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Prosinec 2018 č. 2

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Vážení spoluobčané,
jsem rád, že Vás mohu pozdravit v tomto čase plném 
vánoční pohody. Jménem svým a jménem nově zvo-
leného zastupitelstva Vám děkuji za podporu a spolu-
práci v uplynutém roce.

Říjnové komunální volby, povolební jednání, ustavují-
cí zasedání zastupitelstva a zasedání následující určily 
toto složení vedení obce Kunžak:

 » Starosta – Ing. Vladimír Šamal (KDU-ČSL)

 » Místostarosta – Petr Král (ČSSD)

 » Předseda finančního výboru – Mgr. Jan Dobeš 
(Nezávislí)

 » Předseda kontrolního výboru – Ing. Karel Winkler 
(Tělovýchova a sport)

 » Člen finančního výboru – Ondřej Mrkva 
(Hasiči Kunžak)

 » Člen kontrolního výboru – Pavel Iboš (Živnostníci)

 » Člen kontrolního výboru – Ing. Karel Plucar 
(SNK – SDH Valtínov)

 » Člen kontrolního výboru – Ing. Jaroslav Štefl 
(Živnostníci)

 » Člen kontrolního výboru – Martin Waszniowski 
(Živnostníci)

 » Předseda sociální a bytové komise – Luboš 
Rozporka (KSČM)

 » Předseda školské a kulturní komise – Vladimír 
Zátopek (Nezávislí)

Doufám, že po počátečním bouřlivém období, spoje-
ném se sestavováním tohoto týmu, nastane nyní obdo-
bí pracovního uklidnění bez zbytečných emocí.

Na závěr bych chtěl poděkovat předcházející-
mu zastupitelstvu za odvedenou práci pro obec 
Kunžak a připomenout několik akcí realizovaných 
v roce 2018.
Za finanční podpory Státního fondu životního prostře-
dí České republiky byl realizován hydrogeologický vrt 
Kunžak HV-3, za finanční podpory z POV Jihočeského 
kraje v r. 2018 proběhly stavební úpravy MŠ – pavilon 
B, z dotačního programu Jihočeského kraje byly po-
řízeny věcné prostředky (dýchací přístroje) pro SDH 
Kunžak a díky Operačnímu programu životní prostře-
dí 2014 – 2020 se podařila zrealizovat akce Zateplení 
obvodového pláště a výměna otvorových výplní obec-
ního úřadu. 

Z této akce mám největší radost, protože přinesla vel-
kou úsporu energie a příjemně změnila vzhled naše-
ho náměstí. Z vlastních finančních prostředků obce 
byla dokončena realizace Čechovy ulice, posílení tla-
ku vody na Malém Podolí, zpracována PD pro zvýšení 
kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak, byla vybudová-
na nová běžecká dráha na hřišti a pergola v Mostech. 
Proběhla výměna oken a dveří v obecních domech čp. 
165 a 229 v Kunžaku.

Vážení spoluobčané, přeji vám a vašim blízkým požehna-
né prožití Vánoc, pevné zdraví a vše dobré v roce 2019.

Ing. Vladimír Šamal, starosta
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PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE KUNŽAK
Od 1. září 2018 se změnilo vedení Mateřské školy 
Kunžak. Po 41. letech pedagogické praxe odešla do 
důchodu paní ředitelka Bc. Hana Spurná a do funkce 
nastoupila Veronika Dobešová. Mateřskou školu v le-
tošním školním roce navštěvuje 48 dětí, z toho je 15 
nově přijatých. Počet dětí se oproti loňsku nepatrně 
snížil, z těchto důvodů jsou otevřené pouze dvě třídy. 
O letních prázdninách proběhla rekonstrukce v MŠ. 
Výměna obkladů a dlažeb v pavilonu B a v zahradním 
sociálním zařízení.

Září měsíc náborů
V září byly starší děti z naší školky pozvány trenérem 
nejmladších kunžackých fotbalistů Michalem Novákem 
na sportovní dopoledne „Měsíc náborů“ orientované 
na seznámení dětí s  fotbalem. Pro nepřízeň počasí 
byla akce přesunuta z fotbalového hřiště do sportovní 
haly. Děti si vyzkoušely různé pohybové aktivity, hry 
a soutěže, někteří zájemci se pokoušeli krotit neposed-
ný fotbalový míč, kopali na branku a sbírali své první 
brankářské zkušenosti. Malí sportovci doplnili vyda-
nou energii u stolku s občerstvením, na závěr čekala 
všechny spokojené účastníky perníková medaile a ná-
ramek. Děti odcházely do školky nadšené a těší se na 
slíbené jarní pokračování.

Divadlo Máma a Táta
Začátkem října k nám do školky dorazilo rodinné diva-
dlo Máma a Táta z Českých Budějovic. Je to naše nej-
oblíbenější divadlo, opravdu nej z nabídky oblastních 
divadel, které srší humorem a vtipem. Herci si sami vy-
rábějí loutky a přijíždí vždy s krásnou pohádkou plnou 
písniček, vtipu, napětí, legrace a morálního ponaučení. 
V podzimní pohádce „Kocour v botách“ děti pomáhaly 
kocourovi plnit nelehké úkoly, bavily se náramně děti 
i my učitelky. Divadlo „Máma a Táta“ zveme dvakrát do 
roka a patří mezi nejhezčí představení.

Robinson Jihlava
Začátkem října celá naše školka vyrazila autobusem 
na výlet do zábavního parku Robinson v Jihlavě. Děti 
si v autobuse zpívaly a nemohly se dočkat až tam bu-
deme. Po příjezdu se posilnily svačinkou a vyrazily 

zdolávat všechny atrakce. V Robinsonu je příjemné 
a čisté prostředí, ve kterém jsou děti šťastné a spo-
kojené. Posilují tak nejen tělo, ale i ducha. Měli jsme 
k dispozici jen pro sebe labyrinty se skluzavkou a to-
bogánem, pirátskou loď se spoustou míčků, kanóno-
vou střelnici, obrovskou sopku s rychlým sešupem, 
nafukovací loď, opičí stezku, pirátskou chýši, trampo-
líny, dráhu pro šlapací auta a mnohé další. Po dvou 
hodinách určeného času se nikomu nechtělo domů. 
Moc se nám tam líbilo, bylo to moc hezké a příjemně 
strávené dopoledne.

Exkurze v ZD Kunžak
V pátek 12. 10 2018 jsme celé školka navštívili zdejší 
zemědělské družstvo. Prohlídka byla velice zajímavá 
nejen pro děti, ale i pro paní učitelky a přítomné rodiče. 
Dozvěděli jsem se, jaké oblečení nosí telátka v zimě. 
Víme, co se stane s podojeným mlékem a jak vypadá 



3

drbátko pro krávy. Myslím, že pro děti je exkurze vždy 
velkým zážitkem. Touto cestou bych chtěla poděkovat 
panu předsedovi Zdeňku Zámečníkovi za vstřícnost, 
ochotu a čas, který nám věnoval. Moc si toho vážíme 

Oslava 100. let výročí republiky
Není mnoho příležitostí, při kterých bychom se všichni 
ze základní a mateřské školy mohli setkat. V pátek 26. 
11. jsme takovou mimořádnou slavnostní příležitost do-
stali při sázení lípy svobody. Menší děti nejen přihlížely 
této velké události, ale společně s většími kamarády 
přiložily ruku k dílu.

Svatý Martin
Na 11. listopadu připadá svátek sv. Martina. Sice sníh 
nepřivezl, ale rozsypal u nás na školní zahradě vločky 
se značkami a fotkami dětí. Tradici sv. Martina kaž-
doročně dodržujeme, seznamujeme děti s „Legendou 

o sv. Martinovi“, zpíváme známou píseň „Už Martin na 
bílém koni“ a se vším, co k tomu patří. A tak se děti 
v pondělí 12. listopadu vydaly na zahradu a hledaly tu 
svou vločku. A opravdu jí tam každé dítě našlo. Na za-
čátku adventu si s nimi děti ozdobí společně náš ven-
kovní vánoční strom.

Jak se uspává příroda
12. 11. 2018 navštívili naši budoucí školáci poprvé zá-
kladní školu při příležitosti divadelního představení Jak 
se uspává příroda. Divadélko Okýnko pro nás mělo při-
pravený veselý příběh, který nás zavedl do podzimní 
přírody, kde dvě lesní víly Brusinka a Borůvka pomá-
hají zvířátkům připravit se na blížící zimu. Díky šikov-
ným, hodným vílám vše dobře dopadlo. Zajíček usnul 
ve svém pelíšku, veverka měla dostatek zásob na zimu 
a ptáček dřímal ve své budce. Paní Zima pokryla spící 
přírodu bílým třpytivým povlakem a rozloučila se s dět-
mi písničkou.

Vánoční pečení s rodiči
Vánoční pečení s rodiči je pro nás jedno z nejhezčích 
setkání v předvánočním čase. Velice si vážíme pomoci 
a ochoty maminek, tatínků, babiček a dalších rodin-
ných příslušníků, kteří přijdou a společně nám pomo-
hou pro děti upéct i ozdobit vánoční cukroví a perníčky 
na Mikuláše. Přispějí tím ke krásně provoněné vánoční 
atmosféře v naší mateřské škole.
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Koloběžmo do Struh

Modrásci ve Struhách

Modrásci ve Struhách

Mědvědi U Modrásků

Modrásci ve Struhách

Zdobení vánočního stromu
Adventní čas se kvapem blíží a my se na něj velmi těšíme. 
Už od začátku listopadu se pečlivě připravujeme. Z kera-
mické hlíny jsme s dětmi vyrobili spoustu vánočních oz-
dobiček, společně s vločkami od sv. Martina jsme s nimi 
ozdobili náš velký „školkový“ vánoční strom. Díky po-
moci všech zaměstnanců a ochoty rodičů, mají venkovní 
prostory školky tu pravou atmosféru blížících se Vánoc.
V rámci projektu MAP Jindřichův Hradec II se 4. 12. zú-
častníme zdobení vánočních stromků v Muzeu fotografie 
v J. Hradci. Výstava pro veřejnost bude probíhat od 8. 12 
2018 do 6. 1. 2019 v prostorách Muzea fotografie.
Všechny rodiče, prarodiče a přátelé mateřské školy sr-
dečně zveme dne 20. 12. 2018 na Vánoční zpívání. Od 
17:00 hod. bude vystoupení starších dětí, zazpíváme si 
koledy a pošleme pozdrav Ježíškovi.
Občerstvení zajištěno.

Podzim U Modrásků



5

Podzim U Žluťásků

Ovoce a zelenina u Modrásků Podzim U Žluťásků 

Pečení jablíčkové buchty Draku, draku, jsi ty vážně drak? 

Výlet do J. Hradce Pohádka O Veliké řepě 

Modrásci na Lánech Jak držet správně tužku? 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIRA NICHOLASE WINTONA KUNŽAK INFORMUJE
V červnu bylo slavnostně předáno vysvědčení žákům 
9. třídy

1. září do naší školy nastoupilo 198 žáků. V 1. třídě je 
25 žáků.

V klidu, pohodě, radosti prožité vánoční svátky a šťastný vstup do nového roku 
přejí zaměstnanci MŠ Kunžak.

Ježkování u Žluťásků

Obrázky z kaštanů

Počítání to je věda

Hurá fouká

Slavili jsme 100 let republiky
Ve škole jsme připravili 24. října výstavu pro veřejnost, 
kde si návštěvníci mohli prohlédnout v deseti učeb-
nách a na chodbách panely, na kterých byly dokumen-
ty týkající se historie 100 let republiky, ale i Kunžaku, 
dále zde bylo vystaveno velké množství předmětů do-
kumentujících stoletou historii. Artefakty škole zapůjčili 
rodiče žáků a občané Kunžaku. Návštěvníci, kterých 
přišlo více než 200, si zde mohli prohlédnout nejen 
dokumenty, ale také předměty týkající se těchto té-
mat: politika, škola, historie Kunžaku, technika, kultura, 

móda, hračky, domácnost, sport, osobnosti, zeměděl-
ství. Byli zde k vidění i sbírky známek, bankovek a min-
cí. Výstava byla přístupná veřejnosti celé odpoledne, 
kdy také žáci 8. a 9. ročníku opakovaně vystupovali se 
sokolským cvičením a s inscenací Cimrmanovy opery 
V chaloupky stínu. Výstava i program se těšily velkému 
zájmu občanů Kunžaku.

Ve čtvrtek 25. října ve škole probíhal celoškolní projekt 
Slavíme 100 let republiky. Všichni žáci si během do-
poledne prohlédli výstavu a pak také viděli vystoupení 
svých starších spolužáků.
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Oslavy 100 let republiky byly završeny v pátek 26. říj-
na. Žáci školy společně se panem starostou a s dětmi 
z mateřské školy vysadili lípu republiky v budoucím 
parku Sira Nicholase Wintona.

Granty – Jčk – Podpora environmentálního vzdě-
lávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora 
EVVO ve školách
Hlavním cílem projektu bylo zefektivnění a zatraktivně-
ní ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. K dosaže-
ní tohoto cíle jsme využili nabídek organizací, které se 
zabývají EVVO pro žáky základních škol. Pro žáky 1. 
stupně jsme uspořádali 4 jednodenní programy v okolí 
obce Kunžak. Pro žáky 2. stupně 4 vícedenní pobytové 
terénní exkurze v zajímavých lokalitách Jihočeského 
kraje. Téma všech programů a exkurzí byla poznávání 
a ochrana přírody. Díky finanční podpoře se programy 
výrazně zlevnily a staly se dostupné pro většinu žáků 
školy. Žáci poznávali přírodu prakticky, názorně s prv-
ky badatelství. Snažíme se tak budovat u nich pozi-
tivní vztah k přírodě, místnímu regionu a obci, v které 
bydlí. Tyto programy jsou důležitým doplňkem výu-
ky. Vzdělávací programy Louka, Les, Potok a rybník, 
Mokřad, Jindrova naučná stezka zajistilo Občanské 
sdružení Hamerský potok Jindřichův Hradec. MEVPIS 
Vodňany uspořádalo vícedenní programy Vodní pro-
středí a život v něm. Český nadační fond pro vydru 
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Třeboň zorganizoval vícedenní terénní exkurzi na 
Třeboňsku. Cassiopeia centrum ekologické a globální 
výchovy České Budějovice zajistilo vícedenní terénní 
exkurzi do Novohradských hor. Získali jsme grant ve 
výši 49 600 Kč.

V září se v rámci tohoto projektu konala terénní exkur-
ze pro žáky 6. ročníku v Novohradských horách.

V  září jsme se zapojili do projektu Implementace 
Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I, který 
realizuje Střední škola technická a obchodní Dačice. 
Naši žáci jezdí dvakrát v měsíci do této školy, kde se 
učí pracovat s programem AutoCAD, s 3D tiskárnou, 
rozvíjí si tak zajímavou formou technické schopnosti 
a dovednosti.

Nadaní žáci
Maya Čuchna, Klára Pechová prezentovaly svou práci 
na téma Původní a nepůvodní druhy raků v ČR na celo-
státní Žákovské konferenci Klubu ekologické výchovy 
na ministerstvu školství.

V podzimních měsících proběhla ve škole školní kola 

logické olympiády, dějepisné olympiády, žáci 2. stup-
ně si vyzkoušeli minisčítání, které organizoval Český 
statistický úřad.
Exkurze ZD Kunžak
Žáci 3. třídy navštívili místní zemědělské družstvo, kde 
si prohlédli bramborárnu a odchov telátek.

Revolutiontrain
Žáci 9. ročníku navštívili na hradeckém nádraží tzv. 
„drogovlak“, kde v šesti vagónech se mohli zcela au-
tenticky seznámit s  nástrahami drogové závislosti. 
Zjistili, jak snadné je drogám propadnout, a jak těž-
ké je se závislosti zbavit. Cílem vlakového programu 
REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lid-
ských smyslů zapůsobit na návštěvníka vlaku a  in-
spirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde 
představeny mechanismy, kterými drogová závislost 
vzniká až do důsledků, které v životě závislé jedince 
čekají. Díky zapojení návštěvníka do reálného příběhu, 
emotivním situacím a interaktivnímu přístupu dokázal 
program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad ne-
bezpečím legálních i nelegálních drog.
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Projekt Krokus
I  letos se žáci 9. ročníku se zapojili do projektu 
Krokus. 13. listopadu v přírodní učebně vysadili žlu-
té krokusy. Projekt Krokus realizuje irská organizace 
Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci 
s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského mu-
zea v Praze. Tento projekt běží již několik let na ško-
lách nejen v Irsku, ale po celém světě a každoročně se 
do něj zapojují další a další školy. V minulém roce se 
projektu zúčastnilo více než 55,000 studentů z Irska 
a Evropy. HETI školám poskytl cibulky žlutých kroku-
sů, které účastníci projektu na podzim zasadili jako 
připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a ti-
síců dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva 
připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jež byli Židé nuceni 
během nacistické vlády nosit. V ideálních podmínkách 
cibulky krokusů vykvetou na konci ledna nebo na za-
čátku února – kolem Mezinárodního dne památky obětí 
holocaustu (27. ledna/foto 16-17).

Sběr papíru
Již tradičně žáci 9. ročníku uspořádali v říjnu sběr papí-
ru. Podařilo se sebrat více než 5,7 tuny papíru. Výtěžek 
bude využit na zaplacení školného našeho adoptova-
ného chlapce Labana z Keni, který již studuje vysokou 
školu. Jednotlivé třídy soutěžily o dorty, ale opravdo-
vými vítězi se nakonec stali všichni, kteří se snažili po-
moci. Na dortech si letos pochutnali žáci 7. a 3. třídy 
a samozřejmě žáci 9. třídy, kteří dostali dort za orga-
nizaci sběru.

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

Vedení školy
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SPORT
KOPANÁ

Přípravka:
Naše přípravka se v  tomto roce značně rozrostla 
o nové hráče a to nejen z chlapců, ale i z dívek. Díky 
Fotbalové asociaci ČR jsme do našich řad získali hod-
ně nových zájemců, kteří by k fotbalu hledali těžko ces-
tu a to díky programu pro školy a školky s názvem 
„MĚSÍC NÁBORŮ“. Na tuto akci přišlo pomoci i ně-
kolik rodičů, jejichž děti už u nás hrají, velké díky tu-
díž patří i  jim. Dnes v naší přípravce máme 19 dětí 
a počty zájemců se stále zvyšují. Trenéři Michal Novák 
a Jan Brunner vedou tréninky zábavní formou s velkým 
množstvím her a pohybových aktivit. Soutěž (okresní 
přebor) mladší přípravky, v které startuje náš nejmladší 
tým, se hraje bez určení pořadí.

Trenéři: Novák Michal, Brunner Jan

Starší a mladší žáci
Tým starších a mladších žáků je opět našim společným 
mužstvem s FK Studená a Jiskrou Strmilov. Jelikož 
v této kategorii máme málo chlapců z našeho oddílu, 
hráli chlapci své všechny domácí utkání ve Strmilově. 
Klukům patří poděkování za bojovnost, nebýt několika 
smolných zápasů, mohlo být umístění mnohem lepší. 
Přesto nemusí věšet hlavy dolů a v jarní části se jim 
podaří vylepšit postavení v tabulce.

Okresní přebor – 5. místo (mladší), 3. místo (starší)

Trenéři: Lacina Jaroslav, Sedlák Miloš

Dorost:
Tým společný s FK Studená a Jiskrou Strmilov. Našim 
dorostencům se v podzimní části soutěže dařilo se stří-
davými úspěchy. Přesto věříme, že v jarní části dojde 
k posunu v tabulce směrem nahoru, jelikož tabulka je 
velmi vyrovnaná a bodové odstupy mezi týmy jsou mi-
nimální. V této kategorii máme mladý tým, ale přesto 
kvalitní, což je příslibem do budoucna.

I. A třída sk. C – 7. místo

Trenér: Pelej Miroslav

Muži:
Výsledky letošního podzimu jsou vcelku uspokojivé. 
Nebýt několika smolných utkání, mohl být náš tým na 
vyšších příčkách. Tým se pohybuje v klidném středu 
tabulky. Kádr týmu je kvalitní, ale přístup některých 
hráčů k povinnostem není zrovna ideální. Přesto lze 
věřit, že v jarní části soutěže tým potvrdí svou kvalitu 
a zlepší své nynější postavení v tabulce. Kvalitou na 
to jistě má.

Okresní přebor – 6. místo

Trenéři: Brtník Josef, Rokyta Pavel

Výbor oddílu fotbalu
Je třeba vyjádřit spokojenost nad mládežnickými druž-
stvy. Dorost hraje krajskou I. A třídu. V těchto katego-
riích máme společný 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 
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ODDÍL KUŽELEK
Áčko v nejvyšší krajské soutěži KP I je po 9-ti odehra-
ných kolech, 2 kola před koncem podzimní části, se 
ziskem 2 bodů na posledním místě. Na tomto nelicho-
tivém umístnění má největší podíl odložení 2 domácích 
zápasů. Cíl pro zbylé zápasy a jaro je udržení KP I.

Céčko hraje v druhé krajské soutěži KP II a 2 kola před 
koncem podzimní části je v polovině tabulky na 6. místě 
s 9 získanými body. Céčko po výborném startu polevilo 
a první místo se vzdálilo. Cílem pro jaro je horní polovina 
tabulky a případná pomoc Áčku k udržení KP I.

Béčko a  Déčko hrají spolu okresní přebor OP J. 
Hradec. Letos se soutěže účastní 7 týmů. Béčko si 
vede velmi dobře, je na 4. místě pouze o horší skóre, 
když první 4 družstva mají shodně 10 bodů. Déčko 
konečně začalo vyhrávat a s 6 body je na 6. místě. 
V posledním zápase dokonce nadělilo soupeři nepo-
pulárního „kanára“ 6:0. Po odehrání základní části se 
soutěž rozdělí a první čtyři družstva mezi sebou budou 
hrát o vítěze OP. Zbylá tři družstva budou mezi sebou 
hrát pouze o umístnění.

Naši mladí hráči se účastní Českého poháru doros-
tu (Brtníková) a nově začali hrát Pohár mladých na-
dějí (Večerka, Chválová, Egyegová). Obě soutěže se 
hrají turnajovým způsobem a hráči odehrají 6. turna-
jů, z nichž se započítávají 4 nejlepší výsledky. Finále 
obou soutěží je v březnu v Olomouci se účastní se ho 
20 nejlepších hráčů.

Z ostatních sportovních aktivit nás v lednu nás čeká 
jubilejní 10ročník Memoriálu Františka Dvořáka, pře-
bory okresu a na konci sezóny tradiční Bohoušova 30.

STOLNÍ TENIS 
Kunžak A se po podzimní části nachází ve středu ta-
bulky a dá se říct,že si drží svůj standart. Tuto sou-
těž OP1 hraje stabilní čtyřka Peč Ondra,Procházka 
Tomáš,Račák David a Rokyta Pavel. Letos musím vy-
zvednout hlavně výkon Davida Račáka,který je naši 
podzimním lídrem týmu. Náš záložní B tým je letos 
oslaben o dva dlouholeté matadory a tak se nachází 
na poslední sestupové příčce. Nicméně jsme přibrali 
dva nové hráče Pudila Vojtu a Jurije Sulimenka,kteří 
získávají nové důležité zkušenosti ve vyšší soutěži. Do 
budoucna by se hodilo pár nových nadějných tváří.

Stolnímu tenisu zdar. Rokyta Pavel. 

hráčům přípravek. Těm nejmenším se věnuje jako hlav-
ní trenér Michal Novák, za což mu patří velký dík.

Výsledky týmu mužů v okresním přeboru jsou uspoko-
jivé, při troše štěstí jsme mohli být po podzimní části 
soutěže o několik míst výše. Věříme, že v jarní části 
naši muži budou hrát klidný střed tabulky, jelikož kádr 
týmu je kvalitní a v jeho silách je i lepší umístění, než 
na kterém se nachází nyní. Bohužel vládne nespoko-
jenost nad účastí hráčů na brigádnických činnostech 
(sečení Rašeliniště u Suchdola). V této činnosti je třeba 
vyzvednout a pochválit naše dorostence a členy fot-
balového výboru.

Je třeba poděkovat všem členům výboru za práci, za 
to co odvedli pro fotbalový oddíl. Výbor fotbalu pra-
coval ve složení Beran Oldřich, Brtník Josef, Janák 
Pavel, Kovář Pavel a Nejezchleb Radek. Velké podě-
kování patří zastupitelům obce Kunžak a starostovi Ing. 
Vladimíru Šamalovi za podporu sportu. Bez finanční 
podpory obce by chod Tělovýchovné jednoty nebyl 
možný. Dále bych chtěl poděkovat všem trenérům, 
hráčům, sponzorům a fanouškům.

Závěrem bych chtěl popřát všem spoluobčanům krás-
né a pohodové prožití vánočních svátků a v novém roce 
2019 přeji všem ze srdce zdraví, lásku, pohodu a vzá-
jemné porozumění.

Radek Nejezchleb
Předseda TJ Kunžak

Sestavy družstev 2018 – 2019:
Družstvo A:  Brtník Josef  Družstvo B:  Burianová Radka
 Hrůza Radek   Vilímková Jovana
 Hrůza Radek ml.   Kudrnová Marie
 Jirků Pavel  Zoubková Marie
 Brát Jiří  Hanzlíková Libuše
 Správka Zdeněk
 Brtníková Veronika
 Stránský Radek (hostování)
Družstvo C:  Mrkva Ondřej Družstvo D:  Pudilová Lenka
 Škrabal Vlastimil  Řezáč Karel
 Brtník Lukáš  Berková Milena
 Zeman Jan  Chramostová Marcela
 Hanzal Karel  Kopečná Dana
 Horák Michal  Kopalová Stanislava
Český Pohár Dorostu: Brtníková Veronika
Pohár Mladých Nadějí: Večerka Kristián
 Chválová Nela
 Egyegová Liliana

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.jckuzelky.cz
www.kuzelkakraj.webnode.cz/
www.kuzelkyjh.webnode.cz

Hodu zdar!
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O ŽIVOTĚ SENIORŮ ORGANISOVANÝCH V STP V KUNŽAKU 
A JEJICH AKTIVITÁCH V ROCE 2018.

Prosinec roku 2017 byl naplněn aktivitou. 4. 12. v mo-
torestu „Krmelec“ byla uskutečněna „Mikulášská 
nadílka“,tradičně za účasti masek  –  čertů, andělů 
a sv. Mikuláše. Hudba byla svěřena panu Dědinovi. 

Hospůdka byla naplněna – 58 osob, stoly se prohý-
baly dobrotami od našich členek. 7. 12. 2017 zasedal 
výbor STP na výjezdu ve Člunku, kde byl zhodnoceno 
druhé pololetí končícího roku. Muziku zajistil nejstar-
ší náš člen Karel Vítek. 18. 12. 2017 navštívili zástup-
ci organisace – ing. Mátl, ing. Kovář, B. Matoušková 
a H. Kašpárková jubilanta pana M. Anderleho u příle-
žitosti jeho 90narozenin v nemocnici J. Hradec. Předali 
jsme mu dárkový balíček, nádherný dort od paní Jiřiny 
Viktorinové, zarámovaný diplom. Současně s námi tam 
byl pan Bureš s harmonikou a s ním zpěvák pan Kyba. 
Na oslavě byly i zdravotní sestry. Obrovsky dojemné. 
Ten den jsme zajeli a předali balíček a kytičku paní 
ředitelce Havlíčkové na Jitce. Tyto návštěvy našich 

občanů jsou moc důležité.
A přichází rok 2018. 12. 2. 2018 v motorestu jsme se 
sešli na masopustním veselí. Přišlo 10 masek, o hudbu 
se postaral pan Dědina a pan Anděl. Jako vždy, hos-
půdka plná, stoly plné. 20. 2. 2018 STP ve spoluprá-
ci se ZŠ uspořádala přednášku pana Mgra Jandáčka 
o Šumavě. Moc zajímavé, hlavně pro ty z nás, kteří asi 
před 5 lety mnoho těch míst projeli.

5. 3. 2018 se konala Výroční členská schůze Přítomno 
81 členů a 12 hostů. Na úvod vystoupili žáci zdejší 
školy, kteří nám pod vedením paní učitelky Štruplové 
zahráli na svoje „píšťalky“. Tato schůze byla spojena 
s volbou nového výboru. Do čela vedení nového vý-
boru byla zvolena paní Helena Kašpárková a její zá-
stupkyně paní Věra Přibylová. Dále byli zvoleni: Otylie 
Popelová, Lydiie Gábulová, Libuše Krištofová, Karel 
Martínek, Ing. Karel Mátl, Ing. Eduard Kovář, Marie 
Paulíková, Dagmar Červená, do revizní komise Radka 
Winklerová  –  jako předsedkyně, Marie Leitgebová, 
Božena Matoušková. Odstupující předseda Ing. Mátl 
a místopředseda Ing. Kovář obdrželi od vedení obce 
diplom a  poděkování. Na shromáždění vystoupi-
li starosta i místostarostka, ředitelka školy, předseda 
Zemědělského družstva, i hosté z Dačic, Studené a J. 
Hradce. Ode všech zazněl příslib pomoci a spolupráce.
12. 3. 2018 tradičně MDŽ v Motorestu. Ženy dosta-
li kytičku. Hudba – pan Štěrba, zpěv paní Snížková 
Přítomno 49 členů. 15. 3. 2018 – zájezd do Počátek 

na vystoupení zpěváka Josefa Zímu, účast 50 členů. 
9. 4. 2018 – v motorestu „taneček“, zahráli Karel Šána 
a Milan Růžička – 47 členů. 19. 4. 2018 -na pozvání 
KTZ výjezdní zasedání ve společnosti KTZ. Po exkur-
si ve výrobě a několika slov k historii, bylo podáno 
malé občerstvení. 10. 5. 2018 byla uskutečněna bese-
da s panem ing Mrvkou, starostou J. Hradce na téma 
sociální zabezpečení seniorů a tak trochu o součas-
né politice. 12. 6. 2018 se podařilo zajistit exkursi do 
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automobilky TPCA v Kolíně. Účast 46 členů – neza-
pomenutelné.. od hromady plechu a asi 2 hodiny jízdy 
vláčkem je z toho krásné autíčko. Po obědě s muzikou 
pana Dědiny následovala prohlídka Kutné Hory. 15. 6. 
2018 jsme dostali pozvání do Pizzerie od paní Libuše 
Krištofové – 70 –tiny. Milé.
3. 7. 2018 nás zaskočila smutná zpráva. Zemřel ing. 
Karel Mátl.
Ale svět se točí dál. 6. 7. 2018 -zájezd do Žirovnice na 
venkovní divadlo „Pygmalion“ – 50 členů. 25. 7. 2018 
slaví 80-tiny paní Anička Šánová. 26. 7. 2018 – roz-
hledna Jakub ve Valtinově. Opékání buřtů, hudba pan 
Dědina – 38 členů.
11. srpen 2018 – den, kdy vyvrcholí naše úsilí spo-
jené s vystoupením slovenské skupiny Rytmus, spí-
še známé jako Marian a Danulka. Koncert se konal 
na hřišti a na jeho zabezpečení se podílel celý výbor 
STP. Koncert viděl 160 osob. Kromě výboru se hlad-
kém průběhu podíleli hasiči, TJ Kunžak, Obec Kunžak, 
Gabina Beranová – Criscuolo, KTZ Kunžak. Pokud ne-
byl někdo jmenován, prosím o omluvu. Podle ohlasu, 

zanechalo vystoupení v našich občanech příznivý ohlas.
16. – 21. září 2018 – pobyt 21 osob v Rakousku s ces-
tovní kanceláří IMT –tour. S  touto společností jsme 
v minulém roce strávili asi týden na Oravě. Tentokrát to 
bylo okolo Vídně, vyjmenuji lokality – Alpenhof – hotel, 
Semering, Múrzzuschlag – muzeum železnice, muze-
um Sisi a Franz Josef, Vídeňské a Štýrské Alpy, poutní 
místo Mariazell, Pirker – medové perníčky, likérka, la-
novka ze Semeringu na horu Hirschenkogel a rozhled-
nu Milenium. Vídeň – zámek Schönbrunn, zámecká 
zahrada. Pobyt se všem líbil, hojné švédské stoly, milé 
osazenstvo pensionu, bazen k disposici. Moc hezky 
o tomto pobytu píše paní Božena Matoušková v J. H. 
týden 41. Tento příspěvek je dále přiložen.

V tomto roce 2018 se dožili „kulatého“ výročí tito 
naši členové:
a) 70 let: Antonín Hynek, Libuše Krištofová, Marie 
Mitasová, Ing Petr Petrucha, Božena Procházková, 
Ludmila Vosolsoběová, Václav Zátopek 
b) 75 let: Ludmila Chocholová, Ing. Eduard Kovář, 
Marie Vašková, Judr. Josef Vospěl, Karel Winkler 
c) 80 let: Irena Hubáčková, Stanislava Krafková, Anna 
Šánová 
d) 85 let: Libuše Horáková 
e) 90 let: Miroslav Anderl
Úmrtí: Ing. Karel Mátl … 3. 7., Emanuel Kálal … 1. 8., 
Mikuláš Krajník …. 7. 8. Irena Hubáčková ….. 21. 8.
V průběhu roku se do naší organisace k datu 30. 11. 
2018 přihlásilo 8 členů.
Na prosinec jsou ještě připraveny: 3. 12. v motorestu 
„Mikulášská veselice“, v hojném počtu masek, hud-
ba – Karel Šána a Milan Růžička.
15. 12. je připraven autobusový zájezd do Třeště 
a Telče na prohlídku betlémů.
Svaz tělesně postižených přeje všem našim občanům 
v Kunžaku, Valtinově, Člunku, Střížovicích a Vlčicích 
příjemné prožití vánočních svátků a do dalšího roku 
2019 mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v kruhu ro-
dinném a svých přátel. Totéž je přáno našim přátelům 
v Dačicích, Studené i v Jindř. Hradci.
Tento příspěvek vznikl díky pečlivě vedené kronice 
paní Boženy Matouškové, která dodala i veškerá foto. 
Touto formou si dovolujeme pozvat váhající seniory do 
našeho spolku. 

Pro kunžacký zpravodaj napsal Ing. Eduard Kovář
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ZÁSAHY
Datum Druh zásahu

09. 01. Technická pomoc – strom na komunikaci. 

28. 03. Technická pomoc – čistění komunikací

10. 04. Technická pomoc – transport pacienta – Valtínov

22. 05. Technická pomoc – unik nebezpečné kapaliny na komunikaci

24. 05. Technická pomoc – strom na komunikaci – Kunějov

17. 07. Technická pomoc – transport pacienta – Vlčice

21. 07. Technická pomoc – strom na komunikaci

02. 08. Požár – Zvůle

18. 08. Požár – Hůrky

01. 09. Technická pomoc – dopravní nehoda – Kunžak

03. 09. Technická pomoc – dopravní nehoda – Kunžak

04. 09. Technická pomoc – dopravní nehoda – Kunžak

14. 09. Technická pomoc – dopravní nehoda – Člunek

18. 09. Technická pomoc – likvidace nebezpečného hmyzu – Lomy

24. 09. Technická pomoc – strom na komunikaci – Kunějov

28. 09. Technická pomoc – dopravní nehoda – Valtínov

24. 10. Požár lesa – Kunžak

29. 10. Požár – skládka odpadu – Kunžak

01. 11. Technická pomoc – čištění kanalizace MŠ Kunžak

10. 11. Požár – skládka odpadu – Kunžak

21. 11. Požár – saze v komíně – Kunžak

28. 11. Monitoring – les Mosty

Činnost za rok 2018 
 

ZÁSAHY 

Datum Druh zásahu 

09.01. Technická pomoc - strom na komunikaci. 
28.03. Technická pomoc - čistění komunikací  
10.04. Technická pomoc - transport pacienta - Valtínov 
22.05. Technická pomoc - unik nebezpečné kapaliny na komunikaci 
24.05. Technická pomoc - strom na komunikaci - Kunějov 
17.07. Technická pomoc - transport pacienta - Vlčice 
21.07. Technická pomoc - strom na komunikaci 
02.08. Požár - Zvůle 
18.08. Požár - Hůrky 
01.09. Technická pomoc - dopravní nehoda - Kunžak 
03.09. Technická pomoc - dopravní nehoda - Kunžak 
04.09. Technická pomoc - dopravní nehoda - Kunžak 
14.09. Technická pomoc - dopravní nehoda - Člunek 
18.09. Technická pomoc - likvidace nebezpečného hmyzu - Lomy 
24.09. Technická pomoc - strom na komunikaci - Kunějov 
28.09. Technická pomoc - dopravní nehoda - Valtínov 
24.10. Požár lesa - Kunžak 
29.10. Požár - skládka odpadu - Kunžak 
01.11. Technická pomoc - čištění kanalizace MŠ Kunžak 
10.11. Požár - skládka odpadu - Kunžak 
21.11. Požár - saze v komíně - Kunžak 
28.11. Monitoring - les Mosty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOUTĚŽE
V  letošním roce se naše soutěžní družstvo umístilo 
po jedenácti kolech jindřichohradecké hasičské ligy 
v požárním útoku celkově na 3. místě, čímž se letošní 
ročník stal pro nás zatím nejúspěšnějším. Také jsme 
dosáhli prozatím rekordního času, jehož hodnota činí 
17,88 s. Náš závodník Ondřej Mrkva byl letos dvakrát 
vyhlášen nejrychlejším „proudařem“ soutěže.

Vyhlášení celkových výsledků proběhlo v režii našeho 
sboru na sále ZD Kunžak 24. 11. 2018 za hojné účasti 
jak soutěžních družstev, tak ostatních příznivců hasičů 
a dobré zábavy. 

ČINNOST ZA ROK 2018

OSTATNÍ AKCE

Datum Akce

26. 1. Výroční valná hromada

17. 3. Ples SDH Kunžak

30. 04. Pálení čarodejnic, stavění Májky

01. 06. Dětský den v MŠ Kunžak

02. 06. Dětský den s ČSŽ, kácení Májky

25. -26. 08. Pouť

29. 09. Výlov Husarského rybníku

24. 11. Vyhlášení JHHL + Cecilská zábava

01. 12. Čertovský rej s ČSŽ
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V neděli 2. 12. 2018 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: Karolína Emrová, Kryšpín Václav Pudil, Michal 
Schöner, Stela Váchová, Ondřej Trepka. 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Obec Kunžak 
pořádá 

Vánoční koncert
v pátek 21. prosince 2018 v 18.00 h 

v obřadní síni OÚ Kunžak

Účinkují:

Jan Blažek –  vánoční zamyšlení 
(mluvené slovo)

Radka Beranová – housle
Miloš Havlík – housle

Vstupné 100 Kč

PODĚKOVÁNÍ
Po dlouholeté práci na vytváření Kunžackého zpravodaje ukončila tuto činnost Eva Krafková.

Eva stála u samotného vzniku zpravodaje, který nebyl nijak snadný. Děkujeme jí tímto způsobem za její obětavou 
práci a přejeme jí hodně úspěchů v její další práci.

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

NĚCO PRO LABUŽNÍKY
Pomerančové chlebíčky
Těsto: 250 g hladké mouky, 50 g kandované pome-
rančové kůry, 1 lžička kypřícího prášku, 1 tmavá 
poleva, 130 g změklého másla, 100 g krupicového 
cukru, 1 vanilkový a 1 skořicový cukr, 1 vejce

Pomerančovou kůru nasekáme nadrobno. Polevu 
nastrouháme, mouku, prášek, máslo, cukr, a  vejce 
zpracujeme na těsto, přidáme pomerančovou kůru 
a polevu. Vytvarujeme 3 válečky, dáme na plech s pe-
čícím papírem. Pečeme na 180° C asi 30 minut.

Poleva: 
100 g moučkového cukru a 2 lžíce citronové šťávy 
utřeme.
Na horké chlebíčky natřeme polevu, necháme vychlad-
nout. Krájíme na plátky 1,5 cm.

Křupavé košíčky s karamelem
200 g sušenek Lotus, 250 g másla, 1 plechovka kara-
melového salka, 1 balení mandlových lupínků

Sušenky nadrobíme do mísy, přidáme 100 g másla 
a uděláme těsto.

Natlačíme do formiček na košíčky a pečeme na 175° C 
8 minut.

Karamelové mléko ušleháme se 150 g másla a naplní-
me košíčky. Posypeme mandlovými lupínky.

Dobrou chuť přeje Libuše Hanzalíková


