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VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

V  červencovém  vydání  Zpravodaje  jsem  Vás  informoval 
o  zajištění  vhodného  pozemku  pro  vybudování  nového 
vodojemu v blízkosti vodojemu stávajícího. V tu chvíli jsme si 
mysleli, že už nic nebrání zahájení projektových prací na akci 
„Napojení vrtu HV-3 na stávající rozvod pitné vody“. V průběhu 
zpracovávání projektové dokumentace nás oslovili pracovníci 
projekční  kanceláře  s  tím,  že  ekonomicky  a  technicky  je 
výhodnější umístit vodojem s úpravnou přímo v blízkosti vrtu 
HV-3 v lokalitě Křikava. Na základě těchto informací rozhodlo 
Zastupitelstvo  obce  Kunžak  na  listopadovém  zasedání 
o umístění vodojemu zde.
Na  akci  „Obnova  Kešnerova  rybníka  v  Kunžaku“  nám 
Ministerstvo zemědělství zaslalo souhlas se zadáním akce 
a  podmíněný  příslib  dotace.  Tato  akce  bude  realizována 
v příštím roce a bude prvním krokem k vybudování klidové 
zóny téměř v centru Kunžaku.
V příštím roce snad již konečně proběhne rekonstrukce ulice 
Hradecká  spojená  s  kompletní  výměnou  inženýrských  sítí 
a úpravou veřejného prostranství na p. č. 2/1. Od této dopravně 
poměrně  náročné  akce  nelze  oddělit  přímo  vyvolanou 
investici do opravy povrchu komunikace „Hlubočka“.
Z dlouhodobě připravovaných akcí by měly být projektově 
dokončeny tyto: rekonstrukce hospodářského pavilonu MŠ, 
napojení vrtu VA-1 ve Valtínově a obnova nádrže na p.č. 6/2 
ve Valtínově.
Tímto  bych  ukončil  přehled  o  probíhajících  akcích  a  rád 
bych přešel do běžného každodenního života okořeněného 
vyhlášením nouzového stavu. Všem moc děkuji za odpovědný 
přístup v této těžké době. Děkuji členům volebních komisí, 
díky jejichž úsilí se bez problémů podařilo zvládnout volby 
do Zastupitelstva  Jihočeského kraje a Senátu Parlamentu 
ČR,  děkuji  zaměstnancům  a  pedagogickému  sboru 
MŠ  Kunžak  a  ZŠ  SNW  Kunžak,  děkuji  všem  lékařům 
a  zdravotnickému  personálu  a  v  neposlední  řadě  všem 
zastupitelům a zaměstnancům Obce Kunžak. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám i Vašem blízkým požehnané 
prožití Vánoc, pevné zdraví a vše dobré v roce 2021. Doufám, 
že  v  příštím  roce  se  uskuteční  všechny  tradiční  kulturní 
a společenské akce, které letos proběhnout nemohly.

Ing. Vladimír Šamal, starosta obce

rok  s  rokem  se  opět  sešel  a  první  adventní  neděle  klepe 
na dveře. Díky tomu Vás mohu opět pozdravit prostřednictvím 
vánočního vydání Kunžackého zpravodaje. 
Letošní rok se asi většině z nás zdál být opravdu podivný, neboť 
málokdo si dokázal představit, co nám covid vlastně přinese. 
Přes všechny tyto komplikace je velice potěšitelné, že výstavba 
ČOV pokračuje přesně podle  schváleného harmonogramu 
prací, čemuž hodně napomáhá i příznivé počasí.
V  řádném  termínu  se  podařilo  dokončit  akci  zahrada  MŠ 
Kunžak  „Křídla  motýlí“.  Tato  akce  obsahující  umístění 
naučných  a  herních  prvků  včetně  nových  výsadeb  se 
opravdu povedla díky velikému úsilí paní ředitelky a ostatních 
pracovnic MŠ. 
Těsně  před  dokončením  je  prodloužení  kanalizačního 
a  vodovodního  řadu  ke  stavebním  parcelám  na  Malém 
Podolí. Tuto poměrně komplikovanou stavbu se daří zvládat 
díky  odpovědnému  přístupu  stavební  firmy  Dopravní 
a vodohospodářské stavby s. r. o.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA 

KRAJSKÉ A SENÁTNÍ VOLBY DĚKUJEME, ŽE POMÁHÁTE

V  říjnu  proběhly  volby  do  zastupitelstev  krajů  a  do  jedné 
třetiny Senátu. Naší obce se tentokrát volby do Senátu týkaly 
také. Znamenalo to práci pro volební komise po dva říjnové 
termíny, a  to 2. a 3.  října pro volby krajské a senátní, a 9. 
a 10. října pro druhé kolo voleb do Senátu. Práce volebních 
komisí byla komplikována situací ohledně koronaviru. Kvůli 
zabránění  šíření  viru  museli  členové  volebních  komisí 
používat ochranné pomůcky – roušky, rukavice, desinfekci 
a požadovat udržování předepsaných rozestupů.

V měsíci dubnu  jsme oslovili místní zájmové spolky, které 
svojí příslušností spadají pod obec Kunžak. Oslovili jsme je 
s prosbou, zda by nám nebyly nápomocny zprostředkovat 
dobrovolné šití roušek, které jsme chtěli bezplatně poskytnout 
našim seniorům a dalším potřebným, kteří se v této složité 
a vypjaté době těžko k ochranným pomůckám dostávali.
Myšlenka byla taková, že nakoupíme materiál, látky a nitě, 
tento  materiál  poskytneme  dobrovolníkům  a  ti  ve  svém 
volném čase bez nároku na odměnu zkusí ušít několik desítek 
či  stovek  roušek  a  tak  se  i  stalo.  Celkem  bylo  ušito  2470 
roušek a tyto roušky následně Obec Kunžak distribuovala 
ve svém okolí.
Na samém počátku, když jsme tuto myšlenku dali ve známost, 
nám vzápětí nabídl velikou pomoc pan Petr Král (firma Petr 
Král M+P), který nám bezplatně poskytl materiál pro výrobu. 
Koordinátorem celé akce byl pan Vladimír Zátopek.
Chtěli  bychom  proto  poděkovat  panu  Petru  Královi 
za poskytnutý materiál, panu Vladimíru Zátopkovi za koordinaci 
celé akce, panu starostovi a pracovníkům Obecního úřadu 
v Kunžaku za distribuci.
Ale  hlavně  a  nejvíce  bychom  chtěli  poděkovat  patnácti 
nejdůležitějším osobám, které této solidární práci ve prospěch 
druhých věnovaly mnoho svého volného času a ušily celkem 
2470 roušek. Tito dobrovolníci nám opět připomněli a ukázali, 
co je to solidarita, obětavost, ohleduplnost a vstřícnost a jak 
je důležité, když nás postihne takovéto neštěstí, nebýt sobec 
a nemyslet jen na sebe, ale naopak udělat něco pro druhé, 
nabídnout pomocnou  ruku  všem,  kteří  to potřebují,  prostě 
projevit normální slušnost a lidskost.
Děkujeme všem těm, kteří udělali tu nejdůležitější práci a ušili 
roušky. Byli to Jana Bartáková, Věra Přibylová, Eva Kozáková, 
Dana  Borůvková,  Jana  Kovářová,  Ilona  Melicharová, 
Maruška Kudrnová, Věra Šárová, Radka Burianová, Vlaďka 
Hansalanderová, Štěpánka Štruplová, Eva Skalická, Jindra 
Straková, Marcela Maxová a hasič Ondřej Mrkva.
Pokud jsme někoho opomněli, tak se moc omlouváme.
Ještě jednou mnohokrát děkujeme a velice si vážíme Vašeho 
přístupu, vstřícnosti a lidskosti.

Czech Canada s. r. o.

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Letošní školní rok navštěvuje mateřskou školu 60 dětí, z toho 
12 nově přijatých. V provozu jsou tři třídy. I v tomto roce se nás 
dotýkají doporučení z MŠMT a MZ, kvůli pandemii koronaviru. 
Zvážili jsme nutnost konání aktivit, které nejsou nezbytné pro 
naplnění Školního vzdělávacího programu a dle doporučení 
jsme  všechny  nadstandartní  aktivity  (bruslení,  plavání, 
výlety) zrušili. V  říjnu byla na deset dní nařízena Krajskou 
hygienickou stanicí karanténa jedné třídy, kvůli prokázanému 
výskytu nákazy. Následně o podzimních prázdninách, pro 
nízký počet přihlášených dětí, byla MŠ čtyři dny uzavřena. 
Zajistit  provoz,  hlavně  personálně  je  v  této  době  velmi 
náročné. Od září se potýkáme s velkou absencí pedagogů. 
I  když můžeme  fungovat  tzv. bez omezení,  i  pro nás platí 
různá a často měnící se doporučení, pokyny a hygienická 
pravidla. Je velkou snahou všech pracovníků uzpůsobit chod 
mateřské  školy  vždy  tak,  aby  se  to  co  nejméně  dotýkalo 
pohodlí a bezpečí dětí. 
Pro nově příchozí děti byl začátek školního roku náročnější 
v tom, že nemohla být povolena adaptace na nové prostředí 
společně s rodiči. Ale bylo pro mě velkým překvapením, jak 
úspěšně  a  téměř  bez  slziček  to  děti  zvládly.  Podzim  nám 

přinesl  spoustu  hezkých  chvil  strávených  ve  venkovním 
prostředí,  zahrada  je  pro  děti  nenahraditelným  útočištěm, 
proto nás velmi těší její rozšíření o nový přírodní kout. Sběr 
listí pro výzdobu tříd, navlékání jeřabin a šípků, sušení křížal, 
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stavění domečků pro zahradní skřítky, příprava úkrytu pro 
ježka.  Přírodní  materiály  jsou  dětem  velkou  inspirací  pro 
tvoření, hry a kreativitu. Na zahradu jsme přesunuli i divadelní 
představení. V září nás navštívil oblíbený loutkař pan Viktor 
Pirošuk  se  svou  Skoro  divadelní  společností  a  pohádkou 
O Zlaté huse.
Docházka do mateřské školy je pro předškolní děti povinná. 
Od září probíhá ve třídách u Žluťásků a Modrásků pravidelná 
předškolní  příprava.  Pro  předškolní  děti,  které  mateřskou 
školu  z  důvodů  nemoci,  či  karantény  nenavštěvují,  je 
připravena na webových stránkách mateřské školy v sekci 
PŘEDŠKOLÁK distanční výuka. 
I přes veškeré radostné chvíle víme, že je a bude i nadále 
chod  mateřské  školy  ovlivněn.  Omezili  jsme  ve  vnitřních 
prostorách  školky  setkávání  dětí  mezi  třídami,  maximálně 
oddělujeme provoz jednotlivých tříd. Paní učitelky se snaží 
dětem zpříjemnit  každý den. V době,  kdy  se neřeší  skoro 
nic  jiného než pandemie,  jsme  rádi,  že máme  tu možnost 
poskytnout dětem „úkryt“ před rouškovým světem. 
Jsem  vděčná  za  každý  ve  zdraví  a  pohodě  prožitý  den 
společně s dětmi. 

 Veronika Dobešová, ředitelka mateřské školy
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REALIZACE PŘÍRODNÍ ZAHRADY
Mateřská škola Kunžak ve spolupráci s obcí Kunžak, získala 
na začátku letošního roku grant z Fondu životního prostředí 
ČR,  na  vybudování  přírodní  zahrady  převážně  naučného 
charakteru. 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. Projekt 
zpracovala zahradní architektka Ing. Miroslava Cimburková. 
Realizace zahrady byla zadána firmě STROMMY a letos 29.
října byla úspěšně dokončena. Z výsledku máme velkou radost. 
Na zahradě nám přibyla přírodní učebna s tabulí, bylinková 
spirála, ježkovník, pozorovatelna, tři vyvýšené záhony, spousta 
jedlých keřů, dva kompostéry a mnoho dalších okrasných keřů 
a lučních kytiček. Bohužel nám na podzim situace nedovolila 
zahradu oficiálně otevřít, ale věříme, že na jaře bude situace 
příznivější a společně s dětmi a jejich rodiči zahradu po zimním 
spánku probudíme a přivítáme. 

VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ
Máme  rádi  a  ctíme  české  tradice.  Je  velmi  důležité,  aby 
měly  děti  povědomí  o  smyslu  krásných  českých  tradic. 
Seznamujeme  je  se  zvyky,  formou  příběhů  se  snažíme 
přiblížit význam svátků v celém roce. 
Svátek  sv.  Martina,  příběh  o  temnu,  světle,  soucítění 
s druhými a ochotě rozdělit se, jsme oslavili, jako již tradičně, 
hledáním zimních vloček, které nám sv. Martin na zahradě 

schoval. Vločkami si děti ozdobí vánoční strom na nádvoří 
mateřské školy jako symbol vzájemné sounáležitosti.
Na  svatého  Mikuláše,  už  je  zima  celá  naše.  Letošní 
Mikulášské oslavy jsme pojali trochu jinak, pohádkově. Pan 
Divoloď (Jiří Reindl) se svými loutkami přivezl dětem vzkaz 
od sv. Mikuláše a pohádkou dětem přiblížil, co je opravdovým 
smyslem Vánoc. K mikulášskému veselí  jsme využili altán 
na zahradě ZŠ. Program byl rozdělen pro každou třídu zvlášť, 
abychom dodrželi protiepidemiologická doporučení. 
Je hezké vidět a být součástí toho bezstarostného, veselého 
vnímání  vánočního  času  očima  dětí.  Letos  ho  tradičně 
i netradičně přivítáme a s pokorou si budeme vážit každého 
v klidu a zdraví prožitého dne. Děkujeme panu Doupníkovi 
za  darování  vánočních  stromků  a  Jiřímu  Hansalanderovi 
za výrobu dřevěných andělů. Obojí bude ozdobou venkovních 
prostor mateřské školy po celý adventní čas. Děkuji všem 
zaměstnancům  za  ochotu,  obětavost,  snahu,  flexibilitu 
a za jejich srdečný přístup k práci. A v neposlední řadě děkuji 
rodičům za vstřícnou spolupráci. Velmi si toho vážím. 

Co víc Vám máme přát,
než aby byl důvod se smát.

Zapomeňte na chvíli na problémy a starosti.
A s láskou užijte si vánoční radosti.

Přejí děti a zaměstnanci MŠ Kunžak

Fotografie, které se do Zpravodaje nevešly, najdete na webových stránkách Obce Kunžak www.kunzak.cz v sekci – 
Kulturní informace-Kunžacký zpravodaj.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA SIRA NICHOLASE WINTONA KUNŽAK

V  minulé  číslu  Kunžackého  zpravodaje  jsem  psala,  že  11. 
března byla škola uzavřena v důsledku koronavirové epidemie. 
Koncem  května  se  v  omezeném  provozu  a  za  přísných 
hygienických  podmínek  mohli  vrátit  žáci  I.  stupně.  Přes 
prázdniny jsme připravili školu. Přijali jsme nové zaměstnance: 
paní  Šárku  Míchalovou  –  uklízečku,  paní  učitelky  Lucii 
Funfálkovou a Lucii Zavoralovou. Přichystali jsme se na setkání 
s dětmi. S některými to bylo skoro po šesti měsících. Tentokrát 
se do školy těšili snad všichni. Vrhli jsme se do práce, protože 
bylo  co  dohánět.  Zase  se  zpřísnila  hygienická  opatření, 
až nakonec 14.  října byla škola uzavřena znovu. Tentokrát 
jsme  již  byli  lépe připraveni  a měli  jsme zkušenosti  z  jarní 
distanční výuky. Ne že by se vše dařilo bez komplikací, ale 
nejen vyučující, ale i děti a rodiče byli zkušenější. Nakonec se 
podařilo zapojit všechny žáky školy. Přišly ale jiné problémy – 
karanténa a nemoci zaměstnanců. Museli jsme uzavřít školní 
jídelnu, dočasné přerušit online výuku některých předmětů, 

protože distanční výuku nelze suplovat. Tyto řádky píši v době, 
kdy se mají vrátit žáci 1. a 2. ročníku. Plánovat nyní nelze, 
vždy se musíme přizpůsobit aktuální situaci. Až se žáci vrátí, 
jistě budou platit přísná hygienická pravidla pro provoz školy. 
Nyní jsme zakoupili generátor ozonu, abychom mohli zajistit 
vyšší hygienický standard. 
Stále se měnící situace klade na vyučující, provozní zaměstnance 
a kuchařky daleko větší nároky než za normálních podmínek. 
Touto  cestou bych  jim  chtěla  poděkovat,  protože bez  jejich 
odpovědnosti a nasazení by to prostě nešlo.
Velké poděkování patří žákům, kteří se snaží plnit své povinnosti 
prostřednictvím online výuky. A  ještě  větší  poděkování patří 
rodičům.  Zvláště  ti  nejmenší  by  výuku  bez  jejich  pomoci 
nezvládli. Moc vám děkuji za vaši pomoc. 
Do nového roku přeji všem zaměstnancům, žákům, rodičům, 
našim  přátelům  a  všem  spoluobčanům  hlavně  zdraví, 
optimismus a sílu toto složité období překonat. 

Žáci 1. třídy

V době distanční výuky  jsme stejně  jako na  jaře uspořádali pro žáky 
dobrovolnou fotosoutěž. A tady jsou úspěšní fotografové: 

2. místo: Tobiáš Babický 6. r. – Pejsek Kenji na lavičce

1. místo: Klára Roninová 6. r. – Morčátko Čiko v listí
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Mírový běh
V  pondělí  10.  srpna  se  v  Kunžaku  uskutečnil  jeden  dílek 
mezinárodní sportovní akce nazvané Peace Run – Mírový 
běh. Jedná se o běh s hořící pochodní, kterou postupně nesou 
běžci z více než 140 zemí světa. Pochodeň má symbolizovat 
vše,  co  lidi  spojuje,  bez  ohledu  na  národnost,  kulturu  či 
víru.  Symbolizuje  přátelství,  porozumění,  harmonii  a  mír. 
Za  vznikem  tohoto  podniku  je  filosof,  umělec  a  sportovec 
Sri  Chinmoy.  První  ročník  se  konal  v  roce  1987  a  start 
byl  před  budovou  OSN  v  New  Yorku,  kde  pak  startovaly 
i  ročníky  následující.  Běžci  běží  s  pochodní  osm  měsíců 
kolem celého světa a na průběžných setkáních s veřejností 
přispívají  k  posilování  pozitivních  hodnot  ve  společnosti. 
Pozvednutím této pochodně vyjádřili podporu věci například 

Eva Krafková

3. místo: Klára Pechová 9. r. – Ruměnice 
pospolná alias ploštice na žlutém listu

4. místo: Kristýna Lojková 6. r. – Pejsek 
v běhu

Kristýna Beranová, 6. r. Pejsek Ajša

Nelson Mandela, Carl Luis, Václav Havel a mnoho dalších. 
K  projektu  se  letos  díky  Pavle  Nikodýmové  –  hlavní 
organizátorce  připojili  i  občané  Kunžaku.  Setkání  s  běžci 
se  konalo  na  náměstí  před  školou.  Symbolický  štafetový 
běh běžely spolu s běžci děti z mateřské a základní školy. 
Na  běžce  čekalo  pohoštění,  které  zajistily  členky  místní 
organizace  svazu  žen,  Lenka  Jirušková  poskytla  běžcům 
masáže, všem zazpíval Josef Dušek. S organizací pomáhali 
také kunžačtí hasiči. 
Podrobné  informace  najdete  na  webových  stránkách,  kde 
jsou fotografie a video ze zastavení v Kunžaku: https://www.
peacerun.org/cz/news/2020/0810/3965/

Eva Krafková
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Týden mobility 
Evropský týden mobility je každoroční 
iniciativa  Evropské  komise  pro 
udržitelnou  městskou  mobilitu 
od roku 2002. Vyzývá evropské 
obce  a  města,  aby  věnovala 
t ýden  udrž i te lné  dopravě. 
Pravidelně  se  koná  třetí  týden 
v září, končí mezinárodním Dnem 
bez  aut.  Do  letošního  19.  ročníku 
se zapojilo 2934 měst z celé Evropy, 
v České republice jich bylo 28, z toho 2 
v Jihočeském kraji a jedním z nich byl i Kunžak. 
Záměrem  letošní  kampaně  bylo  upozornit  na  neudržitelný 
nárůst individuální automobilové dopravy a na různé způsoby 
řešení – podpora veřejné dopravy, cyklodopravy, upozornit 
na  nutnost  zvýšení  bezpečnosti  prostranství  pro  pěší 
a bezpečnou cestu do školy.
V  týdnu od 16. do 22.  září  se kunžacké náměstí  uzavřelo 
autům a bylo místem setkávání. Akci společně organizovali 
členové Sboru dobrovolných hasičů Kunžak, Mysliveckého 
sdružení Jitro, místní organizace svazu žen, Mateřská škola 
Kunžak, Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak. Akce 
mohla proběhnout díky finančnímu příspěvku Obce Kunžak 
a  finanční  podpoře  místních  podnikatelů,  E.Onu,  místních 
spolků a sdružení. 
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na organizaci celého 
týdne,  který měl  velmi bohatý program. Připomeňme si  to 
prostřednictvím fotografií. 

16. září 
Pondělí i úterý bylo věnováno cyklistice. Žáci 9. třídy připravili 
dopravní soutěž pro děti 1. stupně základní školy.

17. září
V úterý si zasoutěžili malí cyklisté z mateřské školy.

Odpoledne proběhla prezentace elektrokol Apache Bike.  

Odpoledne  nás  zaujalo  RIDE  WHEEL  show  –  exhibiční 
vystoupení Honzy Šmída v biketrialu plné adrenalinu. 

18. září
Žáci 1. stupně ZŠ vyzdobili náměstí veselými malůvkami. 

Odpoledne  jsme  si  mohli  prohlédnout  kostel  a  věž. 
Komentovanou  prohlídkou  kostela  sv.  Bartoloměje  nás 
provázel pan Petrucha.
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Komentované  prohlídky  kostelní  věže  si  připravily  žákyně 
základní  školy  Veronika  Hanzlová,  Maya  Čuchna,  Klára 
Pechová, s pomocí pana Eduarda Krumlíka.

Po  dva  večery  se  náměstí  proměnilo  v  letní  kino.  První 
promítaný film Česká Kanada vypravuje  je o krásách České 
Kanady, uvedl ho sám autor Petr Pokovba. 

19. září 
Sobota  byla  věnována  turistice  a  zábavě  hlavně  pro  děti. 
Uskutečnil se Turistický pochod kolem Kunžaku. Myslivecké 
sdružení  Jitro  a  ZŠ  SNW  Kunžak  připravily  příjemnou 
procházku  nenáročným  terénem  kolem  Kunžaku  se 
zajímavými úkoly, na startu si účastníci mohli pod vedení paní 
Urbánkové vyzkoušet Nordic Walking.

Loučení  s  létem  bylo  zábavné  odpoledne  pro  děti,  které 
připravily  místní  organizace  ČSŽ  Kunžak  a  SDH  Kunžak. 
Byla zde spousta zábavy, soutěží, ukázky hasičské techniky 
a  výborné  občerstvení  bylo  zajištěno  během  celé  soboty 
i neděle. 
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V  podvečer  bylo  na  náměstí  opět  kino,  tentokrát  Ozvěny 
Ekofilmu. Ekofilm je nejstarší festival filmů s environmentální 
tématikou  v  Evropě,  který  každoročně  pořádá  MŽP.  Byly 
promítány  dva  filmy,  Češi  zachraňují  …zubry  v  Česku 
s propagonistou Danem Bártou a film Kifaru. Životní osudy 
dvou  mladých  keňských  strážců,  kteří  se  připojili  k  týmu 
ochránců  posledního  severního  tuponosého  nosorožce 
Súdána.

20. září
E.On k nám přivezl stánek ekodopravy. Ukázka a testovací 
jízdy elektromobilu Tesla se těšily velkému zájmu, každý si 
mohl vyzkoušet jízdu na elektrokoloběžce, děti si zadováděly 
ve skákacím hradu. 

Nedělní odpoledne bylo plné kulturních vystoupení. Nejdříve 
přijela Divoloď s divadelním představením pro dětské i dospělé 
diváky Kouzelný zvoneček.

Dále se nám představily s vystoupením Mažoretky DM Studio 
Dačice,  taneční  skupina,  která  sbírá  celostátní  i  evropská 
ocenění.

Romeo a Julie bylo divadelní představení  pro děti i dospělé, 
slavná tragédie odehraná partou potulných kejklířů divadelního 
a cirkusového uskupení Chůdadlo.

Představení volně přešlo v dílnu žonglování.

V  podvečer  pan  Vrba  a  jeho  písničky  s  harmonikou  byly 
pohodovým zakončením slunné neděle. 

21. září
Mobilita imobilních občanů byl název workshopu Jihočeského 
centra  pro  zdravotně  postižené  a  seniory  se  sídlem 
v Jindřichově Hradci. Žáci základní školy si pod vedení paní 
Miroslavy  Ferdanové  vyzkoušeli  používání  pomůcek  pro 
hendikepované osoby.
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Odpoledne  k  nám  přijel  pan  Záleš  se  svým  vystoupením 
o výcviku dravců. Byla to atraktivní podívaná na volné létání 
dravců a sov. 

ČČK si připravil stánek s ukázkou 1. pomoci. 

22. září
Den bez aut, je mezinárodní den, který má podpořit způsoby 
dopravy  šetrné  k  životnímu  prostředí.  Žáci  základní  školy, 
kteří ten den přišli do školy pěšky, přijeli hromadnou dopravou 
nebo na kole dostali placku.
Náměstí se opět vyzdobilo malůvkami dětí MŠ Kunžak.

Po  celý  týden  bylo  možné  před  školou  zhlédnout  několik 
zajímavých výstav prací žáků i vzdělávacích panelů na téma  
Myslivost, Rybníkářství, Lesnictví, Doprava, Bezpečná cesta 
do školy, výstavky žákovských prací – obrázky a fotografie 
přírody, byl zde i vystaven papírový model auta ve velikosti, 
v jaké ho vnímá malé dítě.

Eva Krafková
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PODĚKOVÁNÍ

Ráda bych poděkovala všem, kteří se podílejí na organizaci 
společenských akcí. Ať  je to mateřská škola, členky místní 
organizace svazu žen, kunžačtí hasiči a další aktivní občané. 
Vloni  touto  dobou  jsme  připravovali  první  velkou  akci  – 
adventní  trhy.  Spolupráce  se  všemi  byla  perfektní,  každý 
problém se snadno vyřešil. Všichni ve svém volném čase byli 
ochotni udělat něco pro ostatní, připravit příjemné setkání. 

Oddíl fotbalu TJ Kunžak
Bohužel  letošní podzim opět příliš  fotbalu a sportu nepřál. 
Z  důvodu  koronavirové  epidemie,  bylo  v  podzimní  části 
odehráno jen několik soutěžních utkání, a to se týkalo všech 
věkových kategorií. 
V  novém  ročníku  2020/21  náš  oddíl  přihlásil  do  soutěží 
v  mládežnických  kategorií  týmy  dorostu,  mladších  žáků 
a mladší přípravky. V kategorii dorostu máme opět společný 
tým s FK Studená,  jelikož  jinak bychom neměli dostatečný 
počet hráčů.
Nelze  ani  opomenout  brigádnickou  činnost  členů  oddílu 
na Rašeliništi u Suchdola. Za což patří velký dík nejen členům 
oddílu fotbalu, ale i členům oddílu kuželek. 
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 oddílu fotbalu TJ Kunžak

Mladší přípravka a mladší žáci:
V tomto roce naši nejmladší hráli ve dvou kategoriích, mladší 
přípravky a mladších žáků. Naši nejmladší fotbalisté se snaží 
co  nejvíce  si  užít  aktivní  pohyb.  Soutěž  mladší  přípravky 
se  hraje  bez  určení  pořadí,  jelikož  v  této  kategorii  nejde 
o výsledky. Je třeba poděkovat našim nejmladším fotbalistům 
za  příkladný  přístup.  Trenér  Michal  Novák  a  David  Račák 

A to se pak opakovalo i při organizaci Mírového běhu, Týdne 
mobility. A už jsme se začali chystat a těšit na letošní vánoční 
trhy. Bohužel se nemohou uskutečnit. Ale jsem přesvědčena, 
že  až  to  situace  dovolí,  že  se  zase  sejdeme  a  společně 
„něco“ uchystáme. Moc vám děkuji za vaši ochotu, vstřícnost, 
pracovitost a skvělou spolupráci. 

Eva Krafková

Vzpomínka na loňské adventní trhy

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA KUNŽAK

vedou  tréninky  zábavnou  formou  s  velkým množstvím her 
a pohybových aktivit.
Okresní soutěž – 4. místo (mladší žáci), mladší přípravka hraje 
soutěž bez určení pořadí

Trenéři: Novák Michal, David Račák

Dorost:
Tým  společný  s  FK  Studená.  Našim  dorostencům  se 
v podzimní části soutěže dařilo se střídavými úspěchy, když 
třikrát  vyhráli  a  čtyřikrát  odešli  poraženi.  Umístění  týmu 
v  polovině  tabulky  odpovídá  výkonům  chlapců.  Výkony 
a přístup k utkáním hráčů této věkové kategorie je příslibem 
pro budoucnost fotbalu v Kunžaku.
I. A třída sk. C – 5. místo 

Trenér: Pelej Miroslav

Muži: 
Výsledky  letošního  podzimu  nejsou  uspokojivé.  Tým  se 
nachází  na  předposledním  místě  tabulky  a  je  ohrožen 
sestupem. Nezbývá než věřit,  že v  jarní části  soutěže  tým 
zlepší své nynější postavení v tabulce a v soutěži se zachrání. 
Kvalitu na to jistě má. V mužské kategorii se musíme vyrovnat 
s nedostatkem hráčů a tým je doplňován hráči dorostu, za což 
mladým hráčům patří velký dík.
Okresní přebor – 13. místo

Trenéři: Brtník Josef
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ODDÍL KUŽELEK

Informace  z  kuželek  jsou  téměř  totožné  jako  v  minulém 
zpravodaji.  Všechny  soutěže  jsou  pozastaveny  a  dohrání 
bude vzhledem k termínům a počtu neodehraných zápasů 
velmi problematické, ne-li nemožné. V KP I+II a okrese byly 
odehrány pouze 3 kola,  takže výsledky ani  tabulku nemají 
žádnou informativní hodnotu.
Před sezónou  jsme na kuželně vyměnili  kuželky za novou 
sadu,  vyměnili  šňůry,  nalepili  odrazová  lina,  nalepili  čáry 
hracího prostoru. Takže pro  ilustraci  alespoň  fota  kuželny, 
hlediště a technického zákulisí. 

Hodu zdar?

VÝBOR TJ KUNŽAK
V  letošním  roce  se  sportu  z  důvodu  epidemie  covid-19 
příliš  nedařilo.  Přesto  je  třeba  k  fungování  TJ  nemalých 
finančních prostředků. Za podporu sportu  tudíž patří  velký 
dík  zastupitelům  obce  Kunžak  a  starostovi  Ing.  Vladimíru 
Šamalovi. Bez finanční podpory obce by chod Tělovýchovné 
jednoty nebyl možný. Dále je třeba poděkovat všem trenérům, 
hráčům, sponzorům a fanouškům.
Výbor  TJ  Kunžak  pracoval  ve  složení:  Radek  Nejezchleb 

(předseda), Pavel Jirků (místopředseda), Jovana Vilímková, 
Oldřich  Beran,  Pavel  Rokyta.  Všem  členům  výboru  patří 
poděkování za celoroční práci, kterou prospěli ke klidnému 
chodu naší TJ.
Závěrem bych chtěl popřát všem spoluobčanům klidné prožití 
vánočních svátků, pevné zdraví a radost v roce 2021.

Radek Nejezchleb
Předseda TJ Kunžak
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Do nové pinčesové sezony 2020/21 vstoupil Kunžak pouze 
s  jedním týmem, a to v OP1 i přes to, že jsme tuto soutěž 
nevybojovali. Byla nám nabídnuta a my ji přijali. Vedlo nás 
k tomu přibrání dvou nových hráčů Ctibora Psoty a Jaromíra 
Procházky. Prvně jmenovaný hrával krajskou soutěž za TJ 
Štětí a my od něj očekáváme předávání zkušeností a dobré 
výsledky za náš tým. Také bych zmínil druhého jmenovaného 
Jaromíra  Procházku,  hráče,  který  k  nám  přestoupil 
z Lásenice. Tento zkušený 68letý matador, který pravidelně 
dvakrát týdně s námi trénuje, nám dodává pozitivní energii 
a očekáváme od něj také dobré výsledky. Po odehrání prvních 
dvou  soutěžních  utkání  byla  soutěž  přerušena  z  důvodů 
druhé vlny šíření koronaviru a bohužel netušíme, kdy bude 
sezona  opět  spuštěna.  Náš  tým  složený  z  těchto  hráčů 
Rokyta Pavel, Psota Ctibor, Brabec Petr, Procházka Tomáš, 
Procházka Jaromír, Padouk Stanislav, Kopřiva David se těší 
na pokračování soutěže.

Za pinpongový klub Kunžak předseda a hráč P. Rokyta

 STOLNÍ TENIS KUNŽAK 

ČINNOST ZA 2. POLOLETÍ ROKU 2020

ZÁSAHY
Hlavním zaměřením SDH je činnost zásahové jednotky obce 
a  její  účast na zdolávání požárů a  technických pomocích, 
nejen v katastru naší obce.
V druhé polovině roku jsme již tolik výjezdů k požárům neměli. 
Jako tomu bylo na jaře tohoto roku. 

Datum Druh zásahu Místo

27. 06. Požár mýtiny po pálení Kaproun

29. 06. Technická pomoc – strom přes silnici Kunžak

10. 07. Dopravní nehoda Člunek

02. 08. Technická pomoc – větev přes silnici Kaproun

21. 08. Dopravní nehoda Valtínov

24. 08. Technická pomoc – vosy Kunžak

31. 08. Technická pomoc – strom přes silnici Budkov

26. 09. Požár skladu slámy Strmilov

03. 10. Technická pomoc – větev přes silnici Člunek

03. 10. Technická pomoc – větev přes silnici Střížovice

19. 10. Požár - klestí Kunžak

01. 11. Dopravní nehoda Hospříz

14. 11. Požár – klestí a skládky větví Kunžak
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SOUTĚŽE
Díky stálé koronavirové situaci se v letošním roce nekonala 
ani ligová soutěž JHHL. Pouze některá družstva uspořádala 
ve své obci otevřenou soutěž v požárním sportu. My  jsme 
byli mezi nimi. Na naší soutěž se sjeli téměř všichni členové 
ligy. A tento den jsme si všichni náramně užili. 
Sami  jsme  se  zúčastnili  soutěží  v  Horním  Meziříčku 
a v Dolním Žďáru.

NOVÁ TATRA TERRA CAS 20
V  sobotu  04.  07.  jsme  uspořádali  slavnost  při  příležitosti 
předání nového zásahového vozidla naší zásahové jednotce 
JSDH a žehnání nového praporu pro náš sbor.

Akce začala ve 14. hodin slavnostním nástupem zásahové 
jednotky,  praporčíků  a  zástupců  hasičů.  Poté  velitel  Jiří 
Dvořák přivítal všechny zúčastněné a hosty. Slavností  řeč 
zahájil poděkováním obci Kunžak a obecnímu zastupitelstvu 
a  všem  investorům,  kteří  přispěli  k  zakoupení  nového 
zásahového vozidla, tj. Fond zábrany škod – Česká kancelář 
pojistitelů a Krajský úřad Jihočeského kraje.

Poté  pokračoval  seznámením  hasičské  techniky  a  jejím 
vývojem u našeho sboru. Posléze na místo přijela nová Tatra 
Terra  CAS  20.  Po  jejím  představení  dostal  slovo  starosta 
obce pan Ing. Vladimír Šamal, který symbolicky předal klíče 
od nového vozidla veliteli panu Dvořákovi, jenž je následně 
předal  strojníkům.  Svým  proslovem,  kterým  popřáli  naší 
jednotce  a  nové  technice  mnoho  úspěchů  při  zdolávání 
nejen požárů, přispěli i plk. Ing. Lukáš Janko, zástupce HZS 
Jihočeského kraje, ředitel Územního odboru Jindř. Hradec. 
A Bc. Milan Garhofer – starosta Okresního sdružení hasičů 
Jindř. Hradec.

Na závěr starosta SDH Martin Waszniowski představil nový 
hasičský prapor,  jenž si sbor pořídil z vlastních finančních 
zdrojů získanými různými brigádami.

Nato  farní vikář Mgr. Jan Turek požehnal novému praporu 
a zároveň celému sboru a nové zásahové technice.

Po tomto zahájení si zájemci mohli novou tatru prohlédnout 
a  seznámit  se  s  výbavou.  Pro  ostatní  bylo  za  hasičskou 
zbrojnicí  připraveno  občerstvení  a  posezení.  V  pozdních 
odpoledních hodinách zahrála i pozvaná kapela.

MÍROVÝ BĚH ČR 2020 – PEACE RUN
Dne 10. 08. navštívili naší obec Kunžak běžci Mírového běhu – 
Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run. Je to „neobyčejný 
běh s hoříčí pochodní, kterou nesou statisíce dobrovolných 
běžců přes více než 140 zemí světa. Pochodeň symbolizuje 
vše, co nás spojuje bez ohledu na naši národnost, kulturu 
a víru – symbolizuje přáteství, porozumění, mír a harmonii. 
Každý se může ke štafetě připojit, vložit do pochodně svou 
dobrou vůli a poslat ji dál do celho světa.“ (zdroj: PEACE RUN)

TATRA TERRA NA VÝSTAVĚ
Naše  nové  zásahové  vozidlo  Tatra  Terra  byla  od  pondělí  
24. 8.– 27. 8. 2020 zapůjčena na výstavu hasičské a komunální 
techniky  do  Jičína,  kde  firma  Kobit  THZ  představovala 
veškerou techniku, kterou vyrobila. Každé vozidlo bylo originál 
a  každé  vozidlo  bylo  sestaveno  dle  potřeb  pro  jednotlivé 
hasičské sbory. Podívaná to byla opravdu neskutečná.
Co  se  ještě  týče  naší  Tatry  Terra,  tak  v  sobotu  29.  08. 
byla  přihlášena  do  zásahu  a  stala  se  tak  prvozásahovým 
vozidlem naší  zásahové  jednotky. Do  této doby  jsme  totiž 
museli  absolvovat  nespočet  kondičních  jízd,  kdy  jsme  se 
postupně seznamovali s touto novou technikou a s vozidlem 
jsme tak splnili předepsaný počet ujetých kilometrů nutných 
k přihlášení vozidla do aktivní služby.
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EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY 
16. –  22. 9. 2020
V  letošním  roce  se  naše  obec  zapojila  do  19.  ročníku 
Evropského týdne mobility, jenž se konal celý týden od středy 
16.  do  úterý  22.  9.  2020.  Cílem  této  akce  bylo  upozornit 
na  vysoký  nárůst  automobilové  dopravy,  jež  zásadně 
ovlivňuje kvalitu veřejného života a čistotu ovzduší.

Akci zorganizovala Základní škola Sira Nicholase Wintona 
Kunžak, Mateřská škola Kunžak, Český svaz žen Kunžak, 
Sbor  dobrovolných  hasičů  Kunžak,  Myslivecské  sdružení 
Jitro. A díky financování Obecního úřadu Kunžak byly veškeré 
akce zcela zdarma.

My  jsme  se  při  této  příležitosti  pomáhali  zorganizovat 
technické  zázemí. A  v  sobotu  jsme dětem udělali  v  rámci 
dětského  odpoledne  disciplínu  se  srážením  plechovek 
pomocí džberových tříkaček.

ČIŠTĚNÍ SPORTOVNÍHO HŘIŠTĚ
V  průběhu  měsíce  září  jsme  volné  chvíle  věnovali  čištění 
sportovního hřiště. Požádali nás zástupci obce Kunžak, kdy 
bylo potřeba hřiště vyčistit od mechu a nečistot. Celá akce 
se nám vydařila v několika dnech za pomoci vysokotlakého 
čerpadla osazeného na nové Tatře Terra. Spotřeba vody byla 
obrovská  a  tak  jsme  využívali  všech  3  aut  k  průběžnému 
doplňování vody.

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

na www.facebook.com/SDH-Kunžak
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Ve  druhém  pololetí  2020  zemřely  dlouholeté  členky  B. 
Procházková  a  A.  Mrázková.  V  současné  době  má  naše 
organizace 101 členů.
Životní  výročí  ve  druhém  pololetí  mělo  8  našich  členů. 
Za  každým  z  nich  přišel  určený  člen  výboru  s  balíčkem 
v  hodnotě  400,–  Kč.  Moc  děkujeme  našim  sponzorům 
za příspěvek na tyto dary.
Dne  17.  7.  2020  jsme  uspořádali  besedu,  kterou  pro  nás 
připravili členové SDH Kunžak v hasičské zbrojnici. Obdrželi 
nové auto Tatra Terra CAS, které nám předvedl jejich velitel 
Jiří  Dvořák,  seznámil  nás  s  plněním  úkolů  za  I.  pololetí. 
Ukázali nám nový prapor, na který se sami složili. Setkání 
se  moc  vydařilo,  zúčastnilo  se  60  našich  členů.  Vše  nám 

ČINNOST SENIORŮ STP-MO KUNŽAK ZA II. POLOLETÍ 2020

zpříjemnila harmonika F. Dědiny. Všichni se dobře pobavili, 
zazpívali si i zatančili. Bylo připravené občerstvení. Za tuto 
akci moc děkujeme, chceme ji zopakovat, až to vyjde.
Dne 13. 8. 2020 jelo 42 našich členů autobusem s řidičem 
Janem Chválou na jednodenní zájezd do Třeboně. Navštívili 
jsme zámek – přírodní areál  s filmem. Odpoledne  jsme si 
prohlédli  Schwarzenberskou  hrobku  a  jeli  lodí  na  rybníku 
Svět. Na  lodi nám celou hodinu hrála na harmoniku Petra 
Čadová. Zpívala celá loď.
Celý  den  nás  provázela  šikovná  průvodkyně  z  Kulturního 
střediska Třeboň Helga Grimová. Výlet se všem moc  líbil, 
předsedkyně  Helenka  poslala  děkovný  dopis  na  Kulturní 
středisko Třeboň.
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Ve  dnech  13.  9.  –  18.  9.  2020  jelo  51  členů  STP  Kunžak 
s  ř idičem  Davidem  Tejralem  na  autobusový  zájezd 
na Slovensko. Byli jsme ubytováni v penzionu IVETA-Radava 
v dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím. Stravování bylo 
zajištěno formou švédských stolů a večer teplé večeře dle 
výběru  hostů.  Všichni  byli  nadmíru  spokojeni.  V  areálu 
je  venkovní  bazén,  solná  jeskyně.  Skoro  všichni  solnou 
jeskyni, která pomáhá na dýchací cesty, využili. V areálu je 
také venkovní posezení a bowling, kde jsme také soutěžili. 

Probíhala rozcvička při kalíšku. Při příjezdu jsme večer oslavili 
dvoje narozeniny – Helenky Kašpárkové a Františka Balka. 
Bylo plno dárků, kalíšek i taneček. Přípojil se i náš průvodce 
Milan Tvaroh, který nám připravil krásný týden. Navštívili jsme 
termály Nesvady, které  jsou nové a byli  jsme tam dvakrát, 
termály v Podhájske a Štúrovo. 

Dne  15.  9.  2020  byl  na  Slovensku  svátek  Panny  Marie, 
zúčastnili jsme se mše svaté v kostele v Radavě.
Dne  16.  9.  2020  jsme  zajeli  na  poutní  místo  Studnička-
Pozba  s  krásným  okolím.  Je  zde  zázračná  studně,  jejíž 
voda uzdravila mnoho lidí. Na místě je plno desek se jmény 
uzdravených lidí.Příkladem byla naše průvodkyně Marcelka, 
která byla 3 roky upoutaná na vozíku. Nepostavila se na nohy 
a  špatně  viděla.  Na  poutní  místo  ji  denně  vozil  manžel, 
ošetřovala z vozíku květiny, modlila se a stal se zázrak-chodí, 
vidí a je zde průvodkyní.
Tentýž  den  večer  pro  nás  průvodce  Milan  Tvaroh  zajistil 
taneček při  živé hudbě v Sedlácké hospodě v Podhájské. 

Dne  17.  9.  2020  jsme  navštívili  Komárno,  nádvoří  Evropy. 
Je  tam  i  náš  Český  dům  čp.  16.  Na  městské  radnici  se 
v  poledne otevře okno a panáček Rarášek hlásí  poledne. 
Večer proběhla soutěž v bowlingu. 1. místo získala v ženách 
Dana Hynková a v mužích Jindřich Přívětivý. Všichni byli velmi 
spokojeni.  Předsedkyně  Helenka  zaslala  děkovné  dopisy 
jak do penzionu IVETA-Radava, tak i vedoucí IMT Tour paní 
Ivaně Tvarohové.

Od  konce  září  2020  je  omezena  veškerá  naše  činnost, 
nemůžeme se scházet, začala druhá vlna pandemie Covid 
19. Po telefonickém hovoru s předsedkyní Helenkou, která 
nás  seznámila  s  úkoly,  které  nemůžeme  vykonávat,  přišli 
jsme o divadelní představení, přednášku, výlet do přírody, 
Mikulášskou  nadílku  s  tanečkem.  Nic  nejde  udělat.  Zápis 
z výboru jsme udělali po telefonu. Usnesli jsme se, že každý 

člen  –  je  nás  101  –  dostane  k  Mikuláši  balíček.  Balíčky 
roznesou a rozvezou určení členové výboru.
Chtěla  bych  poděkovat  celému  výboru  a  hlavně  naší 
předsedkyni Helence za celoroční práci. Nebylo to lehké, stále 
jsme všichni v telefonickém spojení, pomáháme, kde je třeba.
Svaz  tělesně  postižených  přeje  všem  občanům  v  našem 
regionu krásné Vánoce prožité v kruhu rodiny, hodně pohody 
a hlavně zdraví v novém roce 2021 a abychom se mohli co 
nejdříve zase scházet.

Božena Matoušková – kronikářka



Kunžacký zpravodaj, občasník, číslo 2, prosinec 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


