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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Vážení spoluobčané, jsem moc rád, že vás mohu 
opět pozdravit prostřednictvím vánočního vydání 
Kunžackého zpravodaje. Přestože sluncem prozářené 
náměstí vybízí k vyjížďce na kole, nebo pěkné pro‑
cházce po okolí, opravdu se blíží konec listopadu.
Konec roku je vždy spojen s ohlédnutím se za rokem 
uplynulým a stanovení si cílů pro rok budoucí.
V roce 2019 Obec Kunžak proinvestovala na realizo‑
vaných akcích 2,8 mil. Kč. Dle připravovaného rozpoč‑
tu obce na rok 2020, by v ideálním případě mělo být 
proinvestováno zhruba 50 mil. Kč. Větší část z  této 
částky bude směřovat do vodohospodářských sta‑
veb, kterými budou čistírna odpadních vod, napoje‑
ní vrtu HV – 3 spojené s výstavbou nového vodojemu 

a úpravny vody, obnova Kešnerova rybníka a obnova 
požární nádrže ve Valtínově na parcele číslo 6/2. Další 
větší akcí, která nás zřejmě dost potrápí, bude letos 
odložená akce ve spolupráci se Správou a údržbou sil‑
nic Jihočeského kraje – rekonstrukce ulice Hradecká. 
Stavebníky z Malého Podolí snad potěší investice obce 
do zasíťování zbylých dvou parcel. Opravdovou radost 
všem hasičům v Kunžaku a nám ostatním pocit jis‑
toty přinese pořízení nové cisternové automobilové 
stříkačky.

Vážení spoluobčané, přeji vám a vašim 
blízkým požehnané prožití Vánoc, pevné 

zdraví a vše dobré v roce 2020.
Ing. Vladimír Šamal, starosta
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Výzva: Sháníme dobrovolníky pro Tříkrálovou sbírku 2020 
Oficiální termín Tříkrálové sbírky 2020 je od 1. do 14. ledna 2020. Na Jindřichohradecku bude Tříkrálová sbírka 
slavnostně zahájena 2. 1. 2020 v 18:00 v kapli sv. Máří Magdaleny v Jindřichově Hradci. 

Tříkrálová sbírka bude tedy v J. Hradci a jeho okolí probíhat od 2. do 14. 1. 2020. 

Jako již každoročně sháníme dobrovolníky, kteří by pomohli: 
1. s koledováním 

Skupinku tvoří obvykle tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále, kteří se podle tradice přišli do Betléma 
poklonit novorozenému Ježíškovi. Jedna z těchto osob je vedoucí skupinky, měla by být starší 15 let. Tato osoba je ve 
vztahu k Zákonu o veřejných sbírkách „osobou pověřenou konáním sbírky“. Vedoucí skupinky je vybaven plnou mocí 
(průkazkou) s pořadovým číslem, které by mělo odpovídat číslu uvedenému na zapečetěné pokladničce.  

2. s technickým zázemím pro koledníky  
Snažíme se našim koledníkům poskytovat zázemí, nejde to však na všech místech koledování. Koledníci koledují za 
každého počasí a jistě velmi ocení vaši pomoc i v této oblasti, a to například formou možnosti zastavit se na chvíli v teple, 
dát si teplý čaj nebo moci se občerstvit či si dojít na toaletu.  

Máte-li zájem o jednu z těchto dvou možností dobrovolnictví, ozvěte se co nejdříve na níže uvedený kontakt. 

Rozsah možného koledování  
Farní charita Jindřichův Hradec nekoleduje pouze v Jindřichově Hradci, kolednické skupinky jsou roztroušeny 
takřka po celém ORP J. Hradec a části Jindřichohradeckého vikariátu. V posledních letech se koledovalo např. 
v Bednárci, Bednárečku, České Olešné, Člunku, Deštné, Dírné, Jarošově nad Nežárkou, Jižné, Kardašově Řečici, 
Kunžaku, Lásenici, Mostech, Nové Bystřici, Plavsku, Pluhově Žďáře, Příbrazi, Roseči, Starém Městě pod 
Landštejnem, Strmilově, Suchdole aj. 
 
Koledníky hledáme nejen pro výše uvedené obce, ale i pro následující obce či jejich místní části: Blažejov, Bořetín, 
Číměř, Dívčí Kopy, Dolní Pěna, Dolní Žďár, Doňov, Hadravova Rosička, Hatín, Horní Pěna, Horní Radouň, 
Horní Skrýchov, Hospříz, Jilem, Kačlehy, Kamenný Malíkov, Kostelní Radouň, Lodhéřov, Nová Olešná, Okrouhlá 
Radouň, Pístina, Pleše, Polště, Popelín, Ratiboř, Rodvínov, Roseč, Rosička, Stráž nad Nežárkou, Střížovice, Světce, 
Újezdec, Velký Ratmírov, Vícemil, Višňová, Vlčetínec, Vydří, Záhoří, Zahrádky aj 
  
Kontakt: 
V případě zájmu se hlaste na email: info@jhradec.charita.cz. 
Případně volejte na telefonní čísla: 731 604 554, 733 741 816, 
731 402 982.  
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PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE KUNŽAK

3. září 2019 tomu bylo již 35 let od otevření Mateřské školy Kunžak. Mateřskou školu v letošním školním roce 
navštěvuje 59 dětí, z toho je 25 nově přijatých. Počet dětí se oproti loňsku výrazně zvýšil, proto mohl být ote‑
vřený i třetí pavilon. V letošním školním roce díky finanční dotaci z projektu Evropské unie, Operační program 
pro výzkum, vývoj a vzdělávání využíváme pomoci školního asistenta. Pro chod mateřské školy to znamená, 
že v každé třídě jsou v dopoledních hodinách dva pedagogičtí pracovníci.

Podzim u modrásků
Letošní podzim byl pro mnohé z nás takovým menším 
aprílovým počasím, při kterém jsme museli zdolávat 
klimatické změny podnebí. Ale protože se snažíme být 
otužilí a aktivní po všech směrech, počasí nám spíše 
hrálo do not.
S dětmi jsme podzim uvítali spousty činnostmi zamě‑
řené na rozvoj jemné motoriky, fantazie, dostatečného 
prostoru pro hru, pohybových her, dramatizace, zdra‑
votních cviků a také vyjadřování se ke všemu, co nás 
ve školce obklopuje (prostředí, činnosti, situace…).
A protože v naší třídě máme spoustu šikulů, tak jsme 
podzim přivítali v přírodě, kde jsme si vysvětlili pojem 
les. Kdo v lese žije, jaké druhy hub rostou a jejich děle‑
ní, plody lesa, listí a čím je nám příroda vlastně uži‑
tečná a vzácná. Nezapomněli jsme si formou obrázků, 
vzdělávacích knih a pobytem venku ukázat změny 

v přírodě. Poznáme čtyři roční období, dny v týdnu 
a postupně se učíme i měsíce v roce. U Modrásků 
máme hotové umělce, kteří nám oživili třídu i šatnu 
formou vyrobených prostorových ježečků, létajících 
draků, stromů, deštníčků, skřítků podzimníčků.

Podzim u žluťásků
V září k nám přiletělo 18 Žluťásků 
a  7 z  nich se bude připravovat 
na další životní etapu – vstup do 
základní školy. Během září jsme se 
snažili zapojit nové děti do kolek‑
tivu, aby si zde zvykly a bylo jim tu 
dobře. Někdy i slzička ukápla, ale 
smutek netrval nikdy moc dlouho.

Děti se postupně seznamovaly 
s našimi školkovými pravidly cho‑
vání, s  režimem dne ve školce, 
prohlédly si budovu školky a okolí 
a za hezkého počasí jsme využívali 
školní zahradu, průlezky, houpačky 
a pískoviště. Děti se naučily bás‑
ničky a písničky s podzimní téma‑
tikou a naučily se spoustu nových 
pohybových her. Sbírali jsme v lese 
houby, učily se, které houby jsou 
jedlé, které jedovaté a co všechno 

se z  hub dělá. Naučili jsme se, 
jak se chovat v  lese, poznáva‑
li jsme stromy jehličnaté i  list‑
naté, sbírali a  sušili listy stromů 
a použili je do výtvarných technik 
a „Podzimníček“ z obtisklých listů 
se dětem opravdu povedl. Z kašta‑
nů a žaludů jsme vyráběli zvířátka.

Děti poznávaly ovoce a  zeleninu 
a korále z brambor a „bramborové 
babky“ nám zdobily třídu po celý 
podzimní čas. Při pečení štrúdlu 
děti nadšeně pomáhaly a při dra‑
matizaci pohádky „O veliké řepě“ 
jsme se všichni pěkně nasmáli. 
V  týdnu „Ježkování“ nám přinesl 
pan Beran do školky opravdového 
ježka, děti se přesvědčily, že jeho 
bodlinky opravdu píchají a při výro‑
bě ježka z barevného papíru si děti 
procvičovaly mimo jiné i stříhání. 

Některým to jde dobře, někteří se 
s tím ještě „perou“. Říkali jsme si, 
kteří ptáčci budou hosty našich 
krmítek a kteří nás na zimu opustí. 
Probrali jsme počasí, co je to kolo‑
běh vody, názvy dnů a roční doby 
a vyrobili si papírové draky.

A  blíží se Advent…nejkrásnější 
období roku… je to období klidu 
a rozjímání a trpělivého očekávání 
vánočních svátků. Děti si postupně 
rozbalují adventní kalendář, zapa‑
lujeme svíčky na adventním věnci, 
pečeme perníčky a cukroví a těší‑
me se na dárečky pod stromeč‑
kem. Pro nás je o  to důležitější, 
protože se chystáme na 1. Vánoční 
trhy v Kunžaku! Nacvičujeme kole‑
dy, vánoční básničky, vyrábíme 
dárečky a přáníčka s tou největší 
péčí a láskou.
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Podzim u zeleňásků
V září k Zeleňáskům přišly samé 
nové děti, až na Adrianka, který 
chodil vloni ke Žluťáskům. Jsou 
to nejmenší děti z  celé školky. 
Snažíme se je citlivým přístupem 
adaptovat v prostředí MŠ. S vyu‑
žitím maňásků, kamaráda Krtečka 
a  veverky Zrzečky s  nimi rozví‑
jíme hru a komunikaci. Denně si 
vyprávíme příběhy, čteme pohád‑
ky, zpíváme a cvičíme s básničkou. 
Malováním a modelováním rozvíjí‑
me jejich fantazii.

Dětem jsme umožnili individuál‑
ní přizpůsobivý adaptační režim, 
dostatek času na veškeré aktivi‑
ty včetně převlékání a stravování. 
Vybíráme jen takové činnosti, kte‑
ré dítě zvládne a  rozvíjí všechny 
jeho smysly. Důležité je, abychom 
dětem nechali co nejvíce prostoru 
pro volné hry a pohybové aktivity. 
Trénujeme hygienické návyky, pře‑
vlékání a jiné praktické dovednosti. 
Spontánní činnosti převládají nad 
řízenými.



6

Exkurze v ZD Kunžak
1.10 jsme měli opět příležitost díky ochotě a vstřícnosti pana Zámečníka navštívit ZD Kunžak. Děti se na prohlíd‑
ku vždy velmi těší. Tuto návštěvu jsme měli možnost vidět, jak „cestují“ brambory z pole až na náš stůl. Nejlépe 
bych to shrnula slovy „pověz mi, a zapomenu, ukaž mi a já si vzpomenu, nech mne se zúčastnit a já pocho‑
pím. Jsme velice rádi za každou příležitost, kdy se můžeme zúčastnit a ukázat dětem život nejen na obrázku.

Podzim zdobí zahradu
Jednoho krásného podzimního dne, kdy sluníčko 
krásně hřálo a babí léto se ještě stále hlásilo o slovo 
jsme si užili milé, tvořivé odpoledne s dětmi a jejich 
rodiči i prarodiči při výrobě školkových skřítků pod‑
zimníčků. Děti v předškolním období jsou nejvíce cit‑
livé k dění okolo sebe. Toto období je proto důležité 
pro vytváření vnímavosti k přírodnímu prostředí. Proto 
jsme se letošním školním roce zapojili do programu 
Ekoškola. Je to program, který klade důraz na rozvoj 
vztahu k přírodě a enviromentální senzitivitu.

Svatý Martin
Podle pranostik svatý Martin přijíždí na bílém koni 
a  tím přináší sníh a  zimu. K  tomuto svátku pat‑
ří i  Svatomartinská husa, Svatomartinské rohlíčky 
a Svatomartinské víno. A jak vypadal svátek svatého 
Martina u nás ve školce? Tradici sv. Martina každo‑
ročně dodržujeme, seznamujeme děti s „Legendou 
o sv. Martinovi“ a zpíváme známou píseň „Už Martin 
na bílém koni“. Všechny děti se sešly 12. listopadu 
na nádvoří školky, kde jim paní učitelky poutavou 

scénkou přiblížily příběh rytíře Martina a  žebráka. 
Svatý Martin u nás na zahradě rozsypal vločky s fot‑
kami dětí a děti se vydaly na zahradu a hledaly tu svo‑
ji vločku. A díky šikovným rukám naší paní kuchařky, 
děti našly nejen zimní vločku, ale i košík plný sladkých 
svatomartinských rohlíčků. Stejně, jak v minulém roce 
na začátku adventu si děti pověsí tu svou vločku na 
vánoční strom na nádvoří MŠ.
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Vánoční zpívání

Srdečně zveme všechny rodiče, prarodiče, 
bývalé zaměstnance a všechny přátele 

mateřské školy dne 19. 12. 2018 na 
Vánoční zpívání. Od 17:00 hod. 
Vystoupí děti s pásmem básniček 

a písniček, společně si zazpíváme si koledy.
Občerstvení zajištěno, těšíme se na Vás!

Podzim v mateřské škole ve zkratce
Jako tradičně nás ve školce navštívily divadlo Divoloď 
a loutkové divadlo Téměř divadelní společnost pan 
Pirošuk. V podzimním projektu Zkus to zdravě jsme 
se zaměřili na zdravé stravování a motivaci dětí ke 
sportu. Přednášky pro děti byly přizpůsobeny věku 
s důrazem na zábavu a maximální zapojení dětí do 
výuky. Koncem listopadu jsme opět provoněli mateř‑
skou školu vánočním cukrovím a vychutnali si před‑
vánoční chvíle společně s rodiči dětí. Navštívili jsme 
Krýzovy jesličky, zdobili stromeček v Muzeu fotografie 

v J. Hradci, poseděli v kavárně Florián a sladce se 
odměnili při zpěvu fontány. I letos nás Mikuláš s čer‑
ty a andělem potěšili svou návštěvou. Před Vánocemi 
byla pro děti připravena Tvořivá vánoční dílna z pro‑
jektu MAP II. Užili jsme si hezké dopoledne s kama‑
rády z  první třídy. K  předvánočním tradicím patří 
i vystoupení pro seniory na OÚ. Na závěr předvánoč‑
ního času jsme přijali pozvání do základní školy na 
divadelní představení Putování za Ježíškem.

Adventní trhy
Předvánoční čas a  těšení se 
na Ježíška jsme letošní rok 
dětem prodloužili o  jeden měsíc. 
Začátkem listopadu jsme se 
začali pečlivě, s radostí a pílí při‑
pravovat na první adventní trhy 
v Kunžaku. Formou pohádek, pís‑
niček a básniček jsme se snaži‑
li přiblížit dětem smysl a význam 
Vánoc. Děti si pro Vás připravily 
pásmo Betlémského příběhu pod 

vedením paní učitelky Marušky. 
Vize uspořádání adventních trhů 
vznikla před rokem. Postupně 
vznikla skupina lidí, která celou 
vizi dávala dohromady. Jsem veli‑
ce ráda, že se nám podařilo ukázat 
dětem, co je opravdovým smyslem 
Vánoc. POSPOLITOST, RADOST, 
ŠTĚSTÍ, POKORA. Mám ráda tu 
atmosféru jak z Ladových obráz‑
ků. Za rozsvícenými okny domečků 

je klid, teplo domova, tichá radost, 
souznění, zastavení se, sváteční 
nálada. Je jenom na nás, umíme ‑li 
si ji vytvořit. K Vánocům nám všem 
přeji: Mějme se rádi, naslouchejme 
si, pomáhejme si, odpouštějme si, 
děkujme si. To není klišé. Jen to, 
co tvoříme srdcem a s láskou dává 
hlubší smysl, spojuje nás a je zdro‑
jem vnitřního štěstí, které se nikde 
nedá koupit.

Čtenářská pregramotnost
V tomto půlročním období byly pro rodiče s dětmi 
zprostředkovány lekce pro rozvoj vztahu ke knize, 
které se vztahují k aktuálnímu projektu školy, který 
zahrnuje další dílčí jako je tvorba nového čtenářského 
koutku třídy modrásků, nákup nejnovějších kvalitních 
leporel do všech tříd, návštěvy knihoven a předčítá‑
ní seniorů dětem. Rodiče o lekcích byli informováni 
formou plakátku a při tvořivém odpoledni na dvor‑
ku školy. Lekcí je dohromady pět a jsou doprovázeny 
průběžnými úkoly a doporučeními, které jsou vyvěšo‑
vány na určeném místě v šatně třídy modrásků. Lekce 
probíhají se záměrem rozvoje vztahu ke knize s využi‑
tím předčtenářských strategií jako je předvídání, usu‑
zování, vizualizace atd. Na jednotlivých setkáních se 
čte doporučená kvalitní dětská literatura, která se pro‑
kládá různými činnostmi, otázkami před, při a po čte‑
ní. Využíváme čtenářských kostek, vizuální meditace, 
vyrábíme loutky pro dramatizaci příběhů. Zaměřujeme 
se také na chronologii příběhu, rozvoj paměti, utváření 
představ a fantazie. Lekce vede slečna učitelka Marie 
Straková, která po schválení rodičů využije získaná 

data z lekcí pro výzkum diplomové práce s názvem 
Zapojení rodičů vybrané mateřské školy do budování 
vztahů dítěte ke knize.

V klidu, pohodě, radosti 
prožité vánoční svátky 

a šťastný vstup do nového 
roku přejí zaměstnanci 

MŠ Kunžak
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIRA NICHOLASE  
WINTONA KUNŽAK INFORMUJE

Titul Ekoškola
Ekoškola je mezinárodní projekt, jehož koordinátorem 
v ČR je vzdělávací centrum Tereza. Dnes je v projektu 
Ekoškola zapojeno 49 000 škol z 64 zemí. V červnu jeli 
zástupci našeho Ekotýmu spolu s koordinátou EVVO 
paní zástupkyní Danou Horáznou převzít mezinárodní 
titul Ekoškola, tento titul se nám podařilo obhájit již po 
páté. Slavnostní přebírání titulu probíhalo v Sentátu ČR.

Cesta k získání titulu Ekoškola vede přes 7 povin‑
ných kroků programu Ekoškola. 1. Na škole je usta‑
noven a funguje Ekotým složený ze zástupců žáků 
i zaměstnanců školy, popř. dalších členů, např. rodi‑
čů nebo zaměstnanců obce. Na naší škole se kaž‑
doročně Ekotým trochu pozmění. Členy jsou 2–3 
zástupci z každé třídy od 4. až po 9. Dále paní učitelka 
Horázná, která je koordinátorkou projektu, paní ředi‑
telka školy Eva Krafková, pan školník Ondřej Růžička 
a paní učitelka Štruplová. 2. Žáci prozkoumají chod 
školy a provedou ekoanalýzu, při které zhodnotí klady 
a zápory provozu školy vzhledem k šetrnosti k život‑
nímu prostředí. 3. Sestaví plán činnosti, ve kterém 
navrhnou kroky ke zlepšení situace. Žáci naší školy 
stanovili dlouhodobé cíle zde, k nimž směřují aktivity 
v jednotlivých letech. 4. Tento plán realizují a hodnotí 
úspěšnost akcí a aktivit. 5. O svých úspěších informu‑
jí veřejnost. O plánovaných i realizovaných aktivitách, 
úspěších i akcích informují v Kunžackém zpravodaji, 
na vývěsce, webových stránkách, nástěnce Ekoškoly. 
6. Ekologická a environmentální výchova je součástí 
výuky. Jednou z priorit školního vzdělávacího progra‑
mu naší školy je environmentální výchova a vzdělá‑
vání. Na druhém stupni má každý ročník povinně 
volitelný předmět biologický seminář s jednohodino‑
vou dotací. Součástí výuky jsou celoškolní projek‑
ty, exkurze, přednášky, soutěže. Na konci každého 
školního roku probíhá ve škole Ekokonference, kde 
vystoupí žáci z každé třídy a představí aktivity, projek‑
ty, soutěže, s kterými se přihlásili k projektu Ekoškola. 

7. Sestavili jsme Ekokodex, soupis pravidel, kterými se 
řídíme. Náš Ekokodex, který jsme vystavili již v roce 
2007, je typický prvek přírody okolí Kunžaku – žulo‑
vý kámen. Jeho existenci jsme během dalších let při‑
pomínali na plakátcích nebo soutěžích. V roce 2018 
Ekotým společně s paní učitelkou Klabouchovou při‑
pravili nový Ekokodex, který tvoří dominantní výzdobu 
vestibulu v přízemí. O tom, zda obhájíme titul Ekoškola 
rozhoduje nezávislý audit, který tvoří zaměstnanci 
sdružení Tereza. Zde jsou výsledky posledního audi‑
tu z ledna 2019.

Při auditu se hodnotila naplnění jednotlivých kroků:

Název kroku Počet získaných bodů Počet požadovaných bodů
Ekotým 70 65
Analýza 69 65
Plán činnosti 75 65
Monitorování 
a vyhodnocení 69 60

EV ve výuce 92 60
Informování 
a spolupráce 69 65

Ekokodex 82 65

V červnu bylo slavnostně předáno 
vysvědčení žákům 9. třídy.

1. září do naší školy nastoupilo 192 žáků.  
V 1. třídě je 17 žáků.
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Nový kotel
O letošních prázdninách kromě běžných oprav a úkli‑
du probíhala ve škole jedna větší oprava. Byl vymě‑
něn plynový kotel, ten původní z roku 1998 po dvaceti 
letech dosloužil a bylo potřeba ho vyměnit. Kromě 
výměny kotle došlo také k odpojení vytápění obecní‑
ho úřadu, kde byl instalován samostatný kotel. Věříme, 
že se nám podaří uspořit energii nejen z tohoto důvo‑
du. Nový kotel je již vybaven modernější technologií 
a ve škole byly na radiátory v loňském roce naistalo‑
vány termohlavice. Nový kotel stál 470 000 Kč (dota‑
ce) a další výdaje spojené s jeho provozem byly asi 
170 000 Kč. Tuto částku ze svého rozpočtu hradila 
obec.

Granty
Jčk  – Podpora environmentálního vzdělávání, 
výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO 
ve školách, projekt: Příroda zdroj inspirace
Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění a zatraktiv‑
nění ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. Snažili 
jsme se u žáků posílit pozitivní vztah k přírodě, míst‑
nímu regionu a obci, kde žijí.
Aktivitami projektu byly terénní exkurze. 5 jednoden‑
ních terénních programů v okolí Kunžaku, 3 vícedenní 
terénní exkurze v zajímavých lokalitách Jihočeského 
kraje. Pro žáky 1. třídy jsme zajistili 4. 6. 2019 pro‑
gram „Pole, louka“, pro 2. třídu 5. 6. 2019 program 
„Les“, pro 3. třídu 6. 6. 2019 program „Potok, ryb‑
ník“, pro žáky 9. třídy 14. 6. 2019 program „Mokřad“. 
Všechny tyto programy zajistil Hamerský potok, o. s. 
v okolí Kunžaku. Žáci 7. třídy se účastnili jednodenního 
terénního programu na téma „Les kolem nás“, který 
zajistil Český nadační fond pro vydru 24. 5. 2019. Pro 

žáky 4. a 6. třídy školního roku 2019/20 jsme 9.–11. 9. 
a 11.–13. 9. 2019 zorganizovali 2 terénní vícedenní 
exkurze na Novohradsku, kde program „Novohradsko 
– Tereziino údolí“ připravilo CEGV Cassiopeia. 
Doprava byla zajištěna objednaným zájezdovým auto‑
busem, protože veřejná doprava je velmi složitá. Žáci 
7. třídy jeli 9.–10. 5. 2019 do Vodňan, kde jsme využili 
nabídky MEVPIS. Spoluúčast byla hrazena z příspěv‑
ků žáků a ze sponzorských darů. Žáci i pedagogové 
hodnotí všechny programy velice kladně. Výuka pro‑
bíhá zábavnou a hravou formou, je také zařazováno 
mnoho praktických úkolů. Dále dochází také k posíle‑
ní pozitivních vztahů v kolektivu tříd, žáci se učí spo‑
lupracovat a společně řešit problémy, pomáhat si. Na 
tento projekt jsme získali od Jihočeského kraje dota‑
ci 44 031 Kč.
Implementace Krajského akčního 
plánu Jihočeského kraje I
Od září 2018 jsme se zapojili do projektu, který organi‑
zuje Střední škola technická a obchodní Dačice, sku‑
pina našich žáků jezdí dvakrát v měsíci do této školy, 
kde navštěvují technický kroužek a učí se pracovat 
s programem AutoCAD, s 3D tiskárnou a rozvíjí si tak 
zajímavou formou technické schopnosti a dovednosti. 
Žáci se také účastní projektových dnů a pak prezentují 
své práce před ostatními účastníky projektu. Ve dnech 
17. – 19. června 2019 se tři žáci naší školy, kteří celý 
rok navštěvovali technický kroužek na SŠTO Dačice, 
zúčastnili spolu s pedagogickým doprovodem pre‑
zenčního pobytového workshopu v Brně. Workshopu 
se ještě účastnili žáci a jejich doprovod ze ZŠ Strmilov, 
ZŠ Studená, ZŠ Slavonice a ZŠ Komenského Dačice. 
Workshop byl součástí projektu. Cílem workshopu 
bylo prohloubit technické znalosti a rozvíjet v žácích 
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zájem o techniku. Během tří dnů, kdy žáci a jejich pedagogický doprovod byl ubytován na kolejích Mendelovy 
univerzity, navštívili několik objektů a viděli několik filmů. V areálu Hvězdárna a planetária si prohlédli a vyzkou‑
šeli fyzikální a astronomické instalace a shlédli 3D projekci Hvězdný cirkus. Navštívili také Mincmistrovské 
sklepy na Dominikánském náměstí, kde viděli filmy o historii Brna a o mincovnictví. Velice zajímavý výklad 
charizmatického průvodce v dobovém kostýmu všechny účastníky prohlídky opravdu zaujal. Pět hodin strávili 
na interaktivní technické výstavě VIDA, kde si vyzkoušeli velké množství přírodovědných a fyzikálních pokusů. 
Také zde viděli 3D projekci filmu Oceány. Prohlídka Labyrintu pod Zelným trhem byla opět velmi zajímavá nejen 
díky neotřelému výkladu průvodce. Na závěr navštívili Památník Bible kralické, kde se kromě historie, význa‑
mu samotné Bible kralické seznámili s tím, jak se bible tiskla, viděli i praktickou ukázku tisku. Organizačně byl 
celý workshop velmi dobře připraven, žákům se návštěvy jednotlivých objektů velmi líbily. Žáci poznali nové 
prostředí a navzájem navázali kontakty se žáky z ostatních škol, kteří se workshopu účastnili.

Exkurze
ZD Kunžak – Žáci 2. a  3. třídy navštívili místní 
zemědělské družstvo, kde si prohlédli bramborárnu 
a odchov telátek.
Planetárium – Žáci 4. a 5. ročníku se 4. listopadu jeli 
na exkurzi do planetária v Českých Budějovicích.

Sběr papíru
Žáci 9. třídy v  rámci výuky biologického seminá‑
ře se tradičně účastní projektu „Papírem k dortu!“. 
Příprava projektu probíhá v  hodinách biologické‑
ho semináře, vlastní projekt se uskuteční ve volném 
čase. Během akce spolupracují žáci s vedením školy 
a s obcí. Výzva je směrována pro všechny žáky školy, 
ale také pro občany Kunžaku. Vítězné kolektivy žáků 
vyhrají dorty, které jsou jim předány na slavnostním 
vyhlášení. Finanční výtěžek je použit na zaplace‑
ní odměn pro třídy, hry nebo sportovní vybavení pro 
žáky do školy a na další charitu. Celkem bylo vybrá‑
no 8,9 tuny papíru.

Škola zařídí, kraj zaplatí
Podali jsme žádost a  získali jsme dotaci od KÚ 
Jihočeského kraje na dopravu na exkurzi do kompo‑
stárny Jarošovice a do elektrárny Temelín, exkurze se 
zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku.

Nadaní žáci
Maya Čuchna, Klára Pechová prezentovaly svou prá‑
ci na téma Srážky, stejně jako Tomáš Senar s prací 
na téma úzkokolejka na krajské Žákovské konferenci 
Klubu ekologické výchovy, kde získali 3. místo. V lis‑
topadu se stejnou prací Tomáš Senar reprezentoval 
školu na celostátní Žákovské konferenci KEV na mini‑
sterstvu školství v Praze.
V  říjnu proběhlo školní kolo mezinárodní soutěže 
Přírodovědný klokan, které se účastnili žáci 8. a 9. roč‑
níku. Mezi úspěšné řešitele patřili: Veronika Hanzlová, 
Ondřej Kolařík, Štěpán Tesař, Karolína Brachová, 
Charles Zoglobossou, Bořek Drobil, Tereza Lužická. 
V listopadu proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády, 
kterého se zúčastnilo 9 žáků, vítězem školního kola se 
stal Tomáš Senar.
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Výsledky letošní soutěže:

1. místo 2. TŘÍDA 1712,84
2. místo 4. TŘÍDA 1286,35
3. místo 1. TŘÍDA 978,35
4. místo 3. TŘÍDA 786,65

1. místo 6. TŘÍDA 1240,3
2. místo 5. TŘÍDA 1074,18
3. místo 8. TŘÍDA 989,55
4. místo 7. TŘÍDA 879,03

Sázení stromků

Akci iniciovali žáci 9. ročníku, kteří se obrátili na pana 
Rozporku, který se stará o lesy patřící obci Kunžak 
a  požádali ho, zda by mohli vysazovat stromky 
v obecních lesích, a tak pomoci při kůrovcové kala‑
mitě. Ten jejich nápad uvítal, protože při obnově lesů 
je každá ruka dobrá. 17. října deváťáci spolu s žáky 8. 
ročníku vyrazili k Suchdolu, kde prvně vyčistili paseku 
po vytěženém lese a vysadili zde 400 stromků. Také 
nasbírali šišky a pokusí se sami vypěstovat mladé 
semenáčky a v budoucnu vysadit další kousek lesa.

Bezpečný pes

Žáci celé školy se 14. října zúčastnili výukového pro‑
gramu Bezpečný pes, který zajišťoval Kynologický 
servis. Jejich lektoři se snažili naučit děti, jak předejít 
útoku psa, případně jak se v takové situaci zachovat, 
aby nedošlo ke zbytečným zraněním a psychickým 
újmám.

Vánoční strom

Letošní vánoční strom na náměstí je zkrášlen ozdo‑
bami, které vyráběli žáci školy. Již od jara v hodinách 
výtvarné výchovy vytvářeli ozdoby, v hodinách pra‑
covního vyučování programovali v  grafickém pro‑
gramu další ozdoby, které pak byly vytištěny na 3D 
tiskárně.

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

Vedení školy

Přehled sebraného papíru v uplynulých letech:

Rok Papír 
v tunách Rok Papír 

v tunách
2005 9,4 2013 11,6
2006 6,6 2014 8,0
2007 6,5 2015 6,7
2008 7,2 2016 6,2
2009 6,4 2017 6,9
2010 10,3 2018 5,7
2011 11,0 2019 8,9
2012 10,9
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KUNŽAK ODDÍL FOTBALU

Přípravka a mladší žáci
V tomto roce se naši nejmenší dali 
do dvou kategorií, a  to mladších 
žáků a starší přípravky. Do našich 
řad přibylo pár nových tváří. Nyní 
máme 17 dětí a nadále se počet 
zvyšuje. K  Michalu Novákovi se 
tento rok přidal jako druhý trenér 
David Račák, který výrazně při‑
spívá svou ochotou a  časovou 
flexibilitou.
Okresní přebor – 7. místo (mladší 
žáci), přípravka hraje soutěž bez 
určení pořadí

Trenéři: Novák Michal, 
David Račák

Dorost
Tým společný s  FK Studená 
a Jiskrou Strmilov. Našim doros‑
tencům se v podzimní části sou‑
těže dařilo se střídavými úspěchy. 
Umístění týmu v  druhé polovině 
tabulky odpovídá výkonům chlap‑
ců, jelikož tabulka je velmi vyrov‑
naná a bodové odstupy mezi týmy 
jsou minimální. V  této katego‑
rii máme mladý tým, který je pro 
nedostatek chlapců v této kategorii 
doplňován i hráči ze žáků. Některé 
utkání chlapci sehráli i v menším 
počtu hráčů. I z tohoto důvodu je 
postavení v tabulce až na devátém 
místě.
I. A třída sk. C – 9. místo

Trenér: Pelej Miroslav

Muži
Výsledky letošního podzimu jsou 
velkým zklamáním. Tým se pohy‑
buje ve spodní části tabulky a  je 
ohrožen sestupem. Kádr týmu je 

kvalitní, ale přístup některých hrá‑
čů k povinnostem není zrovna ide‑
ální. Nezbývá než věřit, že v jarní 
části soutěže tým zlepší své nyněj‑
ší postavení v tabulce a v soutě‑
ži se zachrání. Kvalitou na to jistě 
má. I v mužské kategorii se musí‑
me vyrovnat s nedostatkem hráčů 
a tým je doplňován hráči dorostu, 
za což mladým hráčům patří vel‑
ký dík.
Okresní přebor – 13. místo

Trenéři: Brtník Josef

Výbor oddílu fotbalu
Dorost hraje krajskou I. A  třídu. 
V těchto kategoriích máme společ‑
ný tým (společenstvo klubů) s FK 
Studená a  Jiskrou Strmilov. Bez 
společenství těchto klubů bychom 
neměli dostatek hráčů, abychom 
mohli hrát soutěžní utkání. Velký 

dík patří našim nejmladším hráčům 
přípravky a mladším žákům.
Výsledky týmu mužů v okresním 
přeboru jsou neuspokojivé, přitom 
tým mám svou kvalitou na mno‑
hem lepší postavení v tabulce.
Je třeba poděkovat všem členům 
výboru za práci, za to co odvedli 
pro fotbalový oddíl. Výbor fotbalu 
pracoval ve složení Beran Oldřich, 
Brtník Josef, Janák Pavel, Kovář 
Pavel a Nejezchleb Radek.

Výbor TJ Kunžak
V  letošním roce se nám poda‑
řilo z  Dotačního programu 
Jihočeského kraje Podpora spor‑
tu získat dotaci na novou sekačku 
na hřiště a na novou střechu. Nová 
sekačka (traktůrek) byl dofinanco‑
ván z vlastních zdrojů a náklady na 
novou střechu byly dofinancovány 
obcí Kunžak. Obec též vybudo‑
vala vrt na studnu pro zavlažo‑
vání hřiště. Zastupitelům obce 
Kunžak a starostovi Ing. Vladimíru 
Šamalovi patří velké poděkování za 
podporu sportu. Bez finanční pod‑
pory obce by chod Tělovýchovné 
jednoty nebyl možný. Dále je tře‑
ba poděkovat všem trenérům, hrá‑
čům, sponzorům a fanouškům.
Výbor TJ Kunžak pracoval ve slo‑
žení: Radek Nejezchleb (předse‑
da), Pavel Jirků (místopředseda), 
Jovana Vilímková, Oldřich Beran, 
Pavel Rokyta. Všem členům výbo‑
ru patří poděkování za celoroční 
práci, kterou prospěli ke klidnému 
chodu naší TJ.

Radek Nejezchleb 
Předseda TJ Kunžak
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ODDÍL KUŽELEK

Áčko v nejvyšší krajské soutěži KP I je po 9 odehra‑
ných kolech, 2 kola před koncem podzimní části, se 
ziskem 7 bodů na 7. místě z 12 účastníků. Vzhledem 
k většímu počtu venkovních zápasů na jaře je cíl hrát 
ve středu tabulky KP I.
Béčko hraje v druhé krajské soutěži KP II a 2 kola 
před koncem podzimní části je na výborném 2. místě 
s 12 získanými body, stejně jako vedoucí tým Borovan. 
Tabulka je nesmírně vyrovnaná a první tým od osmé‑
ho dělí pouze 2 body. Na jaře hraje Béčko větší porci 
zápasů doma, je tak naděje na velmi dobré celkové 
umístnění.
Céčko a  Déčko hrají spolu okresní přebor OP 
J. Hradec. Letos se soutěže účastní pouze 6 týmů. 
Hraje se dvoukolově na podzim i na jaře. Céčko (6 
bodů) je po odehraní osmého kola na posledním 6. 
místě a Déčko (8 bodů) je na druhém místě. Bodové 
rozdíly jsou tedy minimální a pořadí se mění po kaž‑
dém kole.
Naši mladí hráči se účastní Českého poháru dorostu 
a Poháru mladých nadějí. Obě soutěže se hrají turna‑
jovým způsobem a hráči odehrají 6. turnajů, z nichž 
se započítávají 4 nejlepší výsledky.
Z ostatních sportovních aktivit nás v lednu nás čeká 
již 11. ročník Memoriálu Františka Dvořáka, přebory 
okresu a na konci sezóny tradiční Bohoušova 30.
Po dlouhé době, kdy hrála družstva ve stejném slože‑
ní, došlo letos ke změně. Týmy se přejmenovaly dle 
účasti v soutěžích a hráči se zařadili dle výkonosti.
Skončím stejně jako vždy, kdo má o kuželky zájem, 
přijďte se podívat na zápasy, nebo je možno si kuželnu 
pronajmout (1 hod. – 200 Kč). Pronájem se objednává 
u pana Brtníka J. tel. 728 913 899. Sportovní výsledky 
KP I+II a OP najdete na stránkách www.kuzelky.com

Hodu zdar!

STOLNÍ TENIS KUNŽAK

Do nové sezony stolního tenisu vstoupil Kunžak pouze s jed‑
ním týmem, a to v OP2. Dva mladé, nadějné hráče Ondru 
Peče a Davida Račáka jsme pustili hrát krajskou soutěž za 
tým Lodhéřova, kde budou získávat další cenné zkušenos‑
ti, které by v budoucnu opět využili v týmu, který je vycho‑
val. Náš tým složený z hráčů Rokyta Pavel, Brabec Petr, 
Procházka Tomáš, Paďouk, Stanislav, Pudil Vojta, Knesl 
Václav a Kopřiva David se nachází v klidném středu tabul‑
ky a zde se hodláme celou sezonu udržet. Do příští sezony 
bychom se chtěli rozrůst minimálně o jednoho hráče (Reitr 
Jan) z Valtínova, abychom mohli hrát o postup do OP1.

Je pravda, že tento sport se dá na této úrovni hrát až do 
velmi pozdního věku, což nám třeba dokazují výborní mata‑
doři ze Studené jako je pan Novák (1939) nebo z Jitky J. 
Hradec pan Fridrich (1947). Je úžasné se setkávat s těmito 
hráči a získávat zkušenosti a poznatky, které za celou svou 
velmi bohatou kariéru získali.

Bohužel vychovávat nové hráče není v dnešní době lehké 
jak z časových, tak i z finančních důvodů. Najít dnes něko‑
ho, kdo by se zadarmo staral a vychovával mládež je prak‑
ticky nemožné.

Za pingpongový klub Kunžak  
předseda a hráč Pavel Rokyta

Sestavy družstev: 2019-2020
Družstvo A: 
Jirků Pavel
Hrůza Radek
Brtník Lukáš
Horák Michal
Burianová Radka
Stránský Radek
Družstvo B:
Mrkva Ondřej
Brtník Josef
Škrabal Vlastimil
Zeman Jan
Hanzal Karel
Brtníková Veronika
Družstvo C:
Vilímková Jovana
Kudrnová Marie
Zoubková Marie
Hanzalíková Libuše
Správka Zdeněk
Burian Radek

Družstvo D:
Kopečná Dana
Kopalová Stanislava
Berková Milena 
Chramostová Marcela
Řezáč Karel
Pohár mladých nadějí:
Večerka Kristián
Chválová Nela
Egyegová Liliana
Hofbauer Tomáš
Český pohár dorostu:
Brtníková Veronika
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ČINNOST SENIORŮ STP V KUNŽAKU  
ZA II. POLOLETÍ V ROCE 2019

Koncem měsíce června 46 členů STP uskutečni‑
lo zájezd do Krkonoš. Byli jsme ubytováni v hote‑
lu Svornost  – Harrachov. 2 – lůžkové pokoje a  2 
apartmány. Stravování polopenze ‑formou švédských 
stolů, vše na vysoké úrovni, všichni byli moc spoko‑
jeni. V rámci pobytu jsme dostali každý 3 procedu‑
ry, každý si vybral to, co potřeboval – a to : inhalaci, 
šlapací koupel, infralampa, suchá uhličitá koupel, 
vířivá koupel dolních končetin, 10 min. masáž šíje. 
Všichni si to užili. Program byl – procedury a výle‑
ty. Procházka po Harrachově s průvodcem, návštěva 
sklárny, pivovaru, vláčkem k Mumlavským vodopá‑
dům, ale i pěšky. Návštěva zámku Poniklá – muzeum 
Jilemnice. Prohlédnutí zvědavé uličky. Výjezd lanov‑
kou na Sněžku, má 1603 m. Také lanovkou na Čertovu 

horu. Návštěva Jánských Lázní. Při cestě domů jsme 
zajeli do Muzea v Mladé Boleslavi. Měli jsme šikovnou 
delegátku D. Štefancovou /Slovenka/. Také šikovný 
řidič autobusu D. Tejral st. Také už jsme byli 2x s jeho 
synem. Večer jsme poseděli u děvčat z Valtínova, měla 
apartmá a tak se tam celá naše tlupa vešla, při skle‑
ničce jsme udělali přípravu na další den. Ráno byla 
rozcvička při štamprdličce na utužení těla. Také byl 
k dispozici bazén – prostě jsme si to krásně užívali. 
Již se těšíme, kam pojedeme v roce 2020. 
6. 7. Žirovnice – venkovní divadlo „Nebe na zemi“. 
Účast 50 členů autobusem.
1. 11. Stráž.nad Nežárkou divadlo „Zácpa na dálnici“, 
53 členů autobusem.
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18. 9. ZŠ Kunžak – přednáška s filmem – Šumava 3. 
díl Mgr. I. Jandáček a Mgr. E. Krafková – ředitelka ZŠ
29. 7. Valtínov – rozhledna Jakub – opékání buřtů, 
hudba – Dědina F., 35 členů.
6. 10. si senioři prožili příjemný jednodenní výlet do 
Kladrub nad Labem. 45 členů pod vedením předsed‑
kyně Helenky si zajeli na prohlídku Národního hřebčí‑
na, je světoznámý díky plemennému chovu koní.
A zachovala se zde jedinečná populace ušlechtilých 
starokladrubských vraníků a běloušů, která byla spo‑
lu s celým hřebčínem vyhlášena v tomto roce Národní 
památkou UNESCO. V roce 2015 došlo k celkovému 
uspořádání a opravě celého areálu. Hřebčín byl zalo‑
žen v 16. století a teplokrevníci jsou určeni výhradně 
pro ceremoniální účely. Je zde historická kočárov‑
na, muzeum chovu kladrubského koně a lesovna se 
simulátorem jízdy v kočáře. Starokladrubští koně se 
vyjímají v soutěžních spřeženích při různých oslavách 
v celé České republice. Také je můžeme vidět jako 
pracovní u Policie ČR v Praze, Pardubicích, Ostravě. 
Přímo v restauraci Hřebčína jsme měli zajištěný spo‑
lečný oběd, byl výborný, vepřo ‑knedlo ‑zelo. Všichni 
byli spokojeni, výlet se vydařil i přesto, že nás stále 
odsouvali již od měsíce května, až na potřetí se na 
nás usmálo štěstí a výlet se podařilo uskutečnit. Na 
zpáteční cestě jsme se stavěli v Chotěboři v restaura‑
ci „Na Písku“. Byl s námi pan F. Dědina, který hrál na 
harmoniku, takže se hrálo, zpívalo i tancovalo a také 
jsme si dali po kalíšku. Moc panu Dědinovi děkujeme. 
Také musím poděkovat řidiči autobusu Leoši Kosovi, 
byl moc příjemný, všude nás doprovázel a také pochá‑
zí z Kunžaku. Všem se to moc líbilo a zase někdy příš‑
tě na shledanou.

24. 10. v ZŠ Kunžak proběhla beseda s filmem nad 
obecní kronikou – Kunžak, vedená kronikářkou – ředi‑
telkou školy Mgr. E. Krafkovou – moc pěkné, máme již 
zajištěno druhé setkání nad kronikou. Moc děkujeme 
ještě jednou. Účast 35 členů.
6. 11. Motorest u Jiřinky Kunžak – taneční odpoled‑
ne – hudba – Dědina F. Všichni si to užili a již se těší 
na „Mikulášskou zábavu“ 4. 12.
Do konce roku proběhne výjezdní zasedání výboru 
MO STP Kunžak v bufetu u Šindelářů – 12. 12.
Chtěla bych poděkovat naší předsedkyni Helence 
i celému výboru za veškerou práci, kterou pro celou 
členskou základnu dělá a členové výboru jsou jí nápo‑
mocni, všem hlavně pevné zdraví a v příštím roce 
krásné zážitky za kulturou.
STP v Kunžaku tímto přeje svým členům i občanům 
Kunžaku, Valtínova, Střížovic, Vlčic, Člunku, Lomů, 
Kunějova – klidné prožití vánočních svátků, hodně 
pohody a štěstí, hlavně všem pevné zdraví, pěkné 
prožití v kruhu rodiny a pěkné vykročení do roku 2020.

Pro kunžacký zpravodaj napsala  
i foto dodala B. Matoušková – kronikářka
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Činnost za 2. pololetí roku 2019

ZÁSAHY
Hlavním zaměřením SDH je činnost zásahové jednotky obce a její účast na zdolávání požárů a technických 
pomocích, nejen v katastru naší obce.
Ani v druhé polovině roku jsme nezaostávali. Vyjížděli jsme jak k požárům, tak technickým pomocem.

Datum Druh zásahu

01. 06. Technická pomoc – větev na silnici – Mosty

22. 06. Požár – pálení větví – Kunžak

28. 07. Technická pomoc – větev na silnici – Zvůle ‑Mosty

03. 08. Požár stromu po zásahu bleskem – Strmilov

04. 08. Požár hranice dřeva – M. Ratmírov

11. 08. Požár osobního automobilu – Kaproun

20. 08. Záchrana osoby z výšky – Valtínov

06. 09. Technická pomoc – strom na silnici – Klenová

19. 09. Technická pomoc – snesení pacienta – Kunžak

12. 10. Požár odpadu – Lomy

03. 11. Požár osobního automobilu – Mosty

20. 11. Zabezpečení ohnišť
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SOUTĚŽ JHHL
V předchozím čísle zpravodaje jsme se zmínili o sou‑
těžích v JHHL o putovní pohár. Všech soutěží jsme se 
zdárně zúčastnili a s pevnými nervy bojovali o každý 
bod do celkového hodnocení. Podařilo se nám získat 
nejvíce bodů ze všech a díky tomu jsme vyhráli jind‑
řichohradeckou hasičskou ligu v kategorii mužů pro 
letošní sezónu.
Vyhlášení výsledků se opět konalo u nás v Kunžaku 

na sále zemědělského družstva, které bylo spojené 
s Cecilskou zábavou. První část večera byla věnována 
lize, kdy jsme představili jednotlivá soutěžní družstva 
a předali jim poháry a ocenění. Poté byla volná zábava 
až do brzkých ranních hodin. K poslechu a tanci hrála 
skupina „J.I.P. band a hosté“.
Všem návštěvníkům zábavy děkujeme, že jste při‑
šli a tuto skvělou událost s námi oslavili, pobavili se 
a zatancovali.
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PF 2020
Všem spoluobčanům obce Kunžak bychom rádi 
popřáli klidné prožití svátků vánočních a mnoho 

spokojenosti a úspěchů v novém roce 2020.
SDH Kunžak

ÚKLID LESA
Kromě vyjíždění k požárům a účas‑
tí na soutěžích jsme se také zapo‑
jili do pracovní činnosti pro obec 
Kunžak.
Zúčastnili jsme se výběrového 
řízení na úklid lesa a  pálení vět‑
ví, které jsme vyhráli. Za získaný 
výdělek z této akce pořídíme pro 
náš sbor vyšívaný historický pra‑
por SDH Kunžak.

SPOLUPRÁCE S ČSŽ
Ke  společenské činnosti rovněž 
patří i pomoc našim ženám ze sva‑
zu. Na letošním Dětském dni jsme 
zabezpečovali technické zázemí 
a plynulý chod celé akce.
Další velká akce, při které jsme byli 
nápomocni, byly první Adventní 
trhy v Kunžaku, které se konaly na 
první adventní neděli 1. 12. 2019. 

Akci připravila Základní škola 
a Mateřská školka v Kunžaku, Svaz 
žen a SDH Kunžak.

Pro zpravodaj napsali čle‑
nové SDH Kunžak

Veškeré aktuality najdete na 
www.sdhkunzak.cz  
nebo www.facebook.
com/SDH ‑Kunžak
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V neděli dne 24. 11. 2019 se konalo v obřadní síni 
obecního úřadu vítání občánků. Vystoupili zde žáci 
ZŠ SNW a miminkům zahráli na flétny. 

Do obce přibyli tito noví občánci: 
Kateřina Broschová, Tomáš Forman,  
Mína Ena Zušťáková, Jan Vondrášek,  
Jasmína Reiterová, Šárka Šarochová  
a Tobias Terš.

 

 

 
 

 Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa 
proti vzteklině platné pouze v případě, 
že je pes označený mikročipem 

Číslo mikročipu musí být zaznamenáno 
v dokladu o očkování psa (pas, očkovací 
průkaz) 

Štěňata musí být označena mikročipem 
nejpozději v době prvního očkování proti 
vzteklině 

Mikročipem nemusí být označeni psi 
s jasně čitelným tetováním provedeným 
před 3. 7. 2011 

 

Povinné „čipování“ psů! 



Kunžacký zpravodaj, občasník, číslo 2, prosinec 2019. Vydává OÚ Kunžak, IČO:00246964, povoleno MK ČR E 11664 ze dne 19. 4. 2001. 
Redakce: Vladimír Zátopek, Josef Drobil, Iva Eichlerová. Neprodejné, počet výtisků 500. Tisk: RAIN tiskárna, s. r. o., Jindřichův Hradec

Příjemné prožití vánočních svátků, hodně zdraví  
a úspěchů v novém roce přeje spoluobčanům redakce.

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Obec Kunžak pořádá  

Vánoční koncert 
V sobotu 14. 12. 2019 v 18.00 hodin 

v obřadní síni OÚ Kunžak 

 

Účinkují:    Roman Janál – sólista Opery ND 
                   Jan Kalfus – cembalo 
                   Miloš Havlík – housle 

 Vladimír Sůva – violoncello     
 

Vstupné 100 Kč 

 


