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Červenec 2020 č. 1

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

Doufám, že současný příznivý vývoj této epidemie se 
neobrátí a my budeme moci prožít krásné letní měsíce 
obvyklým způsobem a načerpat tolik potřebné síly 
do závěru roku. 

Klidné prázdniny a pevné zdraví! 
Ing. Vladimír Šamal, starosta obce

přesto, že koronavir poznamenal naše životy opravdu 
zásadním způsobem, Kunžacký zpravodaj stále žije 
a mohu Vás tedy opět pozdravit.

Jsem moc rád, že ani život v naší obci se úplně nezastavil 
a plánované investiční akce nadále pokračují. Finančně 
nejobjemnější akce „Čistírna odpadních vod Kunžak“ má 
již vysoutěženého dodavatele Auböck, s.r.o, Boršov nad 
Vltavou za 35,5 mil. Kč. 

Tolik potřebné posílení vodních zdrojů v Kunžaku, spojené 
s vybudováním nového vodojemu, již není bržděno 
odkupem vhodného pozemku pro jeho výstavbu. Obci se 
podařilo zajistit pozemek v blízkosti stávajícího vodojemu 
a po dohodě s majiteli sousední nemovitosti i pozemek 
pro vybudování obslužné příjezdové komunikace. 

Mám opravdu radost, že vybudovaný vrt v blízkosti 
severní části obce Valtínov má vydatnost 0,4 l/ , což 
s rezervou pokryje současnou spotřebu obce. Nyní 
připravujeme výběrové řízení na zpracování projektové 
dokumentace pro jeho napojení na stávající rozvod 
pitné vody a vybudování vodojemu s úpravnou. Dalšími 
vodohospodářskými projekty jsou „Obnova Kešnerova 
rybníka“ a „Obnova nádrže na parcele č.6/2 ve Valtínově“. 
Na obě tyto akce je zpracována projektová dokumentace. 
Na obnovou Kešnerova rybníka je podána žádost o dotaci 
na Ministerstvo zemědělství ČR. 

Od června letošního roku disponuje JSDHO Kunžak novým 
zásahovým vozidlem CAS 20/4000/240 na podvozku Tatra 
815.

Na závěr bych moc rád poděkoval Vám všem, kteří 
jste ostatním pomohli zdolat nepříjemnosti spojené 
s vyhlášením nouzového stavu. Zejména sponzorům 
a výrobcům roušek díky nimž jsme mohl i  včas 
a v dostatečném množství zajistit distribuci našim 
občanům ve věku nad 65 let. 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

Začátek letošního roku jsme zahájili návštěvou kostela sv. 
Bartoloměje v Kunžaku. Proběhla 9. 1. 2020, v období, kdy 
za dávných časů přišli Tři králové do Betléma poklonit se 
Ježíškovi. V nádherných prostorách kostela nás přivítala 
kostelnice, paní Kešnerová. Posadili jsme se do lavic, 
odkud jsme pozorovali všechny obrazy a sochy, o kterých 
nám paní kostelnice vyprávěla. Po krátkém představení 
krás kostela a zmínkách o jeho historii jsme se mohli 
po skupinkách dětí blíže podívat na dřevěné jesličky 
stojící v pravém rohu kostela. Pro hezkou atmosféru jsme 
si s doprovodem varhan zazpívali koledu My tři králové 
s dalšími koledami.

Návštěva knihovny
V lednu jsme navštívili s našimi předškolními dětmi 
Městskou knihovnu v Jindřichově Hradci. V dětském 
oddělení nás přivítala milá paní knihovnice, která se 
nám po celou dobu návštěvy promyšleně a efektivně 
věnovala. Nejdříve nás seznámila s rozdíly mezi knihovnou 
a knihkupectvím a společně s dětmi odkrývala, jak knihovna 
funguje, jaká má pravidla a režim. Její příprava obsahovala 
interaktivní vyprávění, které se týkalo barev, tvarů a druhů 
ovoce. Aktivitu doprovázely otázky. Knihovnice využívala 
strategií předvídání, vizualizace, usuzování a kladení 
otázek. Děti pouze pasivně neseděly, měly možnost 

do vyprávění přispět svými nápady a názory, čímž byla 
rozvíjena čtenářská pregramotnost. V knihovně se také 
nacházely hračky, se kterými si mohly děti v prostorách 
dětského oddělení, po řízené aktivitě, pohrát. Myslím, že 
všechny děti na návštěvu reagovaly pozitivně a odnášely si 
pozitivní obraz knihovny, kterou budou moci se svými rodiči 
kdykoli navštívit, a knihovnice je s radostí přivítá.

Bruslení
Pro velký zájem ze strany rodičů, jsme i letos zahájili 
s dětmi výuku bruslení na zimním stadionu v Jindřichově 
Hradci. Výuka probíhala pod odborným, metodickým 
a trenérským vedením.
Odjezd na kurz byl uskutečněn jednou týdně, každý 
čtvrtek od 8:00–11:00 hodin. Začátek tréninku byl zahájen 
společným pozdravem, rozcvičením a poté trénováním 
správné techniky bruslení. 
Děti byly rozděleny do tří skupin, přičemž se o jednotlivé 
skupiny dětí dostatečně staral jeden ze tří instruktorů.
V náplni hodinového bruslení nechybí motivace a hra. Děti 
si kurz bruslení skvěle užily. Bohužel poslední dvě lekce 
bruslení musely být z důvodů výskytu koronaviru zrušeny. 
Velmi děkujeme rodičům a prarodičům za jejich pomocnou 
ruku při oblékání dětí.
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Karneval
Karnevalové veselí 4. 3. 2020

Spolupráce se Základní školou SNW
Přechod dětí z mateřské do základní školy je pro ně důležitým 
okamžikem v životě, a proto se ve spolupráci se základní 
školou snažíme budoucím školákům tento krok usnadnit. 
Jedním z našich cílů je aktivně spolupracovat ve prospěch 
dítěte a společně tak podporovat a posilovat jeho všestranný 
rozvoj. Vhodnými aktivitami chceme přiblížit dětem prostředí 
základní školy natolik, že při oficiálním nástupu do 1. třídy již 
přicházejí na známá místa a jsou tak maximálně zredukovány 
problémy adaptace. V letošním školním roce probíhala 
diagnostika předškolních dětí pod dohledem speciálního 
pedagoga Mgr. Miroslavy Mácové. Navštívila nás paní učitelka 
Iva, přišla se pozdravit a seznámit s budoucími prvňáčky.
Zápis do mateřské školy letos proběhl v období od 2.–16. 5. 
2020 k zápisu přišlo celkem 12 dětí, do základní školy odchází 
10 dětí. Provoz v následujícím školním roce zůstává stejný, 
otevřeny budou tři třídy. 
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Práce v období uzavření mateřské školy
Během uzavření mateřské školy v období koronaviru 
probíhaly v MŠ úklidové práce, které byly naplánované 
na letní prázdniny. Díky tomu mohou být v červenci 
otevřeny dvě třídy a provoz bude probíhat bez omezení. 
Díky velké ochotě a spolupráci zaměstnanců školky 
a pracovníků údržby obce se stihly uklidit vnitřní i vnější 
prostory MŠ a připravit vše na znovuotevření od 4. května 
2020. 
Chtěla bych velmi poděkovat za dar, který nám vyrobil pan 
Jiří Hansalander. Díky jeho šikovným rukám nám školku 
od letošního jara zdobí tři krásní kovaní motýli. 
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Znovuotevření MŠ
Během školního roku je MŠ otevřena na všechny vedlejší 
prázdniny, snažíme se maximálně vycházet vstříc potřebám 
dětí a jejich rodičů. Uzavření MŠ je vždy jen na nezbytně 
dlouhou dobu. Nyní jsou v provozu všechny třídy, snažíme se 
o bezpečný, klidný chod mateřské školy. V maximální možné 
míře jsme omezili spojování dětí v ranních a odpoledních 
hodinách. Všechny aktivity jsou uspořádány pro každou 
třídu zvlášť. Řídíme se doporučením MŠMT. Děkujeme všem 
rodičům za vstřícnost, ochotu a spolupráci. 

Červen v mateřské škole
Jsme školka motýlková a přejeme si nalákat motýly na zahradu 
a těšit se z jejich přítomnosti. Letos na jaře ve třídě u Žluťásků 
se díky trpělivosti a péči paní učitelek podařilo líhnutí motýlů 
lišaje šeříkového. Děti měly možnost vše vidět a pomáhat. 
Nyní už létají na školkové zahradě.

3. 6. 2020 výukový program 
„Jak se hladí ježek“
Výukový program byl z důvodů hygienických omezení 
připraven pro každou třídu zvlášť v prostorách zahrady, 
upravený podle věkového složení dětí.  Poutavé vyprávění 
s pohybem, zpěvem, malováním a říkankami. Dozvěděli 
jsme se, nač ježek potřebuje bodliny, viděli jeho jemné 
bříško a veliké nohy. Program kladl důraz na vytváření 
vztahů s reálnou přírodou. Dozvěděli jsme se, kdy zvířata 
potřebují naši pomoc. Abychom jim svou pomocí víc 
neublížili, než pomohli a jak postupovat v případě nálezu 
zvířete.
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Provoz o letních prázdninách
Mateřská škola Kunžak bude v provozu v červenci, otevřeny 
budou dvě třídy. 
V srpnu bude MŠ uzavřena od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020. Nový 
školní rok zahájíme 1. 9. 2020.
Schůzka všech rodičů před začátkem školního roku 
proběhne 26. 8. 2020 od 15:30 hod. ve třídě u Modrásků. 
Touto cestou bych Vás chtěla pozvat na přednášku známého 
psychologa PaedDr. Zdeňka Martínka, která se uskuteční 14. 
9. 2020 od 15:30 hod. v mateřské škole. 
Všechny aktuální informace o provozu a plánovaných 
akcích naleznete na webových stránkách www.mskunzak.cz 
a na veřejné vývěsce MŠ Kunžak.
Všem dětem a rodičům, prarodičům a přátelům mateřské školy 
přeji hezké, klidné a odpočinkové léto! 

Veronika Dobešová
ředitelka MŠ Kunžak

11. 6. 2020 rozloučení se školáky 
– divadlo Divoloď
Z důvodů různých omezení a doporučení jsme se rozhodli 
pro zrušení každoročních akcí, výletů a besídek. Nechtěli 
jsme však ochudit naše odcházející předškoláky o rozloučení 
s mateřskou školou. Připravili jsme si pro ně divadelní 
představení s názvem „Námořnická legenda“, které dětem 
přijede zahrát jejich oblíbený loutkoherec pan Jiří Reindl. 

Přírodní zahrada 
Mateřská škola Kunžak ve spolupráci s obcí Kunžak získala 
na začátku letošního roku grant na vybudování přírodní 
zahrady převážně naučného charakteru. Přírodní zahrada 
by měla sloužit dětem k poznávání přírody s následným 
podpořením rozvoje dětské kreativity a zlepšení motoriky. 
Vybízet k rozvoji představivosti, smyslů a emocí. Nové 
vybavení př inese dětem přímý kontakt s materiály 
i přírodními procesy, zážitky a praktické zkušenosti nejen 
v didaktických zacílených programech, ale hlavně motivuje 
ke spontánní činnosti a vlastní aktivitě. V minulých letech 
jsme vybudovali vrbové tee pee, které děti velmi rády 
využívají při pobytu venku. Zahradu využívají děti celoročně 
a záleží nám na smysluplném využití, aby zde děti měly 
zázemí pro svůj všestranný rozvoj a posílily si tím vztah 
k přírodě. Děkujeme za pomoc a podporu panu starostovi 
a Zastupitelstvu obce Kunžak.

18. 6. 2020 se konala beseda s paní zubařkou

Všechny předškoláky popasuje v závěru představení 
na školáky a jako tradičně si odnesou i drobné dárky, jako 
vzpomínku na léta strávená ve školce
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIRA NICHOLASE WINTONA KUNŽAK 
INFORMUJE

Školní rok vždy dělíme na první a druhé pololetí, letos k tomu 
přibylo další „dělení“, a to na dobu předkoronavirovou a dobu 
koronavirovou. Potkalo nás něco úplně nového a nečekaného. 
Starší ročníky si jistě pamatují na uhelné prázdniny, kdy se 

Deskohraní
Od září u nás pracuje oddíl Žlutý květ. Na konci ledna 
uspořádal jeho vedoucí pan Zbyšek Prágr na naší škole 
Deskohraní. Nedělní odpoledne si děti přišly do školy 
hrát různé deskové hry, s některými přišli i jejich rodiče. 
Součástí programu bylo také spouštění dominového efektu. 
Dominový efekt se stavěl ve dvou lidech jeden a půl dne. 

školy zavřely na tři týdny, ale aby se školy uzavřely na tři a půl 
měsíce, to nezažil nikdo. S novou situací jsme se všichni 
museli vypořádat. Ale než se škola uzavřela, tak jsme stihli 
kromě výuky pro děti uspořádat několik akcí.

Stavělo se v tělocvičně a bylo použito něco málo přes 3000 
dílků. Dominový efekt se přerušil pouze jednou, což byl 
velký úspěch. Dokonce vyšla bez přerušení jízda domina 
z podlahy na parapet okna a shození věže. 
Na průběh dominového efek tu se můžete podívat 
na webových stránkách na tomto odkaze: 
https://vimeo.com/395205734

Lyžařský kurz
Od 7. do 14. února se uskutečnil lyžařský kurz v Krkonoších 
ve Vítkovicích na chatě Eliška. Kurzu se zúčastnili žáci 7. 
a 8. ročníku. Učili se nejen sjezdovému lyžování, ale také 
zvládli jízdu na běžkách. Snažili jsme se o to, aby se kurzu 
mohlo zúčastnit co nejvíce žáků, přispěli jsme žákům ze 
sponzorských příspěvků a Obec Kunžak zaplatila dopravu 
(14 000,– Kč). Žáci se z kurzu vrátili ve zdraví a všichni byli 
velmi spokojení. Bylo to jistě nejen díky počasí, dobré stravě, 
ale hlavně díky učitelům, kteří kurz zajišťovali (Mgr. Hana 
Chrstošová, Mgr. Pavel Chrstoš, Mgr. Jitka Beranová 
a zdravotnicí byla Petra Nejedlá). 
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Maškarní karneval
Vyučující prvního stupně uspořádali 21. února pro žáky 1. – 3. 
ročníku maškarní karneval. Děti přišly v krásných maskách, 
prošly školou a ukázaly se všem ostatním žákům, pak si 
zasoutěžily v různých disciplínách a nakonec byly vyhlášeny 
nejkrásnější masky.

Kurz plavání
18. února začali žáci 3. a 4. ročníku jezdit do jindřichohradeckého 
bazénu na kurzy plavání. Ale bohužel se místo deseti 
dvouhodinových lekcí uskutečnily pouze tři. A 10. března 
v okamžiku, kdy žáci odjeli na třetí lekci plavání, bylo 
vyhlášeno, že od druhého dne se uzavírají základní školy 
a pro nás všechny začalo období „koronavirové“.

Škola online
11. března se škola uzavřela pro všechny žáky. Zpočátku 
jsme si mysleli, že tento stav bude trvat čtrnáct dní, pak jsme 
odhadovali, že to bude do Velikonoc a nakonec se ukázalo, 
že do konce školního roku. Na výuku na dálku nikdo nebyl 
připraven, ale ihned jsme se rozhodli využít náš online systém 
iškola, kde můžeme zadávat úkoly, testy a posílat e-maily. 
Když se začalo ukazovat, že doba online výuky bude mnohem 
delší, než jsme původně předpokládali, bylo nutné najít další 
způsob komunikace se žáky. Chtěli jsme pro celou školu 
používat stejnou aplikaci, aby to žáci a rodiče měli jednodušší. 
Zvolili jsme aplikaci Teams, kde 9. dubna proběhla první 

videokonference – zatím se sešli pouze učitelé, kteří se s touto 
aplikací také museli naučit pracovat. A v zápětí jsme rozběhli 
videokonzultace všech ročníků. Do práce online se zapojila 
většina žáků školy, pouze třem dětem ze školy jsme zasílali 
úkoly v listinné podobě. Aby se vše podařilo uskutečnit, museli 
jsme vyřešit řadu nejen technických problémů. To, že jsme 
tak rychle spustili videokonzultace, je zásluha pana učitele 
Dobeše, kterému patří velké poděkování. Ale poděkovat 
chci i všem kolegům, kteří se najednou museli vyrovnat 
s tím, že nemají před sebou žáky a nemají od nich ihned 
zpětnou vazbu, museli se naučit nejen pracovat s novými 
technologiemi, ale také učit novým, jiným způsobem: 
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Už jsme se smířili s tím, že takto budeme učit až do konce 
školního roku, ale situace se změnila a do školy 11. května 
mohli přijít na konzultace žáci 9. ročníku, kteří se připravovali 
na přijímací zkoušky. Letos se přijímací zkoušky konaly až 
8. června.

25. května se do školy mohli vrátit žáci 1. stupně, ale 
za zpřísněných hygienických podmínek. Ve skupině jich 
mohlo být maximálně 15. Do školy nastoupilo 69 žáků 1. 
stupně tj. 64%. Ostatní žáci byli nadále vyučováni online. 
Začalo se vařit ve školní jídelně. Na obědy mohly ze zákona 
chodit pouze ty děti, které byly přítomné ve škole. I v jídelně 
začala platit přísnější pravidla než za normálního provozu. 
Školní jídelna začala vařit i pro cizí strávníky. Větší náročnost 
byla kladena i na dodržování pravidel při každodenním úklidu. 
Poděkování patří paní kuchařkám, paní uklízečkám a panu 
školníkovi, kteří svoji práci zvládli na výbornou.

rozhodovat se, co je podstatné a které učivo můžeme 
vynechat, přesně formulovat zadání, vymýšlet nové postupy, 
hledat odkazy na internetu, vypracovávat nové pracovní 
listy… Nejhorší asi bylo vyrovnat se s tím, že nemáme přímý 
kontakt se žáky, ale máme před sebou pouze mnoho hodin 
denně jenom monitor počítače. Velké poděkování patří těm 
dětem, které vydržely, našly v sobě disciplínu a po celou dobu 
vzorně pracovaly na iškole a účastnily se videokonzultací. 
A samozřejmě chci moc poděkovat rodičům, kteří nás zvláště 
u malých dětí museli v mnohém zastoupit a s dětmi se začali 
učit. Jsem si vědoma, že to nebylo jednoduché, o to větší dík 
těm, kteří se do práce zapojili.
Dětem jsme nezadávali jenom úkoly z českého jazyka, 
matematiky a naukových předmětů, ale děti nám posílaly 
i obrázky, které namalovaly, fotografie svých výrobků, 
svých aktivit doma. O Velikonocích jsme obyvatelům DPS 
a obyvatelům domu seniorů v Otíně zaslali obrázky a přání 
dětí, které pro ně doma nakreslily.

žáci 9. ročníku na konzultaci

Příchod do školy

1. třída při výuce

2. třída při výuce

2. třída v rouškách
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8. června mohli do školy nastoupit i žáci druhého stupně. 
Opět za zpřísněných hygienických podmínek a na základě 
dobrovolnosti. Z provozních a personálních důvodů jsme 
pro žáky zorganizovali pouze konzultace z českého jazyka 
a matematiky a třídnické hodiny. Ostatní předměty byly nadále 
vyučovány online.

Začala vařit školní kuchyně

Zátopková Bára

Louša Jindřich

Senar Tomáš Meixnerová Vikrorie

Čuchna Maya

Seitlová Dana

Odpolední aktivity

Soutěže
Během online výuky vyučující žákům nezadávali jenom 
úkoly z naukových předmětů, ale také soutěžní úkoly. Paní 
zástupkyně Dana Horázná vyhlásila fotosoutěž. Fotosoutěže se 
zúčastnila většina žáků druhého stupně. Žáci měli za úkol poslat 
NEJzajímavější NEJpěknější fotografii na téma „Živočichové 
na jaře“. Nakonec byly vybrány tyto vítězné snímky.
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Marková Dominika

Prokeš Jerome

Korandová Jana

Tůma Tomáš

Plíhalová Vendula

Kvasnička Daniel Pechová Klára

Martínková Tereza Zabilková Natálie
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Závěrem bych se s vámi chtěla podělit o mé vlastní postřehy. Řídit školu 
se 190 žáky a 24 zaměstnanci online je neopakovatelná a vlastně nesdělitelná 
zkušenost. Podařilo se to díky velkému nasazení učitelů, samostatnosti 
provozních zaměstnanců, velké pomoci rodičů a pilné práci žáků. Všem moc 
děkuji. Co nám koronavirové období přineslo za změny? Jistě se zvýšila 
počítačová gramotnost žáků i vyučujících, zvýšila se čtenářská gramotnost 
žáků, samostatnost a odpovědnost žáků, ale zvýšila se i odpovědnost rodičů 
za vzdělání svých dětí. Všichni jsme se naučili více plánovat svůj čas. Mnohým 
dětem tento způsob výuky vyhovoval a najednou jakoby „vykvetly“, některé 
děti se naopak začaly ztrácet a bylo to pro ně obtížné. Našli se i žáci, kteří 
si prodloužili prázdniny, naštěstí jich nebylo mnoho. Ne každý žák měl stejné 
podmínky a jsem si vědoma, že to mnohdy opravdu nebylo jednoduché. Co 
nám všem chybělo, byl osobní každodenní kontakt, společná výuka, společné 
zážitky z výletů, z exkurzí a dalších aktivit. Puberťáci mi sdělovali, že je nikdy 
nenapadlo, že se budou těšit do školy. Když jsou prázdniny, tak je škola také 
bez dětí, ale to je úplně jiné. Nyní škola bez dětí byla smutná, nikdo neběhal 
po chodbě, nikdo nezlobil, neslyšela jsem za zdí zpívat prvňáčky. Teď máme 
před sebou dva měsíce prázdnin, abychom si oddechli, a připravili se na nový 
školní rok. K učivu se vrátíme, zopakujeme to, co jsme probírali online. Ty děti, 
které se učení věnovaly, to budou mít jednodušší, půjde jim to rychleji. Ti, kteří 
lajdačili, budou muset zabrat. Ale věřím, že to společně zvládneme. 
Nejdůležitější je, že jsme koronavirové období zvládli ve zdraví. 

Další zajímavý a dobrovolný úkol, který žáci splnili na výbornou, byl následující: 
Namalujte podle fotky, obrázku z knihy, časopisu, internetu nebo skutečnosti obrázek 
nějakého ptáka naší přírody. Nejhezčí obrázky jsou vystaveny ve škole na nástěnce, 
ale protože ne všichni si je mohou prohlédnout, tak je také zveřejňujeme.

Na samotný závěr bych chtěla velice poděkovat paní uklízečce Jiřině Procházkové, která odchází do důchodu. Na naší 
škole pracovala od roku 1996. Další velký dík patří paní učitelce Marii Krejčí, která rovněž odchází do důchodu. Ta 
na naší škole pracovala od roku 1987, za tu neuvěřitelnou dobu 33 let byla třídní učitelkou asi 700 žáků. Oběma přeji 
zdraví, pohodu a klidné dny.

A všem přeji zdraví, pěkné prázdniny a krásnou dovolenou.
Eva Krafková, ředitelka školy

Renata Kozáková – Sýkora koňadra

Dana Seitlová – Sýkora modřinka

Tomáš Senar – Dudek chocholatý

Petr Borovský – Sýkora modřinka

Lucie Pechová – Červenka obecná

Iveta Matoušková – Červenka obecná

Eliška Šváchová – Vlaštovka obecná
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Bohužel letošní jaro příliš fotbalu a sportu celkově nepřálo. 
Z důvodu pandemie nebylo v jarní části odehráno žádné 
soutěžní utkání, a to se týkalo všech věkových kategorií. Hráči 
se připravovali individuálně. Po rozvolnění situace ohledně 
pandemie koronaviru začali hráči všech věkových kategorií 
s tréninkem. Tým mužů na konci měsíce května alespoň 
odehrál přípravné utkání ve Strmilově, které skončilo remízou. 
Ještě naše mužstvo čekají do konce června dvě přípravná 
utkání a věříme, že bude náš tým mužů dobře připraven pro 
novou sezónu, která začne v srpnu.
V novém ročníku 2020/21 bude mít náš oddíl přihlášeny 
do soutěží v mládežnických kategoriích týmy dorostu, žáků 
i přípravky. V některých věkových kategoriích budeme mít opět 
společný tým s kluby ze Studené a Strmilova, jelikož jinak 
bychom neměli dostatečný počet hráčů.
Nelze ani opomenout, že během vynucené pauzy se naši 
hráči z týmu mužů a dorostu věnovali i brigádnické činnosti 
ve spojitosti s údržbou areálu. Za což jim patří velký dík. 
Též došlo k výměně branek na hřišti, když branky nové byly 
pořízeny z dotací.
Je třeba také poděkovat všem členům výboru za odvedenou 
práci pro fotbalový oddíl. Výbor fotbalu pracoval ve složení 
Beran Oldřich, Brtník Josef, Janák Pavel, Kovář Pavel 
a Nejezchleb Radek.

 Radek Nejezchleb
Předseda TJ Kunžak

ODDÍL FOTBALU TJ KUNŽAK
Informace z kuželek nemohu začít jinak, než že kvůli 
koronaviru byly všechny soutěže přerušeny a následně 
zrušeny. V KP I+II byly všechny výsledky anulovány a soutěžní 
ročník 2019-2020 zrušen. Žádné družstvo z KP nesestoupilo 
a žádné nepostoupilo. V OP byl vyhlášen vítěz soutěže TJ 
Centropen Dačice G, neboť měl velký náskok a nemohl být 
do konce soutěže již předstihnut. Z OP se nesestupuje. Český 
pohár dorostu a Pohár mladých nadějí byl taktéž zrušen. 
Do konce KP I+II a OP zbývalo sehrát poslední 3 kola. Jen pro 
informaci Áčko bylo na 10. místě, Béčko na 5. místě, Céčko 
na 5. a Déčko na 6. místě.  
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!

ODDÍL KUŽELEK

Sezonu 2019/20 se bohužel nepodařilo dohrát díky šíření 
koronaviru. Náš jediný tým odehrál sezonu v OP2  na pátém 
místě z dvanácti mužstev a k postupu mu chyběly čtyři body. 
Musím konstatovat,že nám chybí jeden konkurence schopný 
hráč. Proto jsme se rozhodli posílit náš tým a od podzimu 
by měl nastupovat Ctibor Psota, který hrával za SK Štětí 
(Litoměřice) a v hledáčku máme ještě pár jmen. Je tu i možnost 
znovuvytvoření B týmu. I letos v létě budou nadále probíhat 
tréninky v naší klubovně ve sportovním areálu na hřišti. 
Na podzim opět začne nová sezona, ve které je naším cílem 
postup do OP1. Zápasy i tréninky během sezony budou 
ve sportovní hale.

Za stolní tenis předseda oddílu Pavel Rokyta 
(Rokytapavel@seznam.cz).

STOLNÍ TENIS

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Zdravotnická záchranná služba Dačice-Kunžak děkuje 
touto cestou firmě BARTYJANA s. r. o. za ušití roušek 
z vlastního materiálu a ZD Kunžak i milým kuchařkám 
za sponzorování i dovážku obědů v této zvláštní době.

Veškeré podpory si vážíme a děkujeme.

PODĚKOVÁNÍ
V období koronaviru jsme všichni museli zvládat situace, 
které jsme do této doby neznali...

Náš obchod mohl zůstat otevřený po celou dobu přísných 
vládních opatření a kromě prodeje běžného sortimentu 
jsme nabízeli vlastnoručně ušité roušky, které byly 
za dobrovolnou cenu. 

Roušek bylo ušito téměř 100 kusů a obdrželi jsme za ně 
1 944,– koruny. Naším záměrem bylo, aby výtěžek zůstal 
v obci a tak jsme se rozhodli ho rozdělit mezi Dům 
s pečovatelskou službou Kunžak, Základní školu Sira 
Nicholase Wintona Kunžak a Mateřskou školu Kunžak.

Tímto bychom vám všem chtěli poděkovat za přispění 
a hlavně popřát hodně zdraví a hezké léto.

Děkujeme.
Fáberovi, Květinářství květy Květy
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Naše organizace má 104 členy, což je o 7 
více než v loňském roce. V prvním pololetí 
měli 4 naši členové životní jubileum. 
Každý člen obdržel potravinový balíček 
v hodnotě 400,– Kč, který byl předán 
určeným členem výboru. Moc děkujeme 
našim sponzorům za příspěvek na tyto 
dary.
Zemřel náš dlouholetý člen Václav 
Adamec a dlouholetá členka Františka 
Tesařová.
Dne 05. 02. jsme pořádali v Motorestu 
Kunžak u Jiřinky „Maškarní Merendu“. 
Účast byla veliká. 57 členů, z toho 
10 masek. K tanci a poslechu hrál F. 
Dědina a A. Anděl. Všichni se dobře 
pobavili. 
Dne 24. 02. se konala VČS – zúčastnilo se 
72 členů a 12 hostů. Schůzi nám zpestřily 
děti z MŠ Střížovice pod vedením paní 
ředitelky Dany Urbánkové a paní učitelky 
Petry Marjeníkové. Helena Kašpárková, 
předsedkyně naší organizace, nás 
seznámila se zprávou o činnosti v roce 
2019 a plánem plnění úkolů v roce 2020. 
Z hostů vystoupil pan Ing. Vladimír Šamal, 
za VZP Jindřichův Hradec ředitelka 
paní Bc. P. Holcová, J. Kostková jako 
dosavadní vedoucí VZP, J. Smejkal – 
za Autocamp Zvůle, J. Hudečková za OÚ 
Člunek, předseda MO Dačice F. Stejskal, 
a předsedkyně MO Studená paní A. 
Šicnerová.
Nezapomínáme na naše členy, kteří 
dlouhodobě pobývají v pečovatelském 
domě Otín, Jindřichův Hradec, Dačice, 
Kunžak a  navštěvujeme je s dárečkem. 
Toto jsme stihli a navštívili naše členky 
k MDŽ.

ČINNOST SENIORŮ STP-MO KUNŽAK ZA I. POLOLETÍ 2020

04. 03. jsme uspořádali oslavu MDŽ 
u Jiřinky, které se zúčastnilo 49 členů, 
z toho 42 žen. Každá obdržela jako 
pozornost malou ky t ičku. K tanci 
a poslechu zahrál F. Šána a M. Růžička. 
Toto byla bohužel naše poslední akce 
před vypuknutím pandemie Covid 19, 
která nás uvěznila od 12. 03. skoro na 3 
měsíce v našich domovech.
Přesto jsme byli stále všichni s předsedkyní 
Helenkou  v telefonickém spojení, jestli 
někdo nepotřebuje nějakou pomoc 
a ve spojení jsme stále.
V tomto období jsme byli požádáni panem 
Ing. K. Plucarem z Valtínova o pomoc při 
šití roušek pro starší občany Kunžaku 

a okolí. Do této činnosti se zapojily naše 
členky – místostarostka V. Přibylová 
a D. Randlová, které společně ušily 250 
roušek. K šití se připojila i děvčata z Vlčic, 
paní E. Kozáková a M. Minaříková – ušily 
170 roušek a v Kunžaku paní J. Straková 
s dcerou Maruškou ušily 250 roušek. 
Za pomoc všem moc děkujeme!
Svaz tělesně postižených přeje všem 
občanům v našem regionu hezkou 
dovolenou, i když třeba jen doma nebo 
v naší hezké republice, pevné zdraví 
a dětem slunečné prázdniny.

Napsala a foto zhotovila 
B. Matoušková – kronikářka
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ZÁSAHY
Hlavním zaměřením SDH je činnost zásahové jednotky obce 
a její účast na zdolávání požárů a technických pomocích, 
nejen v katastru naší obce.

Zpočátku nového roku jsme měli málo výjezdů. Ale od dubna, 
jsme vyjížděli téměř denně k požárům lesa a lesního podrostu. 
A někdy jsme zasahovali i na více místech v jednom dni.

Datum Druh zásahu Místo

15.01. Technická pomoc – padlý strom Kunžak

21.01. Technická pomoc – monitoring komínu Kunžak

04.02. Technická pomoc – padlý strom Kunžak

10.02. Technická pomoc – padlý strom Kunžak

11.02. Technická pomoc – padlé stromy Kunžak

19.03. Požár lesního podrostu Mosty-Zvůle

25.03. Požár palivového dřeva Velký Jeníkov

27.03. Požár lesního podrostu Mosty-Zvůle

01.04. Požár lesa a lesního podrostu Valtínov

02.04. Požár palivového dřeva Kunějov

03.04. Požár lesa a lesního podrostu Kunžak-Kaproun

05.04. Požár lesa a lesního podrostu Maršov

06.04. Požár lesa a lesního podrostu Kunžak, Kaproun, Světlá

07.04. Požár lesa a lesního podrostu Klenová

08.04. Požár lesa a lesního podrostu Zvůle

10.04. Požár lesa a lesního podrostu Strmilov

11.04. Požár – kontrola paseky Kunžak

12.04. Požár paseky Kunžak

25.04. TP – likvidace obtížného hmyzu Kunžak

28.04 Požár mýtiny u lesa Kunžak – Jitra

01.05. Požár skládky Kunžak

07.05. Požár stromů Kunžak – hvězdárna

23.05. Technická pomoc – strom přes silnici Kaproun

10.06. TP – únik oleje na komunikaci Kunžak

ČINNOST ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2020

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA
Na letošní Výroční valné hromadě, která se váže na předchozí 
rok, jsme shrnuli veškerou činnost našeho sboru za uplynulý 
rok 2019. Naplánovali jsme si činnosti a práce v letošním roce, 
zejména se jedná o péči o naši dosavadní techniku a „potichu“ 
jsme se těšili na nové zásahové vozidlo Tatra Terra.
Rovněž uplynulo dalších 5 let a byly tu volby na další volební 
období 2020 - 2025.
Starostou SDH zůstává Martin Waszniowski. Velitelem JSDH 
a SDH zůstává Jiří Dvořák. Pokladníkem byl znovu zvolen 
Zdeněk Zámečník. Ve výboru zastoupil Zdeněk Grausam Petra 
Hladečka ve funkci preventisty. Dále již mezi členy nejsou 
Rudolf Hanzalík a Miroslava Dvořáková.
Po volbách jsme našim kolegům rozdali ocenění za 10ti 
letou činnost: Hanka Skalická, Veronika Vobrová, Jan Burian, 
Zdeněk Grausam, Jan Marek a Pavel Pilecký. Dále jsme předali 
ocenění Josefu Burianovi za 50. let u SDH a zároveň jsme mu 
předali dárkový balíček k životnímu jubileu - 80. let.

Zároveň byl v Jindřichově Hradci na Shromáždění kandidátů 
SDH zvolen náš velitel Jiří Dvořák při volbě výkonného výboru 
na volební období 2020-2025 jako vedoucí Okresní odborné 
rady represe (rada velitelů OSH).

KORONAVIRUS 
Tradiční hasičský ples, který se do této doby konal každý rok 
a uzavíral plesovou sezónu byl letos díky vzniklé koronavirové 
situace zrušen a to pouhých pár dnů před akcí.
Dále jsme neuskutečnili pálení čarodějnic, stavění a kácení 
májky. Nekonal se ani dětský den pro děti ve spolupráci 
s ČSŽ.

SOUTĚŽE
V nastalé výjimečné situaci se soutěž v JHHL o putovní pohár 
konat nebude. Závody budou však volné, tzn. že je uspořádá 
kdokoliv z SDH, kdo bude chtít a může se jich zúčastnit rovněž 
kdokoliv. 
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OSTATNÍ ČINNOST
Začátkem dubna se náš sbor zúčastnil výpomoci s vysazováním 
nových stromků nad Kunžakem směrem na Kaproun, kdy 
v této oblasti mizí jeden les za druhým. Zasadili jsme více jak 
3.000 ks malých rostlinek.

Nová TATRA TERRA CAS 20
Vozový park naší zásahové jednotky v Kunžaku čeká změna. 
Díky Obci Kunžak, dotacím z krajského úřadu a Fondu zábrany 
škod nahradí více než čtyřicet let starou Škodu 706 RTHP 
zbrusu nový prvozásahový vůz Tatra Terra Cas 20. V těchto 
dnech jí můžete spatřit v ulicích Kunžaku a okolí při kondičních 
a seznamovacích jízdách.
Touto cestou Vás srdečně zveme na slavnostní posvěcení 
nového zásahového vozidla a nového slavnostního praporu 
SDH Kunžak, který si sbor zakoupil ze svých vlastních 
finančních prostředků. O tom, kdy se bude akce konat 
v této době (kdy sepisujeme příspěvek do zpravodaje) ještě 
debatujeme. Ale pokud můžete, sledujte webové stránky 
SDH Kunžak nebo facebook. Samozřejmostí budou i plakáty 
po obchodech a okolí.

Po zpravodaj napsali členové SDH Kunžak
Veškeré aktuality najdete na www.sdhkunzak.cz  nebo 

na www.facebook.com/SDH-Kunžak
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Po zveřejnění výsledků letošní Tříkrálové sbírky jsem si 
uvědomila, že občané Kunžaku nejsou lhostejní, když jde 
o charitu. Během sbírky se podařilo dvěma skupinám dětí, 
které jako tři králové obešly s koledou celý Kunžak, Mosty 
a Suchdol, vybrat neuvěřitelných 24 795,– Kč. Sbírku 
se podařilo uskutečnit i díky čtyřem dospělým, kteří děti 
doprovázeli. Věřím, že příští rok se podaří do akce zapojit více 
skupinek koledníků. Tříkrálová sbírka není jedinou charitativní 
akcí, kdy obyvatelé obce pomáhají druhým.
1. prosince se poprvé v Kunžaku konaly vánoční trhy 
a prodejci také přispívali na různá charitativní konta. Žáci ZŠ 
Sira Nicholase Wintona zde prodávali své výrobky a výtěžek 
z prodeje zaslali na konto organizace Pomocné tlapky (7 550,– 
Kč), jejímž cílem je vychovávat asistenční psy, kteří pomáhají 
nejen nevidomým, ale i lidem s dalšími hendikepy. Dalších 
7 000,-Kč bylo zasláno na konto organizace Dobrý anděl. 
Pro žáky školy je samozřejmostí, že během školního roku 
organizují několik charitativních sbírek. Fondu Sidus zaslali 
3 000,– Kč a na oplátku z tohoto fondu byly na návrh školy již 
po třetí podpořeny hendikepované děti z Kunžaku. Nadaci Život 
dětem bylo zasláno 2 300,– Kč. Žáci 9. ročníku organizovali 
sbírku pro nadaci Červená stužka, která se věnuje prevenci 
onemocnění AIDS a podařilo se jim prodat všechny objednané 
stužky a na konto nadace zaslali 2 862,– Kč. Velice úspěšná 
bývá sbírka, kterou vyhlašuje Liga boje proti rakovině. V květnu 
se i v Kunžaku organizuje Český den boje proti rakovině, kdy 
žáci prodávají kytičky měsíčku lékařského a rozdávají letáčky 
informující o tom, jak předcházet této nemoci. Vloni vybrali 
mezi občany rekordních 9 417,– Kč. Žáci školy platili školné 
keňskému chlapci Labanovi. Peníze získávali z výtěžku sběru 
starého papíru. Během té doby mu také zaplatili zdravotní 
prohlídky a očkování, koupili mu kolo. Celkem za deset let, 
kdy Labana podporovali, zaslali na konto nadace Narovinu 
více než 100 000,– Kč. 

KUNŽÁCI MAJÍ DOBRÉ SRDCE

Jsem velice ráda, že charita je pro žáky školy a pro občany 
Kunžaku samozřejmostí, že jim není lhostejný osud lidí, kteří 
potřebují naši pomoc. Poděkování patří všem, kteří sbírky 
organizují a všem, kteří přispívají. 

Eva Krafková

Při pohledu na webovou stránku obce Kunžak se dá zjistit, že 
kostel v Kunžaku stojí od r. 1370 – tudíž v letošním roce je to 
již 650 let. V následujícím textu jsou informace o opravě jeho 
věže z nedávné minulosti.
V květnu 2013 byla provedena oprava a nátěr ciferníků 
a ručiček věžních hodin. S farností komunikovala paní Eva 
Krafková, která se podílela i na zajištění této akce. Opravu 
a nátěr zdarma provedli Jiří Hájek, Jiří Kos, Jiří Hybner 

a Ondřej Malý. Farnost hradila pouze materiál v hodnotě 
1.941,– Kč.
V průběhu roku 2013 byla provedena oprava krovu a střechy 
věže kostela dle projektu Ing. Františka Kováříka – střecha byla 
v havarijním stavu, do krovu zatékalo. V roce 2013 tedy došlo 
k odstranění plechové krytiny a pobití. Následovalo provedení 
lokálních oprav a výměn částí poškozeného krovu věže, zpětně 
došlo k novému pobití střechy a položení nového plechu pozink.

KOSTEL SV. BARTOLOMĚJE
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Na tuto akci v roce 2013 obdržela Římskokatolická farnost 
Kunžak dotaci z Havarijního programu MK ve výši 300 tis. Kč.
V roce 2014 proběhlo restaurování křtitelnice kostela. Farnost 
obdržela dotaci MK z Programu restaurování movitých 
kulturních památek částku 50 tis. Kč. Na toto restaurování 
přispěla i obec Kunžak částkou 5.250,– Kč. Restaurování 
dřevěných polychromovaných částí provedl restaurátor 
Jaroslav Benda, restaurování žulové části křtitelnice provedl 
restaurátor Vladimír Krnínský.
V roce 2019 nastala doba, kdy bylo nutné, aby farnost zajistila 
nátěr plechu pozink – střechy věže, aby nedošlo k jeho 
poškození a tím znehodnocení opravy, která v roce 2013 
proběhla.
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků žádala farnost 
na nátěr střechy věže v roce 2019 o dotace z Jihočeského 
kraje, dotaci farnost neobdržela. Stejně jsme žádali i v letošním 
roce 2020, bohužel ani letos farnost dotace z Jihočeského 
kraje neobdržela. S panem proboštem P. Mgr. Ivo Prokopem 
byla nutnost nátěru střechy věže (aby nedošlo k jejímu 
poškození) projednána a pan probošt rozhodl o provedení 
nátěru.

Nátěr věže byl proveden Janem Mikešem a Tomášem 
Mroskem.
Velmi si vážíme spolupráce s Obcí Kunžak a se Základní 
školou Sira Nicholase Wintona Kunžak, které se podílí 
nejen na zpřístupnění věže kostela veřejnosti, ale i přispívají 
na provoz farnosti a údržbu kostela nemalými částkami např. 
z koncertů nebo prohlídek věže.

Odborné informace poskytla stavební technička 
Magdalena Horváthová
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Obec Kunžak

00246964

111,476

 2 905 205

tun

MJ

Kunžacký zpravodaj, občasník, číslo 1, červenec 2020. Vydává OÚ Kunžak, IČO:00246964, 
povoleno MK ČR E 11664 ze dne 19.4.2001. Redakce: Josef Drobil, Iva Eichlerová,Vladimír Zátopek. 
Neprodejné, počet výtisků 500. Tisk: RAIN tiskárna s.r.o., Jindřichův Hradec


