sezónu kladně. Po 
velmi dobré první polovině jarní části, měli naši muži špatný 
závěr sezóny, což nás stálo umístění na špici tabulky. Je to 
škoda, jelikož tým měl na mnohem lepší konečné umístění. 
Po konsolidaci týmu předvádělo mužstvo v některých utkáních 
pěkný fotbal, na který se dalo dívat. Je třeba zmínit, že se do 
týmu podařilo velmi dobře zapracovat mladé hráče, což je 
příslibem do budoucna. 
Okresní přebor – 6. místo (v době uzávěrky zpravodaje)
Trenéři: Karel Loukota, Milan Gründl

výbor oddílu fotbalu
Je třeba vyjádřit spokojenost nad mládežnickými družstvy. 
Sloučení mládežnických týmů s FK Studená a Jiskrou Strmilov 
je dobrou volbou. Dorost a žáci hrají krajskou I. A třídu. V tomto 
společenství klubů budeme u mládeže pokračovat i nadále. 
V kádru týmu mužů se nachází mnoho mladých kvalitních hrá-
čů, když se k tomu přidají zkušenosti několika starších hráčů, 
můžeme říci, že máme opravdu velmi kvalitní tým. Hráčům 
věříme a doufáme, že nás svým přístupem k zápasům, ale 
i tréninkům nezklamou a budou v následující sezóně hrát o 
přední místa tabulky. 
Co se týká investic do areálu, tak jsou vyměněny hlavní vcho-
dové dveře do budovy a byla opravena dlažba při vstupu, která 
byla již ve velmi špatném stavu. 
V neposlední řadě bychom chtěli všechny příznivce fotbalu 
pozvat na novou sezónu a na oslavy 90. výročí založení TJ 
Kunžak, které se uskuteční v sobotu 24. června. V rámci oslav 
se uskuteční utkání starých gard TJ Kunžak a Slavia Praha.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům výboru za práci, 
za to co odvedli pro fotbalový oddíl. Výbor pracoval ve složení 
Beran Oldřich, Brtník Josef, Janák Pavel, Kovář Pavel a Ne-
jezchleb Radek. Dále bych chtěl poděkovat všem trenérům, 
hráčům, sponzorům, fanouškům a všem lidem okolo fotbalu. 

Radek Nejezchleb
předseda TJ Kunžak
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Oddíl kuŽelek
tj kunžak a 
Áčko hraje nejvyšší krajskou soutěž KP I a v letošním velmi vyrovnaném ročníku obsadilo se ziskem 20 bodů 7. místo z 12 
účastníků. Při letošních problémech se sestavou, kdy vypadl kvůli zranění jeden z nejlepších hráčů a kolísavých výkonech 
ostatních hráčů to lze považovat za úspěch. Poděkování patří hráčům družstvu C a dorostu, kteří doplňovali sestavu A. Céčko 
tím obětovalo lepší umístnění v KP II, ale zároveň přispělo k zachování KP I. 
Tabulka celkem:

družstvo záp výh rem proh skore sety průměr body plné dorážka chyby

1. Sok. N.Hrady 22 17 1 4 115,0:61,0 (160,0:104,0) 2521 35 1737 783 34,4

2. Dyn. Č.B. 22 13 2 7 97,5:78,5 (140,5:123,5) 2475 28 1708 767 38,7

3. Soběslav 22 12 1 9 95,0:81,0 (138,0:126,0) 2456 25 1704 751 41,0

4. Lok. Č.B. 22 12 0 10 95,0:81,0 (145,5:118,5) 2436 24 1708 728 46,7

5. N. Ves 22 10 2 10 89,0:87,0 (143,0:121,0) 2464 22 1708 756 35,0

6. Chotoviny 22 9 3 10 82,0:94,0 (141,0:123,0) 2411 21 1694 717 50,0

7. Kunžak A 22 9 2 11 81,5:94,5 (114,5:149,5) 2385 20 1674 711 50,6

8. Lomnice n.L. 22 9 1 12 85,0:91,0 (123,5:140,5) 2409 19 1687 722 48,4

9. Sil. Sez. Ústí A 22 9 0 13 80,0:96,0 (124,0:140,0) 2434 18 1690 744 40,0

10. N. Bystřice B 22 8 2 12 79,5:96,5 (127,0:137,0) 2483 18 1728 755 41,3

11. Č.Krumlov A 22 9 0 13 74,5:101,5 (119,0:145,0) 2405 18 1680 726 45,0

12. Sp. T.Sviny 22 8 0 14 82,0:94,0 (132,0:132,0) 2487 16 1709 778 37,9

kP i pořadí jednotlivců:
jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby poměr kuž. maximum

21. HRŮZA Radek Kunžak A 413,6 286,9 126,8 6,5 11 / 12 (443)

28. BRTNÍK Josef Kunžak A 410,3 286,1 124,2 7,9 12 / 12 (449)

30. JIRKŮ Pavel Kunžak A 409,9 283,1 126,8 6,7 9 / 12 (453)

49. SPRÁVKA Zdeněk Kunžak A 402,3 284,8 117,6 7,4 11 / 12 (447)

64. BRÁT Jiří Kunžak A 385,5 273,1 112,4 10,6 11 / 12 (430)

 tj kunžak c 
Céčko hraje v druhé krajské soutěži KP II a skončilo s 18 získanými body na 10. místě z 12 účastníků. Jak jsem ale popsal 
výše, lepšího umístnění nedosáhlo i kvůli výpomoci v KP I. 
Tabulka celkem:

družstvo záp výh rem proh skore sety průměr body plné dorážka chyby

1. Písek 22 15 1 6 105,5:70,5 (155,0:109,0) 2485 31 1718 767 38,5

2. Dačice G 22 14 2 6 103,0:73,0 (150,0:114,0) 2483 30 1732 751 44,2

3. Č. Velenice 22 14 1 7 102,0:74,0 (151,5:112,5) 2501 29 1721 780 36,3

4. Chýnov 22 12 1 9 94,5:81,5 (138,0:126,0) 2455 25 1714 741 42,0

5. Blatná C 22 10 3 9 91,5:84,5 (134,5:129,5) 2465 23 1717 748 45,4

6. Dačice C 22 10 2 10 90,0:86,0 (125,5:138,5) 2451 22 1710 741 41,0

7. Sil. Sez. Ústí B 22 11 0 11 88,5:87,5 (129,5:134,5) 2495 22 1719 776 36,3

8. Fezko 22 10 1 11 90,0:86,0 (138,0:126,0) 2448 21 1699 749 47,4

9. Slavonice 22 9 2 11 84,5:91,5 (125,5:138,5) 2477 20 1719 758 36,7

10. Kunžak 22 9 0 13 84,5:91,5 (128,0:136,0) 2438 18 1692 746 45,4

11. Č.Krumlov B 22 8 0 14 72,5:103,5 (113,5:150,5) 2458 16 1723 735 44,7

12. TJ N.Hrady B 22 3 1 18 49,5:126,5 (107,0:157,0) 2412 7 1694 718 49,0

kP ii pořadí jednotlivců:
jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby poměr kuž. maximum

10. BRTNÍK Lukáš Kunžak 424,4 289,6 134,8 5,4 10 / 11 (477)

40. HORÁK Michal Kunžak 408,1 282,2 125,9 6,8 11 / 11 (462)

48. MRKVA Ondřej Kunžak 403,4 282,4 121,0 8,9 11 / 11 (457)

49. HANZAL Karel Kunžak 403,2 278,7 124,4 7,1 11 / 11 (450)

50. ŠKRABAL Vlastimil Kunžak 403,1 284,3 118,9 8,8 10 / 11 (466)

 tj kunžak b 
Béčko hraje okresní přebor OP J. Hradec a v inovovaném letošním ročníku obsadilo se ziskem 25 bodů výborné 2. místo z 8. 
účastníků. Letos se poprvé pro větší atraktivitu po 14. kole tabulka rozdělila a poté pokračovala soutěž nadstavbovou částí. 
V nadstavbě se utkala družstva z 1-4. místa a 5-8. místa v dalších 6 kolech. Teprve poté vznikla konečná tabulka OP. Béčku 
tento model asi vyhovoval, neboť dosáhlo nejlepšího umístnění za poslední léta. 
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tj kunžak d
Déčko hraje taktéž okresní přebor OP J. Hradec a se ziskem 5 bodů obsadilo poslední 8. místo. Sice opět poslední místo, ale 
dvě výhry a jedna remíza je příslib do budoucích sezón, že i Déčko se naučí vyhrávat.
Tabulka:

1. TJ Jiskra Nová Bystřice C 20 17 1 2 94,0:26,0 109,0:51,0 1638 35

2. TJ Kunžak B 20 11 3 6 68,0:52,0 87,5:72,5 1545 25

3. TJ Centropen Dačice E 20 10 1 9 57,5:62,5 77,0:83,0 1572 21

4. TJ Sokol Slavonice C 20 8 4 8 61,0:59,0 80,5:79,5 1547 20

5. TJ Slovan Jindřichův Hradec B 20 10 1 9 60,0:60,0 71,5:88,5 1500 21

6. TJ Sokol Slavonice D 20 9 0 11 58,0:62,0 80,0:80,0 1535 18

7. TJ Jiskra Třeboň 20 7 1 12 46,0:74,0 69,5:90,5 1546 15

8. TJ Kunžak D 20 2 1 17 35,5:84,5 65,0:95,0 1493 5

OP jh pořadí jednotlivců:
jméno hráče družstvo celkem plné dorážka chyby poměr kuž. maximum

14. BURIANOVÁ Radka Kunžak B 393,8 284,1 109,7 9,2 6 / 6 (475)

17. PICKA Pavel Kunžak D 391,3 277,4 113,9 10,7 5 / 6 (420)

20. CHRAMOSTOVÁ Marcela Kunžak D 386,4 272,8 113,5 9,9 6 / 6 (434)

21. KAČO Jiří Kunžak D 385,7 276,3 109,4 10,4 6 / 6 (432)

24. KUDRNOVÁ Marie Kunžak B 382,0 269,8 112,2 9,7 6 / 6 (433)

27. ZOUBKOVÁ Marie Kunžak B 378,9 275,0 103,9 11,1 5 / 6 (451)

28. VILÍMKOVÁ Jovana Kunžak B 378,8 272,2 106,6 11,4 6 / 6 (406)

36. ŘEZÁČ Karel Kunžak D 355,8 261,4 94,4 18,4 5 / 6 (403)

39. PUDILOVÁ Lenka Kunžak D 345,3 256,4 88,9 16,8 6 / 6 (406)

 tj kunžak dorost
Dorost obsadil se ziskem 4 bodů v OP dorostu JH poslední 5. příčku. Tabulka byla kromě suverénů z Velenic a Lomnice vy-
rovnaná a na 3. místo scházel dorostu pouhý 1 bod. Poděkování patří hráčům i trenérovi (Brtník L.) za odehrání celé sezóny 
ve třech hráčích a i za posílení v KP I a okresu.
Konečná tabulka:

1. TJ Loko České Velenice A 8 7 0 1 25,0 : 7,0 / 32,0:16,0 / 1246 14

2. TJ Tatran Lomnice n. L. 8 5 2 1 21,0 : 11,0 / 37,0:17,0 / 1221 12

3. TJ Jiskra Nová Bystřice 8 2 1 5 13,0 : 19,0 / 17,0:31,0 / 1152 5 

4. TJ Loko České Velenice B 8 2 1 5 9,0 : 23,0 / 17,5:30,5 / 1159 5

5. TJ Kunžak 8 2 0 6 12,0 : 20,0 / 21,5:26,5 / 1181 4 

konečné pořadí jednotlivců: 
 

9. BRTNÍKOVÁ Veronika TJ Kunžak 396,7 4/4

10. ZEMAN Jan TJ Kunžak 395,1 4/4 

12. VRBA Martin TJ Kunžak 389,4 4/4
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vítání ObČánků

V neděli 4. června 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: Lukáš Dočkal, Celestina Kopečková, Barbora Kotyzová.

Pronájem kuželny: Brtník Josef tel. 728 913 899
Odkazy pro informace o kuželkách :
www.jihokus.webnode.cz
www.kuzelkakraj.webnode.cz/
www.kuzelkyjh.webnode.cz

Hodu zdar!
Hrůza Radek, org. pracovník
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něcO PrO labuŽníky

jogurtová buchta s letním ovocem

těsto: 430 g polohrubé mouky, 1 kypřící prášek do peči-
va, 160 g cukr krupice, 200 g bílého jogurtu, 170 g oleje, 
2 vejce
náplň: 450 g letního ovoce (jahody, maliny, borůvky, 
broskve)
drobenka: 3 lžíce hrubé mouky, 2 lžíce cukru, 2 lžíce másla

Postup: Mouku promícháme s práškem do pečiva, přidáme 
cukr, jogurt, olej, vejce a vše smícháme. Plech vymažeme sád-
lem a těsto vlijeme a rozetřeme. Ovoce dáme na těsto (větší 
kousky ovoce rozkrájíme). Posypeme drobenkou a můžeme i 
mandlovými lupínky. Pečeme při teplotě 180°C. Pocukrujeme 
před podáváním.

kotletky na rozmarýnu

suroviny: 4 vepřové kotlety
marináda: 3 lžíce hořčice, 4 vejce, 3 lžíce oleje, 2 stroužky 
česneku, 1 lžíce soli, 1 lžíce pepře, 1 lžíce rozmarýnu

Postup: Kotlety naklepeme, osolíme, opepříme. Smícháme 
suroviny na marinádu. Maso dáme do marinády, naložené 
maso dáme na 2 – 3 dny do lednice. Pak dáme do zapékací 
mísy, nebo pekáčku a pečeme na 200°C asi 30 minut, dokud 
není na povrchu zapečená vrstva. Podáváme s brambory, 
nebo s bramborovou kaší.

Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková

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
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Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné 
zářivky je potřeba odevzdat k recyklaci. Ne všichni ale víme, 
proč a jaký je jejich další osud. 

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. 
Tím prvním je ochrana životního prostředí před nebezpečnou 
rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. 
V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně 
vyšších koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen 
životní prostředí, ale i naše zdraví. 
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek 
v současnosti dosahuje 95–100 %. Využitím recyklovaných 
materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje surovin. 

Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích 
zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový kolektivní systém 
EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec Kunžak. 
Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma ode-
vzdávat ve sběrném dvoře v Kunžaku, ulice Bystřická nebo 
v elektro obchodě při nákupu nových. 

Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializova-
ných recyklačních firem, kde jsou z nich pro opětovné použití 
získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a 
další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro 
součástky jízdních kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny 
zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná rtuť je znovu 
využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá 
jako technický materiál nebo i pro výrobu nových zářivek. 

Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2016 recyklovalo téměř 
5 milionů zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti, která 
se díky zpětnému odběru nedostala do přírody. Bohužel stále 
mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky 
hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto 
situaci změnit. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami 
dočtete na www.ekolamp.cz.

PrOČ se recyklují nefunkČní úsPOrné Zářivky?



19



20

Kunžacký zpravodaj, občasník, číslo 1, červenec 2017. 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 


