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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Vážení spoluobčané,
zdravím vás v době právě ukončených voleb do Evropského 
parlamentu, na kterých mě příjemně překvapila vyso‑
ká volební účast v Kunžaku 32,36 %. Především však vás 
zdravím v čase prázdnin, které nám všem doufám přine‑
sou zasloužený odpočinek, uklidnění a pohodu. Tuto poho‑
du nám nenaruší ani plánovaná akce Správy a  údržby 

silnic Jihočeského kraje ve spolupráci s obcí „Silnice II/164 
Kunžak“ zjednodušeně rekonstrukce ulice Hradecká od 
hřbitova k čerpací stanici. Dle vyjádření investora proběhne 
realizace až v příštím roce. Ostatní plánované akce probí‑
hají beze změn.

Krásnou dovolenou a pevné zdraví.
Ing. Vladimír Šamal, starosta
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Kurz plavání
V polovině května nám začalo dlouho očekávané plavání, 
děti absolvují pět lekcí. Učí se hravou formou základním 
plaveckým dovednostem, vydechovat do vody, skákat ve 
vodě, padat do vody, potápět se, orientovat se pod vodou, 
hledat hračky na dně bazénu, získávat stále větší jistotu ve 
vodě i pod vodou. Starší děti si užívaly i plavání ve velkém 
relaxačním bazénu a těší se na jízdu na tobogánu. Všechny 
tyto dovednosti jsou nezbytným předpokladem pro poz‑
dější výuku plavání. Výuka plavání při plaveckém bazénu 
v J. Hradci je v souladu s Rámcovým vzdělávacím progra‑
mem. Plavání je sportem, který působí všestranně na rozvoj 
dětí a je výbornou prevencí proti onemocnění. 

-ms-

Dopravní soutěž
Naše mateřská škola se 5.  6.  2019 
zúčastní už 6. ročníku dopravní sou‑
těže mateřských škol. Ve dnech 
20. 1. a 1. 3. naši předškoláci absol‑
vovali výuku dopravní výchovy, kte‑
rá se konala v Domě dětí a mládeže 
v Jindřichově Hradci. Soutěž se sklá‑
dá ze tří částí: jízda zručnosti, jízda na 
dopravním hřišti a poznávání doprav‑
ních značek. Disciplíny to jsou velmi 
náročné, ale i přesto doufáme, že se 
našim dětem podaří obhájit prvenství 
z předešlých let.

-ek-

Maňáskové divadlo
V únoru přijelo do školky Maňáskové divadlo s pásmem tří 
pohádek. Poučné pohádkové příběhy byly poutavé, zábavné 
zpracování zaujalo i nejmenší diváky. Pomocí otázek a písni‑
ček byly děti vtaženy do děje. Největší úspěch měla pohádka 
Zajíček a liška. Děti u Modrásků se po představení převlékly 
do masek, příběh zlé lišky a nešťastného zajíčka si několi‑
krát přehrály. 

-ms-

Kurz bruslení
„Zábava, radost, hry, velké pokroky 
v bruslení…a pohyb, až z toho mrzne 
voda pod bruslemi.“

Od ledna do března každý čtvrtek jez‑
dily děti od 4  let na kurz bruslení do 
Jindřichova Hradce. V letošním školním 
roce jsme bruslili s HC Střelci DĚTI DO 

POHYBU. Kurz je veden profesionály 
v oblasti ledního hokeje a krasobrus‑
lení. Je zaměřen na motoriku, koordi‑
naci a radost dětí z pohybu na bruslích, 
ve specifickém prostředí ledové plo‑
chy. Po stránce zdravotní je samot‑
né bruslení způsob pohybu, který má 

pozitivní vliv na vývoj mladého organis‑
mu. Základy, které si v raném věku děti 
osvojí, budou přínosem pro jejich celý 
budoucí život. Děkujme vedení obce za 
finanční podporu, které se nám dostá‑
vá. Bez ní by pohybové aktivity nebyly 
realizovatelné.

Vystoupení pro zdravotně postižené
Děti nacvičily pásmo básní a písní se zimní tématikou, kte‑
rým potěšily členy svazu tělesně postižených při vystoupe‑
ní na OÚ.
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Těšíme se do školy
Děti, které dovrší do konce toho‑
to školního roku šesti let, čeká velká 
životní změna – vstup do ZŠ. V prů‑
běhu docházky do mateřské školy 
u  dětí podporujeme všestranný roz‑
voj a hravou formou je připravujeme 
na vstup do základní školy v oblasti 
biologické, psychologické, interper‑
sonální, sociálně ‑kulturní a  environ‑
mentální. Někteří jedinci těžko přijímají 
změny, proto se snažíme dětem tento 

důležitý životní mezník zpříjemnit. Děti 
z první třídy nás o vánocích navštívily 
ve školce, v březnu přišla na návště‑
vu paní učitelka Beranová. Připravila si 
pro budoucí školáčky hry, při kterých 
prověřila jejich školní zralost a pozvala 
je na návštěvu do první třídy. Návštěva 
ZŠ proběhla v  přátelské atmosféře, 
prvňáčci nám přečetli pohádku O řepě, 
počítali, půjčili nám k nahlédnutí písan‑
ky, prvouky a notýsky. Děti ze školky 

se mohly podepsat na tabuli, paní uči‑
telka je seznámila s prostory celé ško‑
ly, na závěr jsme si společně zazpívali. 
Zápis do Základní školy děti úspěšně 
zvládly, ve školce si užíváme posled‑
ní společné chvilky, budoucí prvňáčci 
se těší na školní dobrodružství a nová 
přátelství. 

-ms-

Keramika s rodiči
Začátkem jara 12. a 26. března jsme 
uspořádali ve školce „Keramická 
odpoledne s  rodiči“. Již několik let 
máme ve školce keramickou pec. Vše 
bylo připraveno: světlá i  tmavá kera‑
mická hlína, špachtle, špejle, spoustu 
obrázkových nápadů a šablon. Rodiče 

si s dětmi mohli udělat, co chtěli. A tak 
po dvou hodinách snažení vykouk‑
lo na svět sluníčko, zajíčci, kytičky, 
berušky, velikonoční vajíčka, ptáčci, 
misky i sněhulák. Při práci jsme pro‑
brali všechno možné – děti, zážitky ze 
školky a z domova, vaření i rození dětí. 

Společně jsme si pochutnali na skvě‑
lé kávě, čaji a připravených dobrotách. 
Při druhém odpoledni následovalo 
malování vypálených výtvorů barvami 
na keramiku. Obě tvořivá jarní posezení 
se nesli v duchu pohody.

-vh-
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Robinson
V půli dubna celá naše školka vyrazi‑
la autobusem na výlet do zábavního 
rodinného parku Robinson v Jihlavě. 
Děti si v autobuse zpívaly a nemohly 
se dočkat, až tam budeme. Po hodince 
jízdy jsme byli konečně na místě, děti se 
posilnily svačinkou a vyrazily zdolávat 

všechny atrakce. V Robinsonu je pří‑
jemné a čisté prostředí, děti jsou zde 
šťastné a spokojené. Posilují tak nejen 
tělo, ale i ducha. Měli jsme k dispozici 
sami pro sebe vše, co se zde nachá‑
zí. Labyrinty se skluzavkou a tobogá‑
nem, pirátskou loď se spoustou míčků, 

kanónovou střelnici, obrovskou sopku 
s  rychlým sešupem, nafukovací loď, 
opičí stezku, pirátskou chýši, trampo‑
líny, dráhu pro šlapací auta a mnoho 
dalšího.

-vh-

Divoloď
Poslední dubnový den k  nám dorazilo divadlo Divoloď 
z Českých Budějovic. Je to naše nejoblíbenější divadlo, 
z  nabídky oblastních divadel opravdu to NEJ. Vždy při‑
jíždí s  krásnou pohádkou plnou písniček, vtipu, napětí, 
legrace, morálního ponaučení a vlastnoručně vyrobenými 
loutkami. V jarní pohádce „Detektiv Čokoláďa“ pomáhaly 

děti hrdinovi plnit nelehké úkoly, bavily se náramně děti 
i učitelky. Tentokrát se přijely podívat na představení i děti 
a učitelky z Mateřské školy ve Střížovicích. Divadlo Divoloď 
zveme dvakrát do roka a patří mezi nejhezčí představení.

-vh-

Sokolníci
Koncem května k  nám na zahradu 
zavítali dva příjemní a zábavní sokol‑
níci a předvedli dětem ukázku výcvi‑
ku dravých ptáků. Dozvěděli jsme se 
mnoho zajímavého o  životě, chovu 
a výcviku těchto ptáků a  zasmáli se 
několika povedeným kouskům, kte‑
ré nám předvedli. Na dravce jsme se 
mohli nejen podívat, ale některé jsme 
si mohli i pohladit.

-vh-
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Zápis do mateřské školy
6.–7. 5. 2019 proběhl v Mateřské škole Kunžak zápis dětí. 
Přivítali jsme celkem 24 dětí. Pro příští školní rok to zname‑
ná otevření třídy Zeleňásků a to nás velice těší.

Loučení se školáky
V  červnu proběhne v  mateřské škole loučení se školá‑
ky, do základní školy odchází 12 dětí. Až nám počasí 
bude přát vydáme se společně na poslední výlet na roz‑
hlednu U Jakuba. A pak bude následovat oblíbená školka 
NONSTOP.

Besídka motýlků „Modrásků“ 19. 6. 2019 od 15:00 hod.

Besídka motýlků „Žluťásků“ 20. 6. 2019 od 15:00 hod.

V létě bude Mateřská škola Kunžak uzavřena od 1. 8. 2019 
do 31. 8. 2019

Informativní schůzka všech rodičů před začátkem školního 
roku proběhne dne 28. 8. 2019 v 15:00h v mateřské škole.

Dětský den
Den dětí jsme využili jako zkoušku požárního poplachu, aby 
všechny děti věděly, co dělat v případě požáru. Po svači‑
ně za hlasitého volání HOŘÍ jsme všichni vyběhli na nádvoří 
mateřské školy tzv. shromaždiště. Vše proběhlo za dozo‑
ru dobrovolných hasičů Kunžak. Moc jim děkujeme za čas, 
který nám věnovali.

Poděkování
Na závěr bych touto cestou ráda poděkovala všem svým 
zaměstnancům. Velmi si vážím toho, s jakým elánem, obě‑
tavostí a radostí přistupují ke své práci. Letos se rozloučí‑
me s paní učitelkou Monikou Smejkalovou a paní kuchařkou 
Květkou Zušťákovou. Ten otisk, který zde po jejich mnoha‑
leté práci zůstává, není vůbec malý, ale naopak velmi silně 
znatelný. Je těžké se loučit s lidmi, kteří organizaci věnova‑
li opravdu kus svého života. Za stovky písniček, básniček 
a her, za lásku a úsměv, co nikdy nescházel. Za dobroty 
a plná bříška slova vděku povídat Vám chceme, nikdy na Vás 
nezapomeneme a za všechno Vám DĚKUJEME.

Jaro u Žluťásků

Jaro u Modrásků
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIRA NICHOLASE WINTONA KUNŽAK 
INFORMUJE

Uctění památky Sira 
Nicholase Wintona
26. května týden po nedožitých 110. 
narozenin žáci 9. ročníku vysadi‑
li ořešák. Je to již třetí strom, kterým 
si připomínají pana Wintona a postup‑
ně vznikne kousek od přírodní učebny 
park. V minulých letech byla vysaze‑
na třešeň a jabloň. U školy byla v roce 
2010 vysazena Wintonova lípa, kterou 
vysazovala paní Ruth Hálová. V roce 
2016 žáci vysadili v Botanické zahradě 
v Praze Wintonovu moruši. Pan Winton 
měl stromy a svoji zahradu velmi rád, 
jistě by ho tato aktivita potěšila.

Granty
Již mnoho let se snažíme získat finanční prostředky prostřednictvím různých grantů. Buď jsme sami žadatelé, nebo se zapo‑
jujeme do projektů, které pro nás realizují jiné subjekty.

Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) 
a cílená podpora EVVO ve školách
Hlavním cílem projektu je zefektivně‑
ní a  zatraktivnění ekologické výcho‑
vy, vzdělávání a  osvěty. K  dosažení 
tohoto cíle využijeme nabídek organi‑
zací, které se zabývají EVVO pro žáky 
základních škol. Naše škola se nachá‑
zí v okrajové části Jihočeského kraje 
a proto pro žáky 1. stupně uspořádáme 
4 jednodenní programy v okolí obce 
Kunžak. Pro žáky 2. stupně 4 více‑
denní pobytové terénní exkurze v zají‑
mavých lokalitách Jihočeského kraje. 

Téma všech programů a exkurzí bude 
poznávání a  ochrana přírody. Díky 
finanční podpoře se programy výraz‑
ně zlevní a  stanou se dostupné pro 
většinu žáků školy. Žáci budou pozná‑
vat přírodu prakticky, názorně s prvky 
badatelství. Snažíme se tak budovat 
u nich pozitivní vztah k přírodě, míst‑
nímu regionu a obci, v které bydlí. Tyto 
programy jsou důležitým doplňkem 
výuky. Vzdělávací programy Louka, 
Les, Potok a rybník, Mokřad, Jindrova 

naučná stezka zajišťuje Občanské 
sdružení Hamerský potok Jindřichův 
Hradec. MEVPIS Vodňany zajišťuje 
vícedenní programy Vodní prostředí 
a život v něm. Český nadační fond pro 
vydru Třeboň zajišťuje vícedenní terén‑
ní exkurzi Les kolem nás. Cassiopeia 
centrum ekologické a globální výchovy 
České Budějovice zajišťuje vícedenní 
terénní exkurzi do Novohradských hor. 
Získali jsme grant ve výši 49 600 Kč.
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Centrum Natura
Od ledna 2019 jsme se zapojili do celostátního projektu 
Centrum Natura, který organizuje Střední odborné učiliště 
DAKOL, s. r. o. se se sídlem v Petrovicích u Karviné. Projekt 
Centrum Natura je zaměřen na vzájemné učení škol a peda‑
gogů ve všech krajích ČR formou podpory škol jako cen‑
ter kolegiální podpory v oblastipřírodovědné gramotnosti 
a badatelsky orientovaného vzdělávání žáků. Zapojení peda‑
gogové se prostřednictvím prezenčních setkávání, online 
setkávání a účastí na pravidelných projektových odpoledních 
vzájemně spolupracují, sdílejí své zkušenosti a předávají 
si příklady dobré praxi v oblasti podpory a rozvoje příro‑
dovědné gramotnosti žáků. Na naší škole vzniklo centrum 

kolegiální podpory, které bylo vybaveno čtyřmi vzdělávacími 
sadami senzorů pro experimentální výuku v oblasti přírod‑
ních věd Pasco, osmi vzdělávacími sadami senzorů a aktorů 
pro měření veličin Arduino, třemi programovatelnými robo‑
tickými stavebními sadami Lego Mindstorm a pěti výukový‑
mi stavebnicemi Gigo. Škola tak získal vybavení za více než 
200 000 Kč. Naše škola organizuje projektová setkání pro 
zájemce z okolních sedmi škol. Projektová odpoledne jsou 
pro okolní školy otevřená neformální setkávání, kdy si vzá‑
jemně předávají zkušenosti a seznamují se s novými moder‑
ními pomůckami pro výuku přírodovědných předmětů.

Spolupráce s Gymnáziem Dačice – projekt iRop
Od letošního školního roku gymnázium Dačice využívá dvě 
nové jazykové laboratoře vybavené technologií Robotel pro 
výuku cizích jazyků. V rámci projektu iRop, z něhož byly učeb‑
ny hrazeny, se škola zavázala ke sdílení zkušeností s těmito 
učebnami se žáky z okolních základních škol. Jednou z těch 
je i naše základní škola. Ve čtvrtek 4. dubna navštívily gym‑
názium 3 žákyně 8. třídy, aby na vlastní kůži zakusily výuku 
angličtiny v moderně vybavené jazykové laboratoři. Žáci si 
během dvou vyučovacích hodin vyzkoušeli práci se sluchátky 
a mikrofonem, dialogy ve dvojicích, které se různě obměňo‑
valy a do nichž učitel mohl vstupovat prostřednictvím vlastní‑
ho zařízení se sluchátky a mikrofonem, a řadu dalších aktivit: 
poslech, řešení anglických kvízů či nahrávání vlastního proje‑
vu, který si potom mohli studenti také poslechnout.

Implementace Krajského akč-
ního plánu Jihočeského kraje I
Od září 2018 jsme se zapojili do pro‑
jektu, který organizuje Střední ško‑
la technická a obchodní Dačice, naši 
žáci Šimon Vašek, Bořek Drobil a Ivan 
Zajíček jezdí dvakrát v měsíci do této 
školy, kde navštěvují technický krou‑
žek a  učí se pracovat s  programem 
AutoCAD, s 3D tiskárnou a rozvíjí si tak 
zajímavou formou technické schop‑
nosti a dovednosti. Účastnili se také 
čtyř projektových dnů, kdy se seznámi‑
li s prací v dílnách této školy a na závěr 
prezentovali svoji vlastní práci na spo‑
lečném setkání všech zúčastněných 
škol. Naši kluci sami sestavili model 
letadla a za svoji práci dostali dort.
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Mléko do škol
Již tradičně se účastníme projektu 
Mléko do škol. Ceny mléčných výrobků 
jsou dotovány z prostředků ČR a EU. 
Výrobky nám dodává firma Laktea. 
V  letošním školním roce všichni žáci 
dostávali jedenkrát týdně zdarma 
neochucené mléko a mohou si ještě 
dokupovat dotované mléko v  ostat‑
ních dnech. Firma Laktea také připra‑
vila ochutnávku mléčných výrobků.

Podpora výuky plavání 
v základních školách
MŠMT vypsalo grant na zajištění 
dopravy žáků na plavání, získali jsme 
grant ve výši 26 640 Kč, tato částka 
pokryla celé náklady na dopravu žáků 
3. a 4. ročníku na kurz plavání v bazé‑
nu v Jindřichově Hradci.

Ovoce a zelenina do škol 
Škola je zapojena do projektu Ovoce 
a  zelenina do škol, žáci celé školy 
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 také ochutnávky exotic‑
kého ovoce.

Projekty – projekt Cirkus Happy Kids v ZŠ Sira Nichlase Wintona Kunžak
V prvním květnovém týdnu se všich‑
ni žáci naší školy zapojili do projektu 
Cirkus Happy Kids. V sobotu k nám 
přijel cirkus, ale ne ledajaký. Vše zača‑
lo v neděli stavěním šapitó, kdy ruku 
k dílu přiložili rodiče a pomohli stan 
postavit, aby sem v pondělí mohli přijít 
naši žáci shlédnout představení profe‑
sionálních artistů, kouzelníků a klau‑
nů rodiny Lagronových. A  potom to 
vše vypuklo. Děti se rozdělily do jed‑
notlivých skupin a začal trénink pod 
vedením zkušených trenérů z cirkusu, 
trénovalo se i  v  úterý celé dopoled‑
ne. Ve čtvrtek byla generální zkouš‑
ka v kostýmech a navečer to propuklo 
naostro. Ve dvouhodinovém předsta‑
vení nyní již naši opravdoví cirkuso‑
ví umělci předvedli vynikající výkony. 

Představení mělo velký úspěch, stejně 
jako další představení, které se konalo 
v pátek. Vystupovali zde fakíři, žong‑
léři, akrobaté, klauni, kouzelníci, černé 
divadlo, provazochodci a někteří cvičili 
na visuté hrazdě.

Děti se během projektu naučily novým 
dovednostem a při závěrečných před‑
staveních zazářily jako hvězdy manéže 
ve světlech ramp cirkusového šapitó. 
Smyslem projektu není jen dětem 
zprostředkovat zážitek z  cirkusové‑
ho prostředí. Ale jde i o možnost kaž‑
dého otestovat si své hranice, zjistit 
své možnosti, vnitřně růst i odhalit své 
mnohdy skryté talenty, které v  běž‑
ném životě zůstanou bez povšimnu‑
tí. Stát uprostřed manéže a předvést 

svůj um vyžaduje notnou dávku odva‑
hy i  překonání trémy. Odměnou pak 
byl zasloužený aplaus publika celého 
cirkusového stanu. Jeden za všechny 
– všichni za jednoho – to je základní 
myšlenka projektu. Děti se učí intenziv‑
ně spolupracovat, na vlastní kůži zažít 
pocit zodpovědnosti za celou skupinu 
a podporovat své spolužáky při trénin‑
ku. Poděkování patří všem z cirkusu 
Happy Kids za jejich trpělivost a skvělý 
přístup k dětem, učitelům za pomoc při 
organizaci celého projektu, rodičům, 
kteří pomohli nejen postavit, ale také 
zbourat šapitó a  především dětem, 
které předvedly úžasné výkony. Jsem 
ráda, že se podařilo překonat počáteč‑
ní nejistotu a možná i nedůvěru a že 
děti zažily něco neopakovatelného.
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Projekt Ukliďme svět
29.  března se škola již poněkoliká‑
té zapojila do akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“ a žáci pomohli uklidit 
odpadky v ulicích obce a jejím blízkém 
okolí.

Projekt Krokus
Žáci 9. ročníku se zapojili do projektu 
Krokus, který realizuje irská organiza‑
ce Holocaust Education Trust Ireland 
(HETI) ve spolupráci s oddělením pro 
vzdělávání a kulturu Židovského muzea 
v Praze. Tento projekt běží již několik let 
na školách nejen v Irsku, ale po celém 
světě, a každoročně se do něj zapo‑
jují další a další školy. Letos v přírodní 
učebně vysadili žluté krokusy také naši 
žáci. Holocaust Education Trust Ireland 
školám poskytl cibulky žlutých kroku‑
sů, které účastníci projektu na pod‑
zim zasadili jako připomínku jednoho 
a půl milionu židovských dětí a tisíců 
dalších dětí, jenž zemřely během šoa. 
Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu 
hvězdu, jíž byli Židé nuceni během 
nacistické vlády nosit. V ideálních pod‑
mínkách cibulky krokusů vykvetou na 
konci ledna nebo na začátku února, 
tedy kolem Mezinárodního dne památ‑
ky obětí holocaustu 27. ledna. U nás 
trvala zima dlouho, tak krokusy vykvet‑
ly až v dubnu.

Projekt Ekoškola
Škola je zapojena do mezinárodního 
projektu Ekoškola, Celoročně ve škole 
pracuje ekotým, který je složen z žáků 
a zaměstnanců školy a ten se podílí na 
organizaci celé řady akcí. V letošním 
roce nás čekala obhajoba prestižního 
titulu Ekoškola. Audit proběhl 11. ledna, 
kdy do školy přijeli hodnotitelé ze sdru‑
žení Tereza. Jejich průvodci se stali 
členové ekotýmu. Vše dopadlo výbor‑
ně. Již po páté jsme titul Ekoškola zís‑
kali a ekotým byl oceněn za svou práci. 
Podrobnou zprávu najdete na našich 
webových stránkách. Na konci června 
si zástupci školy pojedou převzít titul 
do Senátu v Praze.

Soutěže
• Olympiáda v anglickém jazyce
Okresního kola Olympiády v anglickém 
jazyce školu reprezentovala II. kategorii 
Magdaléna Soukupová, která se sta‑
la vítězkou a postoupila do krajského 
kola, kde opět zvítězila a 6. května pak 
reprezentovala školu v celostátním kole 
v Praze.
• Recitační soutěž
Pravidelně ve škole pořádáme škol‑
ní kolo recitační soutěže, nejlepší 
recitátoři pak postupují do okresní‑
ho kola, letos školu reprezentovali tito 
žáci: Jan Matějka, Marie Janáková, 
Tína Plíhalová, Klára Pechová, Maya 
Čuchna a Iva Švecová.
• Badatelství
Již řadu let mají žáci možnost pre‑
zentovat svoje práce na konferencích 
Klubu ekologické výchovy, 25.  dub‑
na se zúčastnili prezentační soutě‑
že žáků základních a  středních škol 
Jihočeského kraje. Školu reprezen‑
tovali Klára Pechová a Maya Čuchna 
s  prací o  dešťových srážkách 

v  Kunžaku a  Tomáš Senar s  prací 
o úzkorozchodné železnici, s těmito 
prezentacemi se umístili na 3. místě.
• Další soutěže
Žáci školy se účastnili okresních kol 
těchto olympiád: dějepisná olympiá‑
da (Beáta Melichrová a Tomáš Senar), 
olympiáda v  českém jazyce (Beáta 
Melichrová), matematická olympiáda 
(Kateřina Fischerová). Iva Švecová se 
zúčastnila soutěže Pan Zkumavka, kte‑
rou organizovala střední škola ve Veselí 
nad Lužnicí. Do soutěže o nejlepší sta‑
tistický plakát, kterou vyhlašuje Český 
statistický plakát, jsme zaslali dva pla‑
káty, jejich autorkami byly Magdaléna 
Soukupová a Maya Čuchna s Klárou 
Pechovou. Žáci od 2. ročníku se 
zúčastnili mezinárodní matematické 
soutěže Matematický klokan.
• Plavání
Žáci 1. stupně se zúčastnili okresní 
plavecké soutěže, tito závodníci při‑
vezli medaile: Vojtěch Gröschl, Václav 
Gröschl, Renata Kozáková, Jonáš 
Zátopek.
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Poděkování
Závěrem bych chtěla upřímně poděkovat všem žákům, kteří 
vzorně školu reprezentují na různých soutěžích. Mé podě‑
kování 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 zaměst‑
nancům, bez kterých by škola nemohla tak dobře fungovat.

Eva Krafková, ředitelka školy

Kurzy
Kurz plavání
Zcela pravidelně se žáci 3. a 4. ročníku účastní plavecké‑
ho výcviku, který se uskutečňuje v bazénu v Jindřichově 
Hradci. Kurz má rozsah deseti dvouhodinových lekcí. Letos 
si vyzkoušeli plavání i žáci z 1. a 2. ročníku, kteří absolvovali 
dvě dvouhodinové lekce.

Kurz první pomoci
Žákyně Střední zdravotnické školy v  Jindřichově přijely 
k nám do školy a dětem z 8. a 9. ročníku přednášely o první 
pomoci a také je učily praktické postupy při její poskytnutí.

Akce pro veřejnost
Vystoupení žáků
V letošním školním roce žáci připravili vystoupení pro rodi‑
če a veřejnost, se stejným programem vystoupili i na dvou 
představeních pro spolužáky. V programu se představila 
děvčata se svým programem, který nazkoušela v kroužku 
aerobiku, pak své divadelní představení předvedly děti z dra‑
matického kroužku, které letos bylo o snech. Představení se 
konala 22. a 23. května.

Noc s Andersenem
5.  dubna se místní lidové knihovně konala po třetí Noc 
s Andersenem. Děti nejen poslouchaly pohádky, ale také 
soutěžily a hrály hry a vyráběly pavoučky.

30. dubna jsem se v Praze setkala s paní Ruth Hálovou, 
s Russellem Cleaverem (její „adoptivní“ bratr) a jeho ženou 
Anne, s Barbarou Winton a jejím manželem. Během velmi 
příjemného dopoledního setkání jsme nejen vzpomínali na 
pan Wintona, ale povídali jsme si i o naší škole.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KUNŽAK – ODDÍL FOTBALU

Přípravka
Naše přípravka se v tomto roce značně 
rozrostla o nové hráče, kteří se dobře 
začlenili do kolektivu. Dnes v naší pří‑
pravce máme 18 dětí a počty zájemců 
se stále zvyšují. Trenér Michal Novák 
vede tréninky zábavní formou s velkým 
množstvím her a pohybových aktivit. 
Soutěž (okresní přebor) mladší příprav‑
ky, v které startuje náš nejmladší tým, 
se hraje bez určení pořadí.

Trenéři: Novák Micha

Starší a mladší žáci
Tým starších a  mladších žáků je 
opět našim společným mužstvem 
s  FK Studená a  Jiskrou Strmilov. 
Chlapci všechna svá domácí utkání ve 
Strmilově vyhráli. Klukům patří podě‑
kování za bojovnost, nebýt několika 
smolných zápasů, mohlo být umístě‑
ní mnohem lepší. Přesto nemusí věšet 
hlavy dolů.

Okresní přebor  – 4. místo (mladší), 
3. místo (starší) – stav k 31. 5. 2019

Dorost
Tým společný s FK Studená a Jiskrou 
Strmilov. Našim dorostencům se v jar‑
ní části soutěže dařilo se střídavý‑
mi úspěchy. Umístění týmu uprostřed 
tabulky odpovídá výkonům chlap‑
ců, jelikož tabulka je velmi vyrovna‑
ná a bodové odstupy mezi týmy jsou 
minimální. V této kategorii máme mladý 
tým, ale přesto kvalitní, což je příslibem 
do dalších let.

I. A  třída sk. C  – 6.místo  – stav 
k 31. 5. 2019

Trenér: Pelej Miroslav

Muži
Výsledky letošního jara jsou vel‑
kým zklamáním. Po vydařené zim‑
ní přípravě, kdy tým vyhrál Český 
pohár  – okresní kolo, byly výsled‑
ky mistrovských zápasů velmi špat‑
né. Tým se pohybuje ve spodní části 
tabulky a je ohrožen sestupem. Kádr 
týmu je kvalitní, ale přístup některých 
hráčů k povinnostem není zrovna ideál‑
ní. Nezbývá než věřit, že v závěru jarní 
části soutěže tým zlepší své nyněj‑
ší postavení v tabulce a v soutěži se 
zachrání. Kvalitou na to jistě má.

Okresní přebor  – 11. místo  – stav 
k 31. 5. 2019

Trenéři: Brtník Josef, 
Rokyta Pavel

přípravka

dorost

muži
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ODDÍL STONÍHO TENISU

Stolní tenis Kunžak sk. A se po pod‑
zimní části nachází ve středu hodno‑
tící tabulky a dá se říct, že si drží svůj 

standart. Tuto soutěž OP1 hraje sta‑
bilní „čtyřka“: Peč Ondřej, Procházka 
Tomáš, Račák David a Rokyta Pavel.

Letos musím vyzdvihnout hlavně výkon 
Davida Račáka, který je naším pod‑
zimním lídrem týmu a stal se nejlep‑
ším hráčem soutěže. Náš záložní tým 
B je letos oslaben o  dva dlouholeté 
matadory a tak se nachází na poslední 

sestupové příčce. Nicméně jsme při‑
brali dva nové hráče: Pudila Vojtu 
a Kopřivu Davida, kteří získávají nové 
důležité zkušenosti ve vyšší soutěži.

Do budoucna bychom uvítali pár 
nových nadějných tváří.

Stolnímu tenisu zdar!
Rokyta Pavel

OKRESNÍ PŘEBOR I
DRUŽSTVO PU V R P K SKÓRE BODY

1. LODHÉŘOV A 24 21 1 2 0 305:127 67
2. VČELNICE A 24 17 2 5 0 257:175 60
3. SK J. HRADEC B 24 16 1 7 0 263:169 57
4. RUDOLEC A 24 13 3 8 0 243:189 53
5. SUCHDOL B 24 12 3 9 0 226:206 51
6. VELENICE A 24 13 0 11 0 231:201 50
7. TŘEBOŇ C 24 10 5 9 0 207:225 49
8. KUNŽAK A 24 11 3 10 0 218:214 49
9. SUCHDOL C 24 8 2 14 0 188:244 42
10. LOMNICE A 24 7 2 15 0 193:239 40
11. LÁSENICE A 24 6 4 14 0 166:266 40
12. NOVOSEDLY A 24 4 4 16 0 168:264 36
13. MAJDALENA 24 2 2 20 0 143:289 30

OKRESNÍ PŘEBOR II
družstvo PU V R P K skóre body

1. Lodhéřov B 24 21 1 2 0 310:122 67
2. Velenice B 24 18 0 6 0 263:169 60
3. Dačice B 24 16 2 6 0 272:160 58
4. Řečice B 24 16 1 7 0 258:174 57
5. Dírná A 24 15 1 8 0 243:189 55
6. Rudolec B 24 14 1 9 0 245:187 53
7. Studená E 24 11 0 13 0 205:227 46
8. SK J. Hradec C 24 11 0 13 0 210:222 46
9. Chlum A 24 8 3 13 0 194:238 43
10. Jitka J. Hradec 24 8 2 14 0 195:237 42
11. Včelnice B 24 7 1 16 0 180:252 39
12. Lásenice B 24 5 0 19 0 131:301 34
13. Kunžak B 24 0 0 24 0 102:330 24

Výbor oddílu fotbalu

Je třeba vyjádřit spokojenost nad mládežnickými družstvy. 
Dorost hraje krajskou I.A třídu. V těchto kategoriích 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 hráčům přípravek. Těm nejmen‑
ším se věnuje jako hlavní trenér Michal Novák, za což mu 
patří velký dík.

Po dobré zimní přípravě a vítězství v okresním kole Českého 
poháru, byly výsledky týmu mužů v okresním přeboru neu‑
spokojivé, přitom tým mám svou kvalitou na mnohem lepší 
postavení v tabulce.

Je třeba poděkovat všem členům výboru za práci, za to, co 
odvedli pro fotbalový oddíl. Výbor fotbalu pracoval ve slo‑
žení Beran Oldřich, Brtník Josef, Janák Pavel, Kovář Pavel 
a Nejezchleb Radek. Velké poděkování patří zastupitelům 
obce Kunžak a starostovi Ing. Vladimíru Šamalovi za podpo‑
ru sportu. Bez finanční podpory obce by chod Tělovýchovné 
jednoty nebyl možný. Dále je třeba poděkovat všem trené‑
rům, hráčům, sponzorům a fanouškům.

Radek Nejezchleb
Předseda TJ Kunžak
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ODDÍL KUŽELEK

Na úvod začnu netradičně a to největším úspěchem jed‑
notlivce. Na květnovém mistrovství světa v kuželkách, kte‑
ré se konalo v Rokycanech, získala naše hráčka Veronika 
Brtníková dvě medaile! Zlatou jako členka vítězného družstva 
dorostenek (kategorie U18) a bronzovou v soutěži jednotlivců 

dorostenky, disciplína sprint. Cesta na mistrovství světa ved‑
la přes olomoucké finále Českého poháru dorostu (4. místo) 
a Mistrovství ČR dorostenky (4. místo). Takže velká gratulace 
a poděkování za výbornou reprezentaci TJ Kunžak.

TJ Kunžak A
Áčko hraje nejvyšší krajskou soutěž 
KP I. Se ziskem 18 bodů obsadilo 10. 
místo z 12 účastníků. Po celý ročník se 
družstvo pohybovalo na chvostu tabul‑
ky a pouze zásluhou zlepšení v závěru 
soutěže skončilo na poslední nesestu‑
pové příčce. Pokud máme hrát důstoj‑
nější roli v KP I je třeba Áčko posílit.

TJ Kunžak C
Céčko hraje v  krajské soutěži KP II 
a  skončilo s  25 získanými body na 
solidním 5. místě. Celou sezónu se 
Céčko pohybovalo na horních příčkách 
tabulky, nejhůře bylo na 7., nejlépe na 
4. místě. Vypomáhalo taky hráčsky 
družstvu „A“.

TJ Kunžak B a D
Béčko s Déčkem hrají společně okres‑
ní přebor OP J. Hradec. Béčko se po 
celý ročník pohybovalo v horních pat‑
rech tabulky a  nakonec skončilo na 
3. místě. Déčko se 14. body skončilo 
na předposledním 6. místě. Letos se 
hrálo nadstavbovým způsobem a po 
14 odehraném kole se tabulka rozdě‑
lila na 2 skupiny 1‑4. místo a 5‑7. mís‑
to. V obou skupinách se pokračovalo 
do posledního 18. (druhá skupina 16.) 
kola.

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

1. Lomnice n. L. 22 14 2 6 103,0:73,0 (146,0:118,0) 2489 30 1719 770 41,0
2. Sil. Sez. Ústí B 22 12 3 7 98,0:78,0 (139,0:125,0) 2462 27 1722 740 45,3
3. Soběslav 22 12 1 9 102,0:74,0 (153,0:111,0) 2440 25 1712 728 48,0
4. Sp. Sez. Ústí A 22 12 1 9 97,0:79,0 (135,0:129,0) 2507 25 1728 779 43,8
5. Dyn. Č. B. 22 11 2 9 96,0:80,0 (139,0:125,0) 2447 24 1687 759 37,7
6. Chotoviny 22 10 2 10 90,0:86,0 (140,5:123,5) 2436 22 1704 732 47,5
7. Č. Krumlov 22 10 2 10 87,0:89,0 (114,0:150,0) 2396 22 1684 712 50,2
8. N. Ves 22 10 2 10 86,5:89,5 (123,0:141,0) 2438 22 1703 736 42,0
9. Písek 22 11 0 11 80,5:95,5 (127,5:136,5) 2459 22 1720 739 42,7
10. Kunžak A 22 9 0 13 76,0:100,0 (130,5:133,5) 2431 18 1699 733 44,8
11. Lok. Č. B. 22 8 0 14 75,0:101,0 (123,0:141,0) 2469 16 1710 759 38,4
12. N. Bystřice 22 5 1 16 65,0:111,0 (115,5:148,5) 2423 11 1694 729 42,3

Statistiky jednotlivců (pořadí v KP I):
19. JIRKŮ Pavel Kunžak A 418,9 286,5 132,4 7,1 9 / 11 (486)
28. BRTNÍK Josef Kunžak A 413,2 288,2 125,0 6,7 10 / 11 (451)
34. HRŮZA Radek Kunžak A 410,6 287,3 123,3 7,4 11 / 11 (465)
39. BRTNÍKOVÁ Veronika Kunžak A 406,8 282,0 124,8 5,8 8 / 11 (434)
49. SPRÁVKA Zdeněk Kunžak A 399,8 284,2 115,6 7,7 9 / 11 (431)
60. BRÁT Jiří Kunžak A 387,4 272,9 114,5 8,3 9 / 11 (443)

Tabulka:
družstvo záp výh rem proh skore sety průměr body plné dorážka chyby
1. Dačice C 22 17 0 5 119,5:56,5 (163,0:101,0) 2566 34 1771 795 37,1
2. Č. Velenice 22 15 2 5 113,5:62,5 (149,5:114,5) 2539 32 1744 795 36,6
3. Borovany 22 14 2 6 109,5:66,5 (155,0:109,0) 2512 30 1741 771 43,8

4. Slavonice 22 14 2 6 106,0:70,0 (152,5:111,5) 2531 30 1747 785 39,2

5. Kunžak C 22 12 1 9 102,0:74,0 (146,5:117,5) 2467 25 1721 746 45,6
6. N. Bystřice 22 12 1 9 91,0:85,0 (143,0:121,0) 2497 25 1742 755 44,8
7. Chýnov 22 9 0 13 77,5:98,5 (118,5:145,5) 2461 18 1713 748 48,1
8. Dačice G 22 9 0 13 76,0:100,0 (122,5:141,5) 2451 18 1717 734 46,9
9. T.Sviny 22 8 0 14 72,0:104,0 (111,0:153,0) 2467 16 1722 744 47,4
10. Blatná 22 7 1 14 64,0:112,0 (121,5:142,5) 2492 15 1738 754 45,4
11. Fezko 22 6 1 15 70,0:106,0 (120,0:144,0) 2437 13 1716 721 48,5
12. Lok. Tábor 22 3 2 17 55,0:121,0 (107,0:157,0) 2415 8 1696 719 52,8

Statistiky jednotlivců (pořadí v KP II):

10. HORÁK Michal Kunžak C 432,0 297,3 134,7 5,6 11 / 11 (501)
15. BRTNÍK Lukáš Kunžak C 426,1 290,9 135,3 5,9 11 / 11 (485)
36. MRKVA Ondřej Kunžak C 412,3 289,5 122,8 8,4 9 / 11 (461)
48. HANZAL Karel Kunžak C 406,7 285,4 121,3 7,3 11 / 11 (474)
51. ZEMAN Jan Kunžak C 403,3 283,8 119,4 8,5 11 / 11 (444)
57. ŠKRABAL Vlastimil Kunžak C 393,6 278,0 115,6 9,4 11 / 11 (458)

Tabulka:
1. TJ Nová Včelnice B 18 13 0 5 72,0:36,0 85,5:58,5 1561 26
2. TJ Centropen Dačice E 18 10 0 8 57,0:51,0 73,5:70,5 1549 20
3. TJ Kunžak B 18 8 2 8 53,0:55,0 71,0:73,0 1564 18
4. TJ Slovan Jindřichův Hradec B 18 8 1 9 56,0:52,0 77,5:66,5 1507 17
5. TJ Sokol Slavonice C 16 9 0 7 52,5:43,5 75,0:53,0 1529 18
6. TJ Kunžak D 16 6 2 8 39,0:57,0 55,0:73,0 1502 14
7. TJ Loko České Budějovice C 16 3 1 12 30,5:65,5 50,5:77,5 1431 7

Statistiky jednotlivců (pořadí v okrese):

4. BURIANOVÁ Radka Kunžak B 409,6 292,3 117,4 8,7 6 / 6 (467)
7. CHRAMOSTOVÁ Marcela Kunžak D 399,4 287,1 112,2 8,0 6 / 6 (447)
13. HANZALÍKOVÁ Libuše Kunžak B 388,4 277,1 111,3 9,8 6 / 6 (421)
14. KOPEČNÁ Dana Kunžak D 387,7 275,4 112,3 8,6 5 / 6 (422)
15. ZOUBKOVÁ Marie Kunžak B 386,6 274,8 111,9 10,9 5 / 6 (412)
16. VILÍMKOVÁ Jovana Kunžak B 385,2 277,8 107,4 10,8 6 / 6 (456)
21. KUDRNOVÁ Marie Kunžak B 380,4 263,6 116,9 9,5 5 / 6 (407)
27. BERKOVÁ Milena Kunžak D 368,6 266,6 102,0 12,6 6 / 6 (413)
29. KOPALOVÁ Stanislava Kunžak D 356,6 264,9 91,8 16,4 6 / 6 (428)

Tradičně uvádím kontakty na proná‑
jem a stránky o kuželkách.
Pronájem kuželny: Brtník Josef tel. 728 913 899
Odkazy pro informace o kuželkách:

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

Hodu zdar!
Hrůza Radek, org. pracovník
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ČINNOST SENIORŮ STP V KUNŽAKU  
ZA 1. POLOLETÍ V ROCE 2019

Měsíc leden  2019 byl zahájen 21.  1. přednáškou v  ZŠ 
Kunžak – Šumava II. díl a filmem za účasti Mgr. L. Jandáčka 
a ředitelky školy Mgr. E. Krafkové. Účast 35 členů, přednáš‑
ka se moc líbila a hned jsme se dohodli na další – září, říjen.

4.  2. Motorest Kunžak  – Maškarní merenda  – hudba F. 
Dědina, A. Anděl, účast 11 masek + 42 členů. Vše se to líbi‑
lo, i vedoucí provozu Jiřinka a servírka Drahuška se k nám 
přidaly a všichni si to náležitě užili.

25. 2. se konala VČS. Přítomno 66 členů, hosté, 12 dětí – 
MŠ Kunžak, vedené ředitelkou V. Dobešovou, děti zareci‑
tovaly, zazpívaly, byly odměněny potleskem a dobrůtkami. 
Dále vystoupilo všech 12 hostů, starosta OÚ, místnost. OÚ 
Člunek, hosté z Dačic, Studené, ředitelka VZP J. Hradec, 
řed. školy, KTZ Ing.  E. Kovář. Všichni přislíbili pomoc 
a spolupráci.

Předsedkyně H. Kašpárková nás seznámila se zprávou 
činnosti org. za 2018, poděkovala za finanční pomoc OÚ 
Kunžak, OÚ Střížovice, OÚ Člunek, FI KTZ Ing. E. Kovářovi, 
Technocap Střížovice, rozhledna Jakub – Valtínov Ing. K. 
Plucarovi za bezplatný přístup na rozhlednu, řeznictví 

u Šindelářů, finanční pomoc – Květy od Květy Kunžak.

Díky těmto prostředkům se může utvářet naše činnost. Moc 
děkujeme! Dále nás předsedkyně seznámila s novými stano‑
vami STP, dále budeme dodržovat naše dobře vyjeté koleje.

4. 3. Motorest Kunžak – MDŽ – hudba K. Šána, M. Růžička, 
pánové popřáli všem ženám a předali kytičku, stoly byly plné 
dobrot, každý něco přinesl. Účast 48 čl.
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14. 3. Výborová schůze STP – rozšířené zasedání – Picerie 
Kunžak. Předsedkyně provedla kontrolu plnění úkolů a úkoly 
na I. pol. 2019, posezení, občerstvení.

21. 3. Jindřichův Hradec – Střelnice – divadlo – Policie České 
republ. – herci – Policie Prachatice – Stop nekalým prakti‑
kám. Za naší org. STP – přítomno 10 čl.

30. 3. Počátky – divadlo – veselohra – „Na letním bytě“ – 
uvedl divadelní soubor J.K. Tyl Počátky – účast 48 členů, 
doprava autobus.

1.  4. Motorest Kunžak  – taneček  – hudba  – F. Dědina, 
A. Anděl, účast 42 čl.

16. 4. zemřela – Růžena Bubeníková – Střížovice.

26. 4. zemřela – Jitka Gavrilová.

26. 4. Počátky – divadlo – „Komedie Sylvie“ uvedl divadelní 
spolek AJETO – účast 55 členů – doprava autobus.

Životní výročí – leden – červen – se dožili naši členové:

Mrázková – 90  let, Březinová M. – 75  let, Kracíková J. – 
70 let, Pánová

R.– 90 let, Hlinka V. – 75 let, Lovětínská Z. – 80 let, Midlerová – 
70 let, Vránková M. – 70 let, Matoušková B. – 80 let.

6.  5. Motorest Kunžak – „Kloboukový Majáles“  – hudba 
Šána K., Růžička M. Všichni si to náležitě užili a všichni se 
těší na další setkání.

16. 6.–21. 6. pořádá STP zájezd Krkonoše a okolí, jedeme 
autobusem 45 členů org. Všichni se moc těší.

Svaz tělesně postižených přeje všem občanům v našem 
regionu krásnou dovolenou, dětem hodně zážitků o prázd‑
ninách, všem pěkné slunečné dny a hlavně hodně zdraví.

Pro Kunžacký zpravodaj napsala  
B. Matoušková – kronikářka.
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČINNOST ZA 1. 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.

Hlavně první měsíc letošního roku byl opravdu bohatý na 
výjezdy naší jednotky. Díky počasí, které v lednu panova‑
lo, zejména silnému větru, jsme vyjížděli hlavně k technic‑
ké pomoci, a to převážně k padlým stromům přes pozemní 
komunikace.

Datum Druh zásahu

02. 01. Technická pomoc – strom na komunikaci – Kaproun

05. 01. Technická pomoc – strom na komunikaci – Kunžak

08. 01. Technická pomoc – strom na komunikaci – Kunžak

09. 01. Technická pomoc – strom na komunikaci – Kunžak

10. 01. Technická pomoc – strom na komunikaci – Kunžak

11. 01. Požár skladů – Oldřiš

12. 01. Technická pomoc – strom na komunikaci – Kunžak

13. 01. Technická pomoc – strom na komunikaci – Kaproun

15. 02. Ostatní pomoc – snesení pacienta pro ZZS – Kunžak

11. 03. Technická pomoc – strom na komunikaci – Kunžak

04. 04. Technická pomoc – strom na komunikaci – Blažejov

04. 04. Požár – nedohašené pálení – Blažejov

19. 04. Požár – listí a hrabanka – Blažejov

21. 04. Požár lesa – Nový Svět

29. 04. Planý poplach – kouř v rodinném domě – Valtínov

30. 04. Požár rodinného domu – Člunek

04. 05. Technická pomoc – strom  
na dráty el. vedení – Kunžak

26. 05. Technická pomoc – větev na silnici – Kaproun
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VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Na letošní Výroční valné hromadě, která se váže na předcho‑
zí rok, jsme shrnuli veškerou činnost našeho sboru za uply‑
nulý rok 2018. Naplánovali jsme si činnosti a práce v letošním 
roce, zejména se jedná o péči o naši techniku a její postupné 
dokupování. Dále se opět zúčastníme soutěže v JHHL, tech‑
nické či jiné pomoci obci Kunžak. Poté jsme vyznamenali 
naše kolegy a zároveň oslavili dvě životní jubilea.

Všem našim kolegům děkujeme za dosavadní práci, kterou 
pro sbor vykonávají.

PLES SDH KUNŽAK
Tradiční hasičský ples opět uzavíral plesovou sezónu. Účast 
návštěvníků byla hojná. K  tanci a poslechu hrála skupi‑
na J.I.P band a hosté. Všem zúčastněným děkujeme za 
skvělou zábavu, která panovala do brzkých ranních hodin.
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STAVĚNÍ MÁJE
Každoroční stavění máje jsme letos pojali tradičním způso‑
bem a to bez pomoci techniky, jen s pomocí kůlů a žebří‑
ků. Trvalo nám to cca půl hodiny, ale výsledek opravdu stál 
za to.

SOUTĚŽE
I v letošním roce se zúčastníme soutěží v JHHL o putovní 
pohár. První závody proběhly dne 25. 5. 2019 v Panských 
Dubenkách. Další nás budou čekat, a kam nás můžete při‑
jet podpořit:

8. 6. – Horní Němčice (noční závody)
22. 6. – Horní Pole (noční soutěž)
29. 6. – Mosty (denní soutěž)
5. 7. – Horní Meziříčko (noční soutěž)
13. 7. – Mrákotín (denní závody)
20. 7. – Kunžak (denní soutěž)
10. 8. – Studená (denní soutěž)
24. 8. – Zahrádky (denní soutěž)
31. 8. – Telč (denní závody)
7. 9. – Dolní Žďár (denní závody)

Na naší soutěž, v Kunžaku, Vás všechny samozřejmě 
srdečně zveme. Závody budou uspořádány tradičně na 
starém hasičském hřišti směrem na Suchdol. Zahájeny 
budou od 13.00  hodin. Občerstvení bude zajištěno. 
Přijďte nás podpořit a fandit!
Kromě toho jsme se zúčastnili prvních mimo ligových závo‑
dů k příležitosti oslav 90. výročí od založení Sboru dobrovol‑
ných hasičů v Horním Meziříčku, kde jsme si udělali osobní 
rekord 17,74.

Pro zpravodaj napsali členové SDH Kunžak
Veškeré aktuality najdete na 

www.facebook.com/SDH -Kunžak
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MOTOWIDLO 

Kunžak rok 2018 
V roce 2018 jsme v Kunžaku uspořádali již tradiční 11. sraz 
motorkářů, který se konal 19. 6. Zahájení na náměstí se 
zúčastnilo 118 strojů různých značek a kubatur, na kterých 
dorazili majitelé ze všech koutů republiky. Následovala deva‑
desátikilometrová vyjížďka kolem České Kanady s občer‑
stvovací zastávkou v Nové Bystřici. Tato trasa je vyhlášena 
serverem Motorkáři.cz jako jedna z nejhezčích v ČR. V odpo‑
ledních hodinách na penzionu Diana u rybníka Komorník, 

proběhlo soutěžní odpoledne určené pro děti i  dospě‑
lé. K dobré zábavě nechyběla hudba, jídlo a pití. Největší 
zastoupení měli samozřejmě domácí, vždyť Kunžak jistě pře‑
vyšuje průměrnou statistiku majitelů motocyklů. Máme to 
v krvi, odkojeni motokrosem a ostatními technickými spor‑
ty, které dříve v obci fungovaly. Těšíme se na další ročníky 
a děkujeme všem fanouškům. 

Za MWK Karel Brosch ml.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dne 7. 4. 2019 proběhlo v obřadní síni 
OÚ vítání nových občánků. 

Byli přivítáni tito noví občánci: 
• Kateřina Němečková

• Tereza Augstenová

• Pavel Majer

• Eliška Dvořáčková

• Ema Chalupová

• Burzik Oliver
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v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku 

v neděli 21. července 2019 v 18.00 hod.

účinkují:  Václav Hudeček – housle 
Kristina Fialová Nouzovská – viola 
Petr Nouzovský – violoncello

V programu zazní skladby Fritze Kaislera, 
Františka Drdly, Josepha Haydna, 
L. van Beethovena a J. S. Bacha.

vstupné: 100 Kč

Obec Kunžak 
pořádá

KONCERT
Václava Hudečka


