ZÁPIS DO KRONIKY
2006

Činnost OÚ a zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se během roku 2006 scházelo pravidelně každý měsíc, celkem
na 14 zasedáních. Složení zastupitelstva i jednotlivých komisí oproti roku 2005 do
podzimních komunálních voleb nezměnilo. V říjnu bylo zvoleno nové zastupitelstvo: Alena
Brunnerová, Valtínov 1,Jaroslav Čapek, Kunžak 412, Rudolf Hanzalík, Kunžak 4, Robert
Kálal, Valtínov 85, Mgr. Eva Krafková, Kunžak 316, Josef Kudrna, Kunžak 367, Ing. Petr
Popela, Kunžak 165, Zdeněk Pudil Kunžak 511, Ing. Vladimír Šamal, Kunžak 400,
Drahoslava Vobrová, Kunžak 422, Zdeněk Zámečník, Kunžak 38.
Na prvním zasedání nového zastupitelstva 2.listopadu byl starostou opět jednohlasně
zvolen pan Jaroslav Čapek a místostarostou pan Ing. Vladimír Šamal. Byly zvoleny i výbory a
komise. Dále byl schválen jednací řád.
Kontrolní výbor: předseda – Zdeněk Zámečník, členové - Zdeněk Pudil, Petr Král
Finanční výbor: předseda – Ing. Petr Popela, členové – Drahoslava Vobrová, Marie Vašková
Komise stavební: předseda – Ing. Marie Buzková, členové – Jaroslav Průl, Jiří Drobil, Eva
Šteflová (tato komise bude působit pouze do konce roku 2006, pak podle nového stavebního
zákona, její činnost bude ukončena)
Komise školská a kulturní: předseda – Mgr. Eva Krafková, členové – Věra Miláčková, Iva
Eichlerová
Komise sociální, zdravotní a bytová: předseda – Robert Kálal, členové – Alena Brunnerová,
Josef Drobil
Komise veřejného pořádku: předseda – Rudolf Hanzalík, členové – Josef Kudrna, Karel
Loukota
Během roku došlo ke změnám v personálním obsazení obecního úřadu. Jaroslav
Prachař a Stanislav Suk odešli do starobního důchodu a na jejich místo byli po výběrovém
řízení přijati Rudolf Kalmík a Karel Hanzalík. Stavení technička Ing. Lenka Kostková
nastoupila ke konci roku na mateřskou dovolenou a místo ní byla na dobu její mateřské
dovolené přijata Eva Šteflová.
V roce 2006 byly realizovány tyto větší investiční akce:
- stavební úpravy a rekonstrukce kanalizace Havlíčkova ulice – firma
Jindřichohradecké montáže s r.o. Jindřichův Hradec, práce byly rozvrženy na dvě
etapy, celková hodnota díla je
1 005 927,20 Kč
- rekonstrukce střechy hasičská zbrojnice Kunžak – Střechu opravovala firma
Jaromír Kopřiva, Horní Skrýchov, cena díla byla 197 235,- Kč, z toho dotace 100
000,- Kč
- plynofikace MŠ Kunžak – Instalatérství Jaromír Mitáš Nová Bystřice, cena díla 1
036 471,70 Kč, z toho dotace činila 480 076,- Kč
- chodník před hasičskou zbrojnicí Kunžak – firma Tesco s r.o. Jindřichův Hradec,
cena díla 114 668,- Kč

-

dokončení cesty ke hřbitovu – firma PAS PLUS s r.o. Sluštice, cena díla 122 403,Kč
výměna oken MŠ Kunžak – firma Klečka Lomnice nad Lužnicí, cena díla 325
000,- Kč
oprava pavilonu MŠ Kunžak – výměna lina – cen díla 64 033,90 Kč
projektová dokumentace zdravotní středisko – zpracovala firma P Ateliér
Jindřichův Hradec
rekonstrukce elektrických rozvodů v kostele sv. Bartoloměje – firma Václav
Vrbenský Strmilov, cena díla 200 901,75 Kč , z toho 200 000,- Kč dotace
klimatizace počítačové učebny ZŠ – firma Lavos servis chlazení s r.o. Jindřichův
Hradec, cena díla 65 450,- Kč

Hodnota všech výše uvedených akcí je vyčíslena částkou 3 224 944,65 Kč, z toho dotace a
příspěvky byly 1 632 771,70 Kč.
V roce 2006 obecní zastupitelstvo jednalo se všemi místními lékaři o jejich situaci
v pronajatých prostorách, nakonec dospělo k závěru, že v následujícím roce se upraví jeden
nevyužívaný pavilon MŠ na ordinace praktického a zubního lékaře. Dětská lékařka si
vybudovala středisko ve vlastních prostorách, ordinovat zde začala v červnu 2006. Ženský
lékař ukončil činnost své ordinace v červnu 2006. Byla připravena projektová dokumentace
na přestavbu pavilonu MŠ a s její realizací bude započato v roce 2007.
Obec zažádala JčK o příspěvek na rekonstrukci a vybavení sportovních zařízení – na
zadláždění tribuny a části sportovního areálu, tento grant nebyl obci přiznán, tak k zadláždění
nedošlo.
Od Sdružení příhraničních měst a obcí se podařilo získat dotaci na údržbu zimních
běžeckých tras, byly vytištěny mapy s vyznačenými zimními běžeckými trasami a trasy byly
označeny informačními tabulemi.
Během roku obecní zastupitelstvo schválilo tyto nové vyhlášky: Vyhláška č. 1/2006
Obce Kunžak – Požární řád obce Kunžak, Vyhláška č. 2/2006 o místních poplatcích,
Vyhláška č. 3/2006 k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku, nařízení č. 1/2006 o tržním
řádu obce, Vyhláška č.4/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (poplatek za odvoz
komunálního odpadu byl oproti roku 2005 zvýšen).
Na několika jednáních se schvalovali připomínky k územnímu plánu obce Kunžak a
místních částí. Ke konci roku 2006 byl návrh dán k vypracování. Obec získala dotaci ve výši
111 063,- Kč na zpracování konceptu územního plánu.
Na Obci prováděly nadřízené kontrolní orgány audit, bylo konstatováno, že
hospodaření a výkon státní správy a bez závad.
Došlo ke změně v užívání obecních bytů. V čp. 170 byla garsoniéra po Petru Kovářovi
přidělena Jindřichu Řehákovi. V čp. 229 byl nájem bytu po paní Lipšové převeden na jejího
syna Jiřího Lipše. Byt a pohostinství v Mostech bylo pronajato panu Petru Ťupovi. Byt byl
svépomocí zrekonstrouván a náklady na rekonstrukci budou postupně odpisovány formou
nájemného. Byly obsazeny všechny byty v DPS a oproti roku 2005 nedošlo ke změně v
nájemnících .
Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší
výměry ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů, stavební parcely).
Obec zakoupila repasované UNC za cenu 370 000 Kč.
Obec zakoupila zvon do kapličky na Zvůli ze Zvonařské dílny Tomášková –
Dytrychová z Brodku u Přerova, zvon stál 56 028,- Kč.

Obec Kunžak během roku 2006 přispěla 1 500,- Kč měsíčně na provoz pojízdné
prodejny pana Jindřicha Nypla z Mutné, který třikrát v týdnu vozí potraviny do Mostů a
Valtínova (v těchto obcích již nejsou stálé prodejny potravin) a panu Jiřímu Miláčkovi na
provoz zásobování samot a Terazína. Dále přispěla Centru zdravotně postižených Jindřichův
Hradec 2 000,-Kč, Středisku rané péče 3 000,-Kč, ČSŽ 3 500,- Kč na pořádání dětského
karnevalu, Svazu tělesně postižených 5 000,- Kč na jejich činnost, Českému svazu včelařů 2
000,- Kč, SDH Mosty 4 000,- Kč, SHD Valtínov 8 000,- Kč, Sdružení Meta 2 000,- Kč na
protidrogovou politiku, 3 000,- Kč na organizování letního koncertu v kostele sv. Bartoloměje
v Kunžaku, 30 000,- na zakoupení Braillského řádku pro nevidomého žáka ZŠ Martina
Bočka, 20 000,- Kč Plech Teamu na jejich činnost, 50 000,- Kč TJ Obal Kunžak na jejich
činnost a ještě 20 000,- Kč z výherních automatů na činnost TJ Obal Kunžak.
VOLBY
V roce 2006 se konaly volby do parlamentu a komunální volby.
Parlamentní volby se konaly 2. a 3. června a komunální volby 20. a 21. října 2006.
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volební výsledky ve všech třech okrescích Kunžak, Mosty, Valtínov
Okrsky
Celkem
3

zprac.
3

v%
100,00

voliči v
seznamech

1 204

vydané
obálky

776

Kód název strany
1
3
5
6
8
9
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
24
25
26

Strana zdravého rozumu
Balbínova poetická strana
Práva a Spravedlnost
NEZÁVISLÍ
Koruna Česká (monarchistická strana)
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
SNK Evropští demokraté
Unie svobody – Demokratická unie
Pravý blok
4 VIZE-www.4vize.cz
Moravané
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice pro Českou republiku
Národní strana
Křesťanskodemokratická unie – Čs.str. lidová
NEZ.DEMOKRATÉ (předs. V. Železný)
STRAN ROVNOST ŠANCÍ

Volební
účast v %

64,45

odevzdané
obálky

775

platné hlasy %platných
hlasů

770

99,35

platné hlasy
celkem
%
4
0,51
5
0,64
0
0,00
5
0,64
0
0,00
270
35,06
192
24,93
18
2,33
7
0,90
7
0,90
3
0,38
1
0,12
35
4,54
96
12,46
3
0,38
0
0,00
124
16,10
0
0,00
0
0,00

Volební výsledky v okrsku Kunžak
voliči
v seznamech
1 001

vydané
obálky
639

volební účast
v%
63,84

Odevzdané
obálky
639

platné hlasy
634

Kód název strany
1
3
5
6
8
9
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
24
25
26

% platných
hlasů
99,22

platné hlasy
celkem
%
4
0,63
5
0,78
0
0,00
3
0,47
0
0,00
215
33,91
163
25,70
12
1,89
7
1,10
6
0,94
3
0,47
1
0,15
32
5,04
86
13,56
3
0,47
0
0,00
94
14,82
0
0,00
0
0,00

Strana zdravého rozumu
Balbínova poetická strana
Práva a Spravedlnost
NEZÁVISLÍ
Koruna Česká (monarchistická strana)
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
SNK Evropští demokraté
Unie svobody – Demokratická unie
Pravý blok
4 VIZE-www.4vize.cz
Moravané
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice pro Českou republiku
Národní strana
Křesťanskodemokratická unie – Čs.str. lidová
NEZ.DEMOKRATÉ (předs. V. Železný)
STRAN ROVNOST ŠANCÍ

Volební výsledky v okrsku Mosty
voliči
v seznamech
100

vydané
obálky
75

volební účast
v%
75,00

Kód název strany
1
3
5
6
8
9
10
11
12
14

Strana zdravého rozumu
Balbínova poetická strana
Práva a Spravedlnost
NEZÁVISLÍ
Koruna Česká (monarchistická strana)
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
SNK Evropští demokraté
Unie svobody – Demokratická unie
Pravý blok

Odevzdané
obálky
74

platné hlasy
74

% platných
hlasů
100,00

platné hlasy
celkem
%
0
0,00
0
0,00
0
0,00
2
2,70
0
0,00
28
37,83
12
16,21
6
8,10
0
0,00
1
1,35

15
17
18
20
21
22
24
25
26

4 VIZE-www.4vize.cz
Moravané
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice pro Českou republiku
Národní strana
Křesťanskodemokratická unie – Čs.str. lidová
NEZ.DEMOKRATÉ (předs. V. Železný)
STRAN ROVNOST ŠANCÍ

0
0
0
7
0
0
18
0
0

0,00
0,00
0,00
9,45
0,00
0,00
24,32
0,00
0,00

Volební výsledky v okrsku Valtínov
voliči
v seznamech
103

vydané
obálky
62

volební účast
v%
60,19

Odevzdané
obálky
62

Kód název strany
1
3
5
6
8
9
10
11
12
14
15
17
18
20
21
22
24
25
26

Strana zdravého rozumu
Balbínova poetická strana
Práva a Spravedlnost
NEZÁVISLÍ
Koruna Česká (monarchistická strana)
Občanská demokratická strana
Česká strana sociálně demokratická
SNK Evropští demokraté
Unie svobody – Demokratická unie
Pravý blok
4 VIZE-www.4vize.cz
Moravané
Strana zelených
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice pro Českou republiku
Národní strana
Křesťanskodemokratická unie – Čs.str. lidová
NEZ.DEMOKRATÉ (předs. V. Železný)
STRAN ROVNOST ŠANCÍ

platné hlasy
62

% platných
hlasů
100,00

platné hlasy
celkem
%
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
27
43,54
17
27,41
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
4,38
3
4,38
0
0,00
0
0,00
12
19,35
0
0,00
0
0,00

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí
Volební výsledky ve všech třech okrescích Kunžak, Mosty, Valtínov
Počet
volených
členů
zastupitelstva

Počet
Okrsky
volebních počet
obvodů

11

1

zpracované

3

3

Kandidátní listina
1
2
3
4

Zapsaní
voliči

v%

100,00
Hlasy
abs.

SNK – Tělovýchova a sport
SNK Hasiči Valtínov
Křesť. dem. unie – ČSL
Česká strana soc. demokratická

2 359
898
1 581
1 631

1 192

Vydané
obálky

646
Počet
kandidátů

v%
36,47
13,88
24,44
25,21

11
11
11
11

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné hlasy

644

6 469

54,19
Přepočtená
základ dle
počtu
kandidátů

Přepočtené
% platných
hlasů

6 469,00
6 469,00
6 469,00
6 469,00

Počet
mandátů

36,46
13,88
24,43
25,21

4
1
3
3

Zvolení zastupitelé
Kandidátní listina

1
1
1
1
2
3
3
3
4
4
4

SNK – Tělovýchova a sport
SNK – Tělovýchova a sport
SNK – Tělovýchova a sport
SNK – Tělovýchova a sport
SNK Hasiči Valtínov
KDU- ČSL
KDU- ČSL
KDU- ČSL
ČSSD
ČSSD
ČSSD

Poř.
číslo

1
2
3
4
1
1
4
3
2
1
3

kandidát

Jaroslav Čapek

Věk

56

navrhovaná
strana
NK

politická
příslušnost

abs.

Hlasy
v%

Bezpartijní

449

19,03

Mgr.Eva Krafková

43

NK

Bezpartijní

403

17,08

Rudolf Hanzalík

62

NK

Bezpartijní

245

10,38

Ing.Petr Popela

31

NK

Bezpartijní

238

10,08

Alena Brunnerová

34

NK

Bezpartijní

245

27,28

Ing. Vladimír Šamal

40

KDU-ČSL

KDU-ČSL

348

22,01

Robet Kálal

37

KDU-ČSL

Bezpartijní

225

14,23

Zdeněk Pudil

39

KDU-ČSL

KDU-ČSL

213

13,47

Josef Kudrna

44

ČSSD

Bezpartijní

302

18,51

Zdeněk Zámečník

50

ČSSD

ČSSD

239

14,65

Drahoslava Vobrová

42

ČSSD

Bezpartijní

205

12,56

Politická
příslušnost

Bezpartijní

200

8,47

Náhradníci podle výsledků voleb
Kandidátní listina

1
1
1
1
1
1
1
2

Poř.
číslo

kandidát

Věk

SNK – Tělovýchova a sport

5

Ing. Marie Buzková

43

navrhovaná
strana
NK

Hlasy
Abs.
v%

SNK – Tělovýchova a sport

6

Ing. Karel Winkler

31

NK

Bezpartijní

229

9,70

SNK – Tělovýchova a sport

7

Jiří Dvořák

37

NK

Bezpartijní

175

7,41

SNK – Tělovýchova a sport

8

Radek Hrůza

42

NK

Bezpartijní

116

4,91

SNK – Tělovýchova a sport

9

Pavel Janák

35

NK

Bezpartijní

114

4,83

SNK – Tělovýchova a sport

10

Pavel Vilímek

41

NK

Bezpartijní

95

4,02

SNK – Tělovýchova a sport

11

Eva Dvořáková

55

NK

Bezpartijní

95

4,02

SNK Hasiči Valtínov

2

Ing. Karel Plucar

43

NK

Bezpartijní

174

19,37

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4

SNK Hasiči Valtínov

9

Miroslava Váňová

52

NK

Bezpartijní

101

11,24

SNK Hasiči Valtínov

3

Irena Pekárková

40

NK

Bezpartijní

68

7,57

SNK Hasiči Valtínov

4

Josef Lovětínský

44

NK

Bezpartijní

81

9,02

SNK Hasiči Valtínov

5

Milan Bařinka st.

64

NK

Bezpartijní

39

4,34

SNK Hasiči Valtínov

6

Pavel Brtník

59

NK

Bezpartijní

45

50,1

SNK Hasiči Valtínov

7

Vladimír Tomíšek

45

NK

Bezpartijní

46

5,12

SNK Hasiči Valtínov

8

Milan Bařinka ml.

35

NK

Bezpartijní

21

2,33

SNK Hasiči Valtínov

10

Ivana Lovětínská

39

NK

Bezpartijní

52

5,79

SNK Hasiči Valtínov

11

Miloslav Michálek

51

NK

Bezpartijní

26

2,89

KDU- ČSL

2

Josef Drobil

41

KDU- ČSL

KDU- ČSL

138

8,72

KDU- ČSL

5

Radek Švec

33

KDU- ČSL

KDU- ČSL

124

7,84

KDU- ČSL

6

Stanislav Paďouk

30

KDU- ČSL

KDU- ČSL

87

5,50

KDU- ČSL

7

Václav Holcman

45

KDU- ČSL

KDU- ČSL

72

4,55

KDU- ČSL

8

Miroslava Ferdanová

42

KDU- ČSL

KDU- ČSL

86

5,43

KDU- ČSL

9

Antonín Lovětínský

60

KDU- ČSL

KDU- ČSL

72

4,55

KDU- ČSL

10

Jindřich Waszniowski

57

KDU- ČSL

KDU- ČSL

100

6,32

KDU- ČSL

11

Jiří Drobil

63

KDU- ČSL

KDU- ČSL

116

7,33

ČSSD

4

Petr Král

34

ČSSD

Bezpartijní

182

11,15

ČSSD

5

Karel Loukota

58

ČSSD

ČSSD

121

7,41

ČSSD

6

Zdeněk Tůma

32

ČSSD

Bezpartijní

105

6,43

ČSSD

7

Zdeňka Kosová

32

ČSSD

Bezpartijní

90

5,51

ČSSD

8

Jiří Rozporka

45

ČSSD

Bezpartijní

115

7,05

ČSSD

9

Miloš Vítek

30

ČSSD

Bezpartijní

136

8,33

ČSSD

10

Marie Zemanová

59

ČSSD

Bezpartijní

53

3,24

ČSSD

11

Jana Klímová

41

ČSSD

Bezpartijní

83

5,08

Volební výsledky v okrsku Kunžak
zapsaní voliči

vydané obálky

voleb. účast v%

odevzdané obálky

platné hlasy

986

518

52,54

516

5 173

Kandidátní listina
1
2
3
4

Hlasy
absolutní
2 070
476
1 252
1 375

SNK – Tělovýchova a sport
SNK Hasiči Valtínov
KDU – ČSL
ČSSD

%
40,02
9,20
24,20
26,58

Volební výsledky v okrsku Mosty
zapsaní voliči

vydané obálky

voleb. účast v%

odevzdané obálky

platné hlasy

100

73

73,00

73

753

Kandidátní listina

Hlasy
absolutní

1
2
3
4

SNK – Tělovýchova a sport
SNK Hasiči Valtínov
KDU – ČSL
ČSSD

%
216
92
269
176

28,69
12,22
35,72
23,37

Volební výsledky v okrsku Valtínov
zapsaní voliči

vydané obálky

voleb. účast v%

odevzdané obálky

platné hlasy

106

55

51,89

55

543

Kandidátní listina

Hlasy
absolutní

1
2
3
4

Počet
mandátů

4

1

SNK – Tělovýchova a sport
SNK Hasiči Valtínov
KDU – ČSL
ČSSD

Volební strana
Kandidáti

1. SNK - Tělovýchova a sport
1. Čapek Jaroslav
2. Mgr. Krafková Eva
3. Hanzalík Rudolf
4. Ing. Popela Petr
5. Ing. Buzková Marie
6. Ing. Winkler Karel
7. Dvořák Jiří
8. Hrůza Radek
9. Janák Pavel
10. Vilímek Pavel
11. Dvořáková Eva
2. SNK – Hasiči Valtínov
1. Brunnerová Alena
2. Ing. Plucar Karel
3. Pekárková Irena
4. Lovětínský Josef
5. Bařinka Milan
6. Brtník Pavel
7. Tomíšek Vladimír
8. Bařinka Milan ml.
9. Váňová Miroslava
10. Lovětínská Ivana
11. Michálek Miloslav

%
73
330
60
80

Kunžak

2070
376
350
216
204
170
207
155
108
107
92
85
476
183
110
18
42
6
10
17
4
58
22
6

13,44
60,77
11,05
14,73

Počet hlasů
Mosty
Valtínov

216
47
37
22
28
21
20
18
7
6
2
8
92
25
24
11
5
1
6
5
0
12
3
0

73
26
16
7
6
9
2
2
1
1
1
2
330
37
40
39
34
32
29
24
17
31
27
20

celkem

2359
449
403
245
238
200
229
175
116
114
95
95
898
245
174
68
81
39
45
46
21
101
52
26

3

3

3. KDU –ČSL
1. Ing. Šamal Vladimír
2. Drobil Josef
3. Pudil Zdeněk
4. Kálal Robert
5. Švec Radek
6. Paďouk Stanislav
7. Holcman Václav
8. Ferdanová Miroslava
9. Lovětínský Antonín
10. Waszniowski Jindřich
11. Drobil Jiří
4. ČSSD
1. Zámečník Zdeněk
2. Kudrna Josef
3. Vobrová Drahoslava
4. Král Petr
5. Loukota Karel
6. Tůma Zdeněk
7. Kosová Zdeňka
8. Rozporka Jiří
9. Vítek Miloš
10. Zemanová Marie
11. Klímová Jana

1252
282
103
185
176
90
76
58
66
53
84
79
1375
194
256
183
172
90
90
80
71
118
46
75

269
46
32
27
24
30
11
13
18
18
16
34
176
30
27
13
4
26
10
6
37
14
4
5

60
20
3
1
25
4
0
1
2
1
0
3
80
15
19
9
6
5
5
4
7
4
3
3

1581
348
138
213
225
124
87
72
86
72
100
116
1631
239
302
205
182
121
105
90
115
136
53
83

KDU-ČSL
K 31. prosinci 2005 měla místní organizace KDU-ČSL Kunžak 24 členů.
Výbor pracoval ve složení:
Předseda
Jiří Pavlů
Jednatel a místopředseda
Josef Drobil
Václav Holcman
Hospodář
Členové
Miloš Šícha
Ing. Vladimír Šamal
Zdeněk Pudil
Jiří Drobil
V roce 2006 se konaly 4 schůze výboru a výborové schůze podle potřeby.
Byla instalována nová vývěsní skříňka. Členové místní organizace natřeli vrata u
hřbitova. V místní komunálních volbách získala KDU-ČSL 3 mandáty v zastupitelstvu obce.

TJ Obal Rozkoš Kunžak
Výbor tělovýchovné jednoty Obal Rozkoš Kunžak pracuje v tomto složení: předseda –
Rudolf Hanzalík, místopředseda, sekretář – Jaromír Popela, finanční hospodář – ing Radmila
Ederová, zástupce sekretáře - ing Petr Popela, zástupce družstev dospělých kopaná – ing
Karel Winkler, zástupce družstev mládeže kopaná – Josef Brtník, předseda oddílu kuželek –
Radek Burian, předseda oddílu školního tenise – Zdeněk Košťál, hospodářka, členské
příspěvky – Jovana Vilímková, člen výboru – Karel Loukota, člen výboru – Pavel Janák.
Kontrolní a revizní komise: předseda – Radek Hrůza, členové – Jan Novák, Karel Řezáč.
Celkový stav členů TJ je 196: kopaná 149, kuželky 23, stolní tenis 5, ostaní členové 19.
Výsledky mistrovských soutěží – podzimní část ročníku 2005/06
Kopaná
Kadeti
Mladší žáci
Starší žáci
Dorost
Muži B
Muži A

věková kategorie trenér
6 – 9 let
Vladimír Šamal
Josef Brtník
9 – 12 let
Josef Brtník
Zdeněk Grausam
12 – 15 let
Josef Brtník
Zdeněk Grausam
15 – 18 let
Miroslav Zeman
Pavel Kovář
Miroslav Kozák
Miloslav beránek
Vladimír Bervid

umístění
3. místo – 21
bodů
10. místo – 7
bodů
11. místo – 6
bodů
1. místo – 19
bodů
1. místo – 25
bodů
12. místo – 16
bodů

soutěž
okresní přebor
I. A třída
Krajská soutěž
I. A třída
Krajská soutěž
Okresní přebor
Okresní soutěž
I.B třída
Krajská soutěž

Stručné hodnocení jednotlivých družstev:
Kadeti – našim nejmenším se na podzim dařilo. Nejlepší zápas sehráli s vedoucím mužstvem
tabulky – dačicemi, který vyhráli.
Mladší a starší žáci – proti loňsku se u obou družstev snížil kádr hráčů, ti nejlepší přešli do
straší věkové kategorie – dorostu.
Dorost – spokojenost s prvním místem, pro postup do krajské soutěži se musí posílit kádr o
několik hráčů
Muži B – mají velkou možnost postoupit do vyšší soutěže okresního přeboru, mají
stabilizovaný a dostatečný kádr hráčů.
Muži A – výsledky a postavení v tabulce nasvědčují, že jaro nebude lehké, tabulka je velice
vyrovnaná.
Kuželky
Družstvo A – hraje krajský přebor II. – 3. místo. Na první mužstvo má ztrátu pouze 1 bod.
Trenérem je Josef Burian. Základní kádr tvoří: Radek Burian, Radek Hrůza, Josef Brtník,
Zdeněk Správka, Jiří Brát, Libuše Hanzlíková.

Družstvo B – hraje okresní přebor – 6. místo. Trenérem je František Dvořák. Základní kádr
tvoří Radka Burianová, Marie Zoubková, Jovana Vilímková, Karel Řezáč
Družstvo C – hraje okresní přebor s družstvem B – 2. místo. Hrajícím trenérem je Milan
Koukol st. Kádr tvoří Jiří Pala, Karel Hanzal, Jan Zeman.
Stolní tenis
Co do počtu hráčů a členů je tento oddíl nejmenším v TJ. hrají okresní soutěž – 5. místo.
Trenérem a předsedou oddílu je Zdeněk Košťál, kádr družstva tvoří Zdeněk Košťál, Milan
Koukol, Pavel Rokyta, Jiří Nikodém, Karel Hanzal, Radek Paulík, František Zabloudil.
Pomalu se zvyšuje počet hráčů, je to vidět i na zlepšení v tabulce.
TJ jako každý rok pořádala tyto akce:
21. ledna Turnaj v sálové kopané O pohár starosty obce
18. února sportovní ples
24. června Turnaj v kopané – žáci O pohár Mikroregionu Podjavořicko
8. července Turnaj v kopané – muži O pohár ředitele Obalu Rozkoš
5. srpna Turnaj v kopané – senioři Memoriál Milana Řeháka
3. prosince Mikulášský turnaj v sálové kopané žáků
Členové TJ se účastnili těchto brigád – sečení rašeliniště v chráněném území v Mostech a
v Suchdole, stahování klestu po těžbě v obecních lesích, práce ve sportovním areálu.

MS Jitro
Výbor mysliveckého sdružení Jitro Kunžak se v roce 2006 sešel 4krát, dvakrát se
konala členská schůze a jedenkrát výroční členská schůze. MS má 37 členů stálých a
6čestných členů. Výbor i revizní komise pracují ve stejném složení jako v roce 2003.
MS Jitro Kunžak hospodaří na 1983 hektarech honební plochy. V zimě 2005/2006
bylo nebývalé množství sněhu a zima trvala velmi dlouho, což způsobilo ztráty na zvěři,
včetně selat u černé, což nebývá tak často. Většímu úhynu zabránili myslivci řádným
dokrmováním. Dále odpracovali u ZD Kunžak brigádně při sběru kamene 300 brigádnických
hodin, za tyto brigády obdrželi jadrné krmiva. Byla zorána a oseta zvěřná políčka a
vybudována myslivecká zařízení, bylo vybudováno zařízení pro odchov divokých králíků
vedle bažantí voliéry u Rokytova mlýnu. Tato voliéra byla poškozena, neznámý pachatel
odstranil vchodové dveře v odchovně bažantů, které vypustil. Bylo zakoupeno osivo a umělá
hnojiva.
Členové MS vlastní 11 loveckých psů – 7 norníků, 1 křepeláka, 1 anglický
špingšpaněl, 1 münsterlandský ohař, 1 barvář.
V červnu myslivci uspořádali střelby v Zahrádeckém lese v Dačicích, které byly
vyhlášeny jako Memoriál Pavla Janáka. Byly uspořádány dva hony na drobnou zvěř, která byl
ponechána do tomboly na každoroční myslivecký ples. V prosinci pořádali myslivci tradiční
poslední leč.

V roce 2006 členové MS ulovili tuto zvěř: 19 kusů srnčí zvěře – 3 srnčat, 5 srn, 2
III.věk. třída, 2 II.věk. třída, 7 I. věk třída, 43 kusů černé zvěře – 29 selat, 14 loňčáků a žádná
bachyně a žádný kňour, žádná zvěř mufloní, 36 kusů kachen, 4 kusy zajíců, 61 bažantů, 9
holubů hřivnáčů, 19 lišek, 6kun lesních, 61 kun skalních, 23 toulavých koček, 1 vrány, 4
straky.
V létě se v prostoru u Komorníka zaznamenal výskyt mladého losího samce a
začátkem roku 2007 u Pechovy doliny dospělá losí samice. Stav zajíců je stále nízký. Volně
se v honitbě pohybuje asi 40 kusů bažantů. Počet koroptve polní se stále zvyšuje, v okolí se
pohybovalo jedno hejno v počtu přes 30 kusů. MS zakoupilo 10 kusů králíka divokého, jeden
pár byl vysazen do přírody, ale byl zlikvidován škodnou, ostaní králíci jsou zatím doma v
králíkárnách

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů má 35 členů, zásahová jednotka má 19 členů, aktivních
členů je 13 a 3 jsou důchodci. V roce 2006 se uskutečnily schůze výboru a členské schůze
podle potřeby a jedna výroční valná hromada.
Výbor pracoval v tomto složení: starosta – Jan Nechanický, velitel zásahové jednotky
– Jiří Dvořák, finanční hospodář - Zdeněk Zámečník, jednatel – Rudolf Hanzalík, členové
výboru – Ondřej Mrkva, Jiří Malát a kontrolní komise – Oldřich Sýkora, Jiří Zátopek,
předseda kontrolní komise – Miroslav Dvořák.
V roce 2006 sbor dobrovolných hasičů uspořádal tradiční ples, uskutečnil výlov
rybníka Kovářův. Dlouhodobě spolupracují se svazem žen, spolu s nimi se hasiči podíleli na
těchto akcích: velikonoční zábava, dětský karneval. Účastnili se slavnostního otevření
hasičárny ve Valtínově, prezentovali požární techniku na Hálově hájovně pro žáky TJ Obal, a
na táboře Bílá skála.
Během roku zásahová jednotka vyjížděla k těmto požárům: 5. 3. Malý Ratmírov –
požár chaty, 1.4. Strmilov – zatopený mlýn, 8. 7. Jindřichův Hradec – požár zoo centra, 7. 10.
Zvůle – požár lesa, 15. 11. Kunžak – vznícení kontejneru na domovní odpad.
Hasiči se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Horním Meziříčí, v Mostech,
prověrek v Horním Žďáru.
Během roku pomáhali při úklidu obce, doplňování vody, drželi pořádkovou službu o
pouti, dozorovali pálení čarodějnic v obci, zavlažování stromků pro lesní správu, čistění
kanalizace.
Byli proškoleni velitelé, velitelé družstev, strojníci, členové zásahové jednotky, řidičů
pro řízení motorových vozidel nad 3,5t.
Byla nakoupena nová výzbroj a výstroj – zásahové boty, zásahový kabát, konzervátor
baterií, vysokotlakový čistič, hliníkový žebřík, tahací hák, drobné nářadí,byla provedena
generální oprava kompresoru, instalace rozvodů vzduchu, instalace konzervátoru baterií,
technická kontrola Cas a PPS 12, od obce získali traktor Zetor 6911.

Svaz tělesně postižených
Tato organizace patří stále v obci k nejaktivnějším. V roce 2006 měla organizace 56
členů, přibylo 15 nových členů. Výbor pracuje ve složení: předseda Vladimír Šamal,
místopředseda Ing. Karel Mátl, pokladní Ludmila Vosolsobě, členové Eva Havlíčková, Ing.
Zdeněk Vondrák, Marie Vrzáková, Růžena Marková.
V roce 2006se konaly 2 členské schůze, 10 schůzí výboru. Organizace pořádala 3
přednášky: pan farář Berkovský přednášel o katolické církvi, Mgr Vladimí Burian o
nejnovějších archeologických objevech na našem okrese, Mgr. Fajt o novém zákoně o
sociálních službách. Dále se členové sešli 9 krát na posezení v restauraci U Točíka, oslavili
masopust i s maskami, MDŽ, Mikuláše. Při posezeních hrají pan Vítek, Fr. Rokyta, Fr.
Dědina. Pravidelně se účastní okolo 50 osob. Pro členy i ostatní zájemce uspořádali 4
autobusové zájezdy, navštívili výstavu Hobby v Českých Budějovicích, Pelhřimov a
Křemešník, Jemčinu a Holnou, byli v Počátkách na divadelním představení tamních
ochotníků.
Na jejich akce přispěla obec Kunžak částkou 5000 Kč a obec Člunek částkou 1500 Kč.

Zemědělské družstvo
Zemědělské družstvo Kunžak hospodařilo v roce 2006 na 2 445 ha zemědělské půdy.
Z toho je 1 898 ha půda najatá od jiných a 547 ha výměra vlastní půdy. Obhospodařovaná
zemědělská půda 245 ha, v tom orná půda 975,86 ha, 1,86 ovocné sady (v Lomech), 1469,32
ha travní porosty. Lesní pozemky celkem 5 ha a ostatní plochy 38 ha.
Na orné půdě bylo pěstováno krmné obilí na 449 ha (pšenice ozimá, ječmen jarní,
oves), kukuřice na zeleno a siláž na 281,32 ha, řepka na 87,63 ha a brambory na 97 ha, hrách
na 55,76 ha.
9. srpna začaly letní žně, sklizeň skončila 5. září. Veškeré žňové práce byly prováděny
technikou ZD Kunžak. Vyrobené obilí převážně ZD používá pro vlastní výrobu krmiv pro
živočišnou výrobu. Vyrobilo se:
Pšenice
Ječmen jarní
Oves
Řepka
Hrách

781,08 t
531,70 t
111,20 t
267,62 t
167,40 t

253,28 ha
156,31 ha
39,41 ha
87,63 ha
55,76 ha

3,08 t/ha
3,40 t/ha
2,82 t/ha
3,05 t/ha
3,00 t/ha

13.září začala sklizeň brambor. Počasí na podzim bylo velmi příznivé, i výnosy
brambor byly dobré. Vyrobilo se 2 538,95 t brambor, z toho 1 653,68 t konzumní brambory,
885,27 t průmyslové brambory. V roce 2006 se brambory velice dobře prodávaly pro
nedostatek brambor na trhu. Konzumní brambory za průměrnou cenu 7 603,- Kč/t a
průmyslové brambory za průměrnou cenu 1 191,- Kč/t. podařilo se prodat 175 235 kg
loupaných brambor za průměrnou cenu 13,25 Kč/kg. Loupané brambory odebírají restaurace
a jídelny.
V období sklizně obilí i brambor mělo ZD techniku v provozuschopném stavu a díky
tomu byly veškeré práce zvládnuty v agrotechnických lhůtách.
Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka, chov skotu a chov prasat. Výroba
mléka je soustředěna na stáji v Kunžaku, kde je ustájeno 381 dojnic. Počet krav na pastvinách

bez tržní produkce je 423 ks, 1020 ks je mladý dobytek, z části chovaný pro obnovu stáda a
z části pro výkrm a prodej. ZD se zabývá výrobou mléka a v roce 2006 se vyrobilo 2 202 357
litrů mléka ( o 202 000 litrů více než v roce 2005). V Člunku je soustředěn celý chov prasat,
od porodny po výkrm. V roce 2006 bylo prodáno 3 273 ks jatečných prasat ve váze 110 – 115
kg. Odbytové ceny výrobků živočišné výroby byly příznivé. Ve Člunku byla ukončena
modernizace prasečáku, která je z části podporovaná z Operačního programu (dotace).
ZD zakoupilo v roce 2006 novou techniku: nakladač Manitou - dodavatel Moreau
Agri Hustopeče, návěs Schwrzmuller – dodavatel Hodonice, rozmetadlo chlévské mrvy –
dodavatel Agrozet České Budějovice, mulčovač – dodavatel Agrozet České Budějovice.
Veškerou technikou provádí ZD i služby v jiných podnicích, např. sklizeň obilí, sklizeň
kukuřice a sklizeň cukrovky na Moravě.
Ke konci roku 2006 mělo družstvo 106 zaměstnanců a 193 členů.
Představenstvo družstva se nezměnilo: Jiří Čapek, Ing. Jan Hanzal, Zdeněk Tůma,
Zdeněk Zámečník, František Vašek, Jindřich Waszniowski. V kontrolní komisi je předsedkyní
Lenka Haneyová, člen Karel Bosch a Jan Novák. Předsedou družstva je Ing. Jan Hanzal a
místopředsedou Zdeněk Zámečník.
Hospodářský rok 2006 skončil ziskem.
Zd pořádá pro své zaměstnance ukončení roku s občerstvením a muzikou jako
poděkování za celoroční práci. Poskytuje pro pořádání dětského karnevalu a jiných akcí pro
děti sál zdarma.

Obchodní síť
V roce 2006nedošlo k nějak výrazným změnám v obchodní síti obce. Obchody jsou
stále beze změny: samoobsluha Jednoty, samoobsluha pana Straky, smíšené zboží pana
Miláčka, drogerie a Quelle pana Dvořáka, oděvy paní Šmídové, obuv paní Trepkové,
sportovní potřeby pana Smejkala, dětské oblečení Amálka paní Košťálové, nábytek paní
Čechové, která zároveň provozuje second hand, další second hand provozuje paní Beranová,
novinový stánek paní Zemanové, „ráj trpaslíků“ pana Šnelzera, byla otevřena prodejna masa a
uzenin v ulici B. Němcové čp. 426.,květiny a potřeby pro chovatele paní Martínkové začal
provozovat pan Zdeněk Marek, který velmi rozšířil sortiment sadby, květin a keřů.
S krátkým přerušením pokračuje v provozu lékárna, kterou provozuje paní magistra
Drobilová. Autocentrum má pronajaté pan Škoda z Mostů, který zde provozuje autoopravnu.
Druhou autoopravnu provozuje pan Doupník.
Dále jsou v provozu dvě kadeřnictví – paní Smejkalové a paní Melicharové, která je na
mateřské dovolené a provoz je částečně omezen.
V provozu jsou tyto restaurace: Formanka, U Točíka, kinokavárna pana Dvořáka,
hospoda na hřišti, kterou provozuje pan Havlík, bufet a cukrárna ZD. Restaurace Na Kocandě
v čp. 156 na náměstí, kterou provozovala paní Raková, byla stále bez povolení až nakonec
byla ke konci roku uzavřena. Rekreační zařízení Eden ve Struhách bylo uzavřeno. Byl otevřen
penzion Skalníček a již několik let je v provozu penzion Bělidlo. Počet restaurací, kde se vaří
se snížil. Ke konci roku vařily pouze restaurace U Točíka a Formanka.

Základní škola
Škola je zřízena Obcí Kunžak jako příspěvková organizace s názvem Základní škola
Kunžak, okres Jindřichův Hradec. Pod tímto názvem byla zařazena do sítě škol s REDIZO
600 060 501 (IZO ZŠ: 107 721 171, IZO ŠD: 114 400 156, IZO ŠJ 102 503 869).
Ve školním roce 2005/2006 měla 11 tříd a 2 oddělení školní družiny. Paralelky byly v
tomto školním roce zřízeny ve 6. a 9. ročníku. Škola měla podle zahajovacího výkazu celkem
231 žáků - 120 chlapců a 111 dívek: na I. stupni bylo 115 žáků v pěti třídách (průměr žáků na
třídu – 23,0) a na II. stupni bylo 116 žáků v šesti třídách (průměr 19,3). Celkový průměrný
počet žáků na třídu byl 21 žák. Proti minulému školnímu roku přibylo 8 žáků. Většina žáků
bydlí v Kunžaku (126, tj. 54,5 %), ostatní dojíždějí: z Lánů 6, z Mostů 4, z Valtínova 8, ze
Střížovic 11, z Vlčic 29, z Člunku 30, z Lomů 13, ze Strmilova 2, z Hospříze 1 a z Markvarce
2. Do 1. ročníku bylo zapsáno celkem 22 dětí. Do školy nastoupili všichni žáci ze zrušené
malotřídní školy ve Střížovicích. Do školní družiny bylo zapsáno celkem 50 žáků I. stupně,
kteří byli rozděleni do dvou oddělení.
Od září 2006 bylo třídnictví přiděleno takto:
Iva Kolářová
1. třída
2. třída
Marie Krejčí
3. třída
Štěpánka Štruplová
4. třída
Jitka Beranová
5. třída
Jana Geistová
Dana Horázná
6. třída
7. A třída
Jana Klabouchová
7. B třída
Petra Karasová
8. třída
Jan Dobeš
9. třída
Hana Tančincová
Dále na škole vyučuje Jaroslav Kulik, Pavel Chrstoš, který je zároveň výchovným
poradcem, a Jaroslava Rozporková, která odešla do důchodu a vyučuje na zkrácený úvazek,
zástupkyní ředitele Eva Krafková, ředitelem Václav Popela. Ve školní družině pracují Radka
Burianová, Ivana Vicanová, Petra Hanzalová. Asistentkami pedagoga jsou Radka
Lindourková a Petra Hanzalová.
Vedoucí školní jídelny je paní Miroslava Váňová, kuchařkami Věra Pistorová, Zdeňka
Hanzalová, Irena Nechanická na částečný úvazek Zděňka Leitgebová, školníkem a topičem
Zdeněk Tůma, uklízečkami Věra Leixnerová, Jiřina Procházková a ve sportovní hale Zdeňka
Leitgebová, hospodářkou školy je Marta Hájková.
Během školního roku probíhaly práce na dalším zkvalitňování materiálního vybavení
pracoviště. Přes prázdniny byla provedena klimatizace počítačové učebny, byla
zmultimedializována další učebna, která byla vybavena dataprojektorem a interaktivní tabulí,
WC byly vybaveny osoušeči rukou, pokračovalo vybavování školním nábytkem a výpočetní
technikou, škola vypověděla dosavadní smlouvu Autocontu a po zasíťování si začala sama
spravovat počítačovou síť.

1. až 9. ročníku je vyučováno podle vzdělávacího programu "Základní škola"
č.j. 16 847/96-2. Škola zajišťuje standardní vzdělání poskytované základní školou. Do
tematických plánů byly zapracovány doplňky k učebním osnovám a tematika "Ochrana
člověka za mimořádných situací".
V v 6. ročníku byl realizován projekt ”Hodina” navýšením 0,5 hodiny v českém jazyce
a 0,5 hodiny v matematice a 7. ročníku byl realizován projekt “Hodina” zavedení volitelného
předmětu biologický seminář.
Volitelné předměty byly vyučovány takto: v 7. a 8. ročníku informatika a biologický
seminář, v 9. ročníku biologický seminář.
S 8 žáky, kterým byly diagnostikovány specifické poruchy učení, byla prováděna
celkem v 6 hodinách týdně reedukace. Osm žáků bylo z důvodů specifické poruchy učení na
návrh PPP integrováno a vyučováno podle individuálních plánů, z toho dvěma žákům
pomáhaly ve výuce asistentky.
Ve školním roce 2005/06 vycházelo celkem 32 žáků (z toho 19 dívek):
31 (18) z 9. ročníku,
1 (1) z 8. ročníku.
9. ročník:
obory s maturitou: 24 žáků – 77 % (z toho 8 chlapců - 62 %, 16 dívek – 89%)
gymnázium 7(6), SZŠ 3 (2), strojírenské obory 1 (0),
ekonomie 6 (6), stavebnictví 1 (0), elektrotechnika 4 (0),
obchod 2 (2),
učební obory: 7 žáků – 23 % ( 5 chlapců – 38% a 2 dívky – 11 %)
kuchař – číšník 2 (1), truhlář 2 (0),
opravář zemědělských strojů 2 (0), kadeřník 1(1)
8. ročník:
1 dívka – kuchař, číšník
ZŠ:
obory s maturitou: 24 žáci – 75%
učební obory : 8 žáků – 25%
Na osmileté gymnázium si podaly přihlášku 2 žákyně 5. třídy, a byly přijaty.
Škola umožnila žákům 9. ročníku vyzkoušet si národní srovnávací testy. Škola byla
vybrána mezinárodní organizací OECD a žáci 9. ročníku byli testováni.
Na škole začala pracovat Žákovská rada, kde jsou zástupci z každé třídy od pátého
ročníku. Z jejího podnětu byl na podzim zorganizován den ve znamení halloweenu, žáci 9.
ročníku připravili pro malé děti mikulášskou nadílku, před Vánocemi si celá škola zazpívala u
vánočního stromu na náměstí koledy, na jaře uspořádali den bláznivých účesů. Během roku
vyšlo několik čísel školního časopisu Kočkopes.
Dvakrát žáci vystupovali na vítání občánků. V prosinci připravili se svými učiteli
vystoupení na vánoční setkání s důchodci. Dívky z kroužku aerobiku vystoupily na plese
sportovců. V květnu uspořádali program ke Dni matek. Nejmenší žáci předvedli maminkám,
jak umí zpívat, recitovat, tancovat, starší žáci předvedli ukázky z práce v kroužcích aerobiku,

karate a také recitovali. V květnu dramatický kroužek měl pět představení své hry Staré
pověsti české.
Některé aktivity organizuje škola jako projekty. Jedním z nich je i Den Země.
Již třetím rokem se organizuje na škole celoškolní projekt Den Země. Letošní Den
Země byl na téma “Nejkrásnější stromy v našem okolí” a soustředil se na vyhledávání, měření
a poznání chráněných, památných nebo jinak zajímavých stromů v okolí Kunžaku. Děti si
mohly vybrat z těchto aktivit: vycházky k chráněným stromům v Kunžaku, k chráněnému
stromu v Budkově, na Jitra ke smrkovému králi, k jírovci maďalovi, po hrázi Krvavého
rybníka, za chráněnými stromy na Zvůli, zájezd do Botanické zahrady v Praze. Na
vycházkách dokumentovali chráněné stromy – odhadovali jejich výšku, stáří, zakreslovali do
map. Hráli hry, vyplňovali pracovní listy, malovali na náměstí, soutěžili.
V letošním školním roce byl škole propůjčen na tři roky titul Škola udržitelného
rozvoje II. stupně. Předání tohoto titulu se konalo na ministerstvu školství. Ve velmi krátké
době jeli zástupci školy na ministerstvo školství ještě jednou, tentokrát pro ocenění v soutěži
firmy Laktea, protože škola vyhrála 1. místo ve své kategorii. Žáci v rámci projektu Školní
dotované mléko odebrali nejvíce mléka v Jihočeském kraji. Tato soutěž byla dotována a
získali jsme 15 000 Kč, za které nakoupili sportovní potřeby a přispěli žákům na výrobky
z keramiky.
Také se přihlásili do mezinárodního projektu Ekoškola.
Ve všech třídách třídili odpad na papír a ostatní odpady a sbírali hliník. I v tomto
školním roce pokračovali ve sběru léčivých rostlin. Žáci 9. ročníku v rámci výuky občanské
výchovy a biologického semináře vytvořili projekt “Papírem k dortu !”. Finanční výtěžek byl
věnován jako příspěvek na Braillův řádek k počítači pro nevidomého spolužáka Martina
Bočka, žáka 6.A. Byl mu slavnostně předán vlastnoručně vyrobený šek.
Na konci dubna žáci všech tříd již tradičně pomohli provést jarní úklid obce, kdy
sbírali vše, co nepatří do přírody a na cesty.
Úspěšná byla i účast ve výtvarné soutěži Obnovitelné zdroje energie, kde na 2. místě
se umístila Karolína Panušová a kategorii kolektivních prací získali 3. místo Veronika
Raková, Vendula Péčová, Ivana Lovětínská, Barbora Pernicová. Ceny přebírali v Českých
Budějovicích.
Uspořádali dvě finanční sbírky. Před Vánocemi žáci prodávali fotografie koní, výtěžek
byl poslán na konto sdružení CPK – CHRPA, které se stará o koně využívané k terapii
nemocných lidí. Bylo prodáno 100 pohlednic a výtěžek byl 2150 Kč. V květnu již
poněkolikáté pořádali sbírku pro Ligu boje proti rakovině. V rámci Květinového dne žáci
prodávali kytičky měsíčku lékařského, prodali jich 350 a na účet Ligy boje proti rakovině
bylo zasláno 6 449 Kč.
Žáci se účastnili mnohých naukových a sportovních soutěží. Na podzim se účastnili
přespolního běhu. Žáci reprezentovali školu na turnaji ve florbalu, na plaveckých závodech,
na turnaji v sálové kopané, na soutěž v aerobiku, na turnaji ve stolním tenisu, na třech
turnajích v hokejbalu, na Kiderolympiádě, na fotbalovém turnaji Cocacolacupu, na atletických
závodech O pohár rozhlasu.
Zúčastnili se okresních kol těchto naukových soutěží: Olympiáda v německém jazyce
(K. Panušová – 1. místo a postup do krajského kola), Olympiáda v anglickém jazyce,
Matematická olympiáda (ocenění), soutěž Mladý historik, Pythagoriáda, Olympiáda v českém
jazyce, recitační soutěž (J. Mátlová – ocenění), mezinárodní soutěž Matematický klokan,
soutěž Mladých zdravotníků, literární soutěže k filmu Síla lidskosti.
Ve spolupráci s policií probíhal v 1. - 3. ročníku projekt Ajax. Na prvním stupni byli
žáci zapojeni do projektu Zdravé zuby. V rámci BESIP se žáci I. stupně zúčastnili výuky na
dopravním hřišti v Jindřichově Hradci, na dopravu jsme získali příspěvek z grantu JčK.

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku se konal v rozsahu 7 dnů koncem ledna v
Krkonoších. Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali 10 dvouhodinových lekcí kurzu plavání v
bazénu v J. Hradci.
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili Burzy škol okresu J. Hradec a žáci 9. tříd byli na
Úřadu práce v J. Hradci. V rámci výuky byly pro žáky uspořádány tyto besedy: pokračování
besed výchovného programu s protidrogovým zaměřením (8. a 9. tř.), prezentace práce
studentů Přírodního gymnázia v Praze (9. r.), beseda o ochraně přírody s p. Hesounem (9.r.),
beseda o alternativních zdrojích energie (9.r.), beseda nad kronikou obce (3. tř.), beseda o lese
(4. a 8. tř.), beseda „Láska ano, děti ještě ne“ (8. a 9.tř.), přednáška Helpík o první pomoci (5.
a 6. tř.)
Dále byly pro žáky organizovány exkurze: ZOO Ohrada na Hluboké nad Vltavou (4. a
5. tř.), do planetária v Českých Budějovicích (5.tř.), na naučné stezce Okolo Světa (9.tř.),
Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci (1. a 2. tř.), kulturní památky v Praze (6. r.), do
Technického muzea v Praze a na výstavu Karel IV. (7. a 8. tř.), do jaderné elektrárny Temelín
a do Planetária v Českých Budìjovicích (9. r.), na výstavu Jan Pavel II. (9. tř.), výstavu
fotografií na OÚ Kunžak, CHKO Třeboňsko - Hajnice (7. a 8. r.).
Dvakrát jsme žákům umožnili vyrábět keramické předměty. Pro žáky I. stupně jsme
uspořádali maškarní karneval se soutěžemi. Žáci 6. ročníku jako svůj projekt uskutečnili třídní
svatbu.
Naše škola a její žákovská rada jsou spoluiniciátory výzvy k udělení Nobelovy ceny
míru Siru Nicolasu Wintnovi, který před počátkem druhé světové války zachránil 669
židovských dětí. Oslovili všechny školy v Jihočeském kraji. Žáci sbírali podpisy pod petiční
archy i mezi občany obce.
Na škole byly od října zřízeny tyto kroužky: sportovní kroužek, 2 kroužky aerobiku, 1
oddělení zdravotní tělesné výchovy, 3 kroužky reedukace dyslexie (6 h), zdravotnický
kroužek, dramatický kroužek, pěvecký kroužek, 4 kroužky arteterapie. Všechny kroužky byly
vedeny pedagogickými pracovníky ZŠ Kunžak. Jedno oddělení římskokatolického
náboženství vede pan farář Berkovský.

Mateřská škola
V první polovině roku, do prázdnin byly ve škole 2 třídy a zapsáno bylo 56 dětí.
V pavilonu A bylo 25 - 28dětí ve věku 3 – 7 let, z toho byl 1 integrovaný žák,v pavilonu B
bylo 27 - 28 dětí ve věku 2 – 7 let. O děti se staraly tyto paní učitelky:Vladislava
Hansalanderová, Eva Dvořáková, Ivana Vicanová a ředitelka Hana Spurná.
V době letních prázdnin od 1. července do 31. srpna byla mateřská škola uzavřena. Od
září bylo zapsáno 57 dětí, které byly ve třech třídách. V pavilonu A bylo 23 dětí ve věku 3 - 7
let , v pavilonu B bylo 15 dětí ve věku 2 – 7 let, z toho 1 integrovaný žák, v pavilonu D bylo
19 dětí ve věku 3 – 5 let. O děti se starali paní učitelky Vladislava Hnasalanderová, Monika
Smejkalová, Eva Dvořáková, asistentka Veronika Dvořáková a paní ředitelka Hana Spurná.

O provoz školy se stará Marie Škodová – kuchařka, dále Ivana Vicanová,Jana
Marková – uklízečky, vedoucí školní jídelny je na částečný úvazek Miroslava Váňová, místo
školníka nebylo obsazeno.
Akce, které mateřská škola pořádala pro své děti: jedenkrát v týdnu chodí do bazénu,
dvakrát týdně využívají sportovní halu, šestkrát ročně navštěvují divadelní představení,
v lednu pravidelně navštěvují budoucí prvňáčci 1. třídu základní školy, v únoru pořádají ve
třídách dětský maškarní karneval, slaví Velikonoce, pálí čarodějnice, staví májku, pečou
buřty, kácejí májku, připravují program ke Dni matek, slaví Den dětí, pořádají turistické
výlety na kolech ke Komorníku a na Zvůli, školní výlet do ZOO v Jihlavě,v červnu se
slavnostně loučí s odcházejícími dětmi – budoucím prvňáčkům předávají na památku knihy a
mají své tablo,v prosinci pořádají mikulášskou nadílku a besídku s 1.třídou, účinkují na
setkání s důchodci, navštívily DPS.
Učitelky se dále vzdělávají, účastní se odborných seminářů, odebírají odborné a dětské
časopisy.
Ze školného, které činilo 300,- Kč měsíčně nakupují hračky a vybavení. Další
vybavení a celkový provoz školy je hrazen z rozpočtu zřizovatele, kterým je Obecní úřad
Kunžak. Mzdy jsou hrazeny z peněz Krajského úřadu OŠMT České Budějovice.
V roce 2006 byla mateřská škola plynofikována, v jednom pavilonu byla vyměněna
okna, v dalším lino.

Kulturní přehled
Plesy a taneční zábavy
14. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro.
12. února se konal ples valtínovských hasičů.
18. února pořádali ples sportovci.
19. března pořádali ples kunžačtí hasiči.
15. dubna se konala Velikonoční taneční zábava.
27. srpna pořádali sportovci pouťovou taneční zábavu.
19. listopadu se konala Cecilkovská taneční zábava.
Divadlo
Do dramatického kroužku v základní škole se přihlásilo 20 dětí, které nastudovaly pod
vedením Evy Krafkové představení Staré pověsti české. Děti hrály čtyřikrát pro žáky základní
školy, mateřské školy a ZŠ Střížovice. Představení pro rodiče a veřejnost se konalo 22.
května.

Koncerty
8. července se konal v kostele sv. Bartoloměje koncert Petra Nouzovskéhovioloncello a Štěpána Štrupla – varhany a Chrámového sboru při kostele sv. Bartoloměje
Kunžak. Koncert se konal v rámci II. ročníku letního festivalu varhan a violoncella.
Vánoční koncert se konal ve čtvrtek 21. prosince v obřadní síni obecního úřadu.
Účinkovali zde:Miloš Havlík – housle, Radek Trupl – housle, Drahomíra Tvrdíková – viola,
Jan Szakla – violoncello, Rostislav Tvrdík – kontrabas, Filip Dvořák - cembalo. Zazněly zde

skladby Corelliho, Händla a vánoční a lidové písně z repertoáru souboru Chorea bohemica.
Na závěr si všichni společně zazpívali koledy. Účast na koncertu byla nižší než v minulých
letech.
V neděli 17. prosince již popáté vystupoval Chrámový sbor u vánočního stromu na
náměstí. V jeho podání zazněly adventní písně a koledy. Odpoledne se na náměstí
sešlo velké množství diváků, kteří si na závěr zazpívali společně se sborem koledy.
Tento sbor zpívá v kostele při církevních svátcích. Vede jej pan Štěpán Štrupl.
Různé
2. března pořádal Český svaz žen maškarní karneval pro děti.
11. května základní škola pořádala vystoupení ke Dni matek, děti předvedly scénky,
zpívaly, recitovaly, cvičily. Sál kina byl zaplněn.
V rámci předvolební kampaně 9. května navštívil Kunžak ministr kultury Vítězslav
Jandák a 10. května předseda KDU - ČSL Miroslav Kalousek.
13. července byla na Zvůli slavnostně vysvěcen nový zvon na kapličce.
2. září se konaly pivní slavnosti.
15. prosince žáci ZŠ navštívili DPS, kde obyvatelům zazpívali koledy a zarecitovali,
přinesli jim i malé dárečky. Na radnici se 18. prosince pořádalo již tradiční
předvánoční setkání s důchodci, kde zazpívaly a zarecitovaly děti z mateřské a ze
základní školy, také pro účastníky vyrobily vánoční přání.

Ediční činnost
V roce 2006 vyšla dvě čísla Kunžackého zpravodaje.
Články o dění v Kunžaku se nejčastěji objevovaly v Listech Jindřichohradecka, kde
jsme se mohli dočíst o různých akcích, které se v Kunžaku konaly. Občas se objevil i článek
v Mladé frontě dnes v regionální části, Rudém právu. V regionálním vysílání České televize
byly krátké reportáže a rozhovory se starostou obce. Český rozhlas v relaci nazvané Divnopis
také vysílal reportáž z Kunžaku. Její psaná verze byla pak otištěna ve stejnojmenné knize,
která vyšla na podzim.
V prosinci byla vyhlášena anketa, zda si kunžačtí občané přejí, aby obec zažádala o
navrácení historického titulu město. Ankety se zúčastnilo 229 občanů, kteří se vyjádřili
kladně.
Kunžak byl propagován v několika turistických nabídkách.

Knihovna
Místní lidová knihovna je umístěna v budově čp 170. Knihovnicí je paní Iva
Eichlerová. Knihovna je otevřena pro veřejnost vždy v úterý a v pátek od 16 do 18 hodin.
V knihovně je v roce 2006celkem 8 223 svazků beletrie pro dospělé a 2 454 svazků
beletrie pro děti a 3 508 naučných knih pro dospělé a 792 pro děti, nově bylo zakoupeno 257
knih. Zapsáno je celkem 139 dospělých a 50 dětských čtenářů, kteří za rok 2006 celkem
navštívili knihovnu 1060krát a vypůjčili si 14 971 knižních titulů. Knihovna odebírá 8
periodik, které si čtenáři půjčili 1 306krát. Oproti roku 2005 se nepatrně snížil počet čtenářů,

ale zvýšil se počet výpůjček. Služba veřejného internetu je bezplatná a je velmi hojně
využívána.

Národopis
Tři králové už se stali v Kunžaku tradicí, 6. ledna obcházeli Kunžak a přáli lidem klid a
psali na dveře své monogramy. Kromě místních tří králů, zde pořádala Charita z Českých
Budějovic Tříkrálovou sbírku.
V roce 2006 se masopustní rej na náměstí opět nekonal. Byl pouze dětský maškarní
karneval.
Velikonoce byly letos v polovině dubna. Bylo proměnlivé počasí, teploty pouze okolo
15 st. C, ale pak už přišlo dlouho očekávané jaro.
Čarodějnice již ztratily svůj původní ráz. Letos nebyl žádný velký oheň. Lidé měli
menší ohýnky na svých zahradách. Počasí bylo nepříznivé, ráno dokonce poletoval sníh.
V obci byly postaveny dvě májky. Jedna na Trávníkách a druhá na Bělidle.
Pouť se konala 28. srpna na náměstí. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti
návštěvníků. Počasí přálo, bylo polojasno a teploty okolo 20 st.C. Kolem náměstí a v ulici Ke
kostelu a v Havlíčkově ulici byly postaveny stánky s tradičním pouťovým zbožím, ale také
velké množství stánků bylo s „vietnamským zbožím“. Na náměstí byly tyto pouťové atrakce:
velký řetízkový kolotoč, dětský kolotoč, dětský řetízkový kolotoč, autíčka, skákací hrad, 3
střelnice. Dále zde byly stánky s občerstvením. Náměstí po dobu konání poutě měla pronajaté
paní Ranglová, která se svými společníky zajišťovala provoz atrakcí. V sobotu v podvečer se
konal promenádní koncert před kostelem, hrála studenská kapela Šapcírbend. V sobotu před
poutí sportovci pořádali taneční pouťovou zábavu.
5. prosince chodil Mikuláš s andělem a čerty. Vyrojilo se velké množství pekelníků i
andělé v čele se svatým Mikulášem a byli velmi pěkně namaskováni. Dopoledne navštívili
také základní školu a DPS a mateřskou školu.
V prosinci byl na náměstí postaven vánoční strom, který byl osvětlen stejně jako keře
kolem. Byla osvětlena i borovice pod školou. U stromu se konalo zpívání adventních písní,
konal se i vánoční koncert. Na Štědrý večer byla v kostele zpívaná půlnoční mše.
Silvestr slavili lidé buď doma, na chatách, nebo v restauracích. O půlnoci se rozzářila
obloha velkým množstvím světlic, takřka ohňostroje se objevily na mnoha místech Kunžaku.
Klid nastal kolem jedné již v novém roce.

Policie
Kunžak spadá do obvodu oddělení ve Studené.
Kriminalita v roce 2006 v našem obvodu byla nižší než v předchozím roce.
Nejčastějším trestným činem spáchaným v katastru obce Kunžak bylo vloupání –
celkem 8, většinou to bylo vloupání do chat, nebo do provozoven, dále krádeže – celkem 3,
poškození cizího majetku – celkem 2krát, 1 pátrací akce, 1 nález uhynulého káněte.
Na území katastru obce bylo celkem 9 dopravních nehod. Nehod bylo o 2 více, celkem 9, ale škoda na
vozidlech byla nižší a byla vyčíslena na 298 000,- Kč. Nebyly to závažné dopravní nehody.

Leden:

– dopravní nehoda na náměstí, náraz přední části autobusu zn. Karosa do zadní
části osobního automobilu zn. VAZ., řidič autobusu nepřizpůsobil rychlost

jízdy na zledovatělé vozovce a nezvládl řízení, nehoda byla bez zranění, škoda
na obou vozidlech 25 000 Kč
- dopravní nehoda v ul. Havlíčkova, došlo k bočnímu střetu autobusu zn.
Mercedes a osobního automobilu Opel, oba řidiči se při projíždění zatáčky
nezačali včas a v dostatečné míře vyhýbat a tím došlo k čelnímu nárazu, bez
zranění, škoda na obou vozidlech 25 000 Kč.
Únor:

- pohřešování s následnou pátrací akcí, na OOP Studená bylo oznámeno, že
občanka z Kunžaku pohřešuje svého druha, následně pak byla v noční době
prováděna pátrací akce v okolí rybníka Komorník a na Jitrech, kde byl
pohřešovaný cca po pěti hodinách vypátrán u Tetřeví chaty a i přes značný
mráz neutrpěl žádnou újmu na zdraví, do akce bylo nasazeno 5 policistů, 8
dobrovolných hasičů z Kunžaku, starosta obce Kunžak, 3 policejní auta, z toho
jedno psovoda.

Březen:

- v blízkosti ČOV nález uhynulého káněte lesního – nebyl potvrzen úhyn
v důsledku ptačí chřipky, na místě byla policie a veterinární lékař

Duben:

- hlášeno poškození vstupních dveří v restauraci U Točíka se škodou do 2 700,Kč

Květen:

- došlo ke vloupání do prodejny Jednota, kdy nezjištěný pachatel se do
prodejny dostal po překonání mříží na okně kanceláře vedoucí, poté se tudy
dostal dovnitř, v prodejně odcizil zboží a to nejméně 300 kartonů cigaret
různých značek a dva monitory od pokladen, zboží vynosil dveřmi na rampu,
které si odemkl zevnitř, zde ponechaným klíčem, SD Jednota tak byla
poškozena o částku nejméně 130 000,- Kč

Červen:

- došlo k poškození laku na vozidle BMW, zaparkovaného v opravárenské
provozovně v Kunžaku, kde vznikla škoda v částce nejméně 30 000,- Kč,
pachatel nebyl zjištěn

Červenec:

- dopravní nehoda v ul. Nová, kdy řidička při projíždění levotočivého oblouku
křižovatky se lekla přebíhajícího psa, místo brzdy sešlápla plynový pedál a
vyjela vpravo mimo komunikaci na chodník, kde narazila do sloupu veřejného
osvětlení, příčinou nehody bylo nepřizpůsobení rychlosti, pobíhající pes a 2,35
promile alkoholu v dechu řidičky, nehoda byla bez zranění, hmotná škoda na
vozidle a na sloupu veřejného osvětlení 7 000,- Kč
- došlo ke vloupání do rodinného domu na Lánech, kdy nezjištěný pachatel se
vloupal po vytlačení okna, které bylo vyklopené pouze na ventilačku, ze zadní
části do kuchyně domu, odkud měl volný přístup po celém objektu, dům
prohledal a odcizil zde finanční hotovost, šperky a další věci

Srpen:

- došlo k vloupání do bývalého objektu rekreačního zařízení Jitky a.s (Struha),
kdy nezjištěný pachatel se nezjištěným způsobem vloupal do hlavní budovy,
kde se v klubovně po vypáčení dvířek mincovníku a ulomení mincovníku
vloupal do kulečníkového stolu, ze kterého odcizil 16 ks kulečníkových koulí a
2 gumové kapsy z rohů kulečníkového stolu

Září:

- dopravní nehoda chodkyně, která při přecházení vozovky se dostatečně
nerozhlédla a při spatření dosud nezjištěné cyklistky se chtěla vrátit zpět na
chodník, kdy při tom došlo ke srážce, příčinou nehody bylo nevěnování se
provozu na pozemních komunikacích, došlo ke zranění chodkyně (zlomenina
žeber), jiná škoda nevznikla
- dopravní nehoda na křižovatce u hřbitova dvou vozidel zn. VW Polo a Opel
Astra, příčinou nehody bylo nerespektování dopravního značení a nedání
přednosti v jízdě, nehoda se obešla bez zranění, vznikla škoda na obou
vozidlech ve výši 95 000,- Kč
- došlo k vloupání do bažantnice za Kunžakem, škoda vznikla MS Jitro
Kunžak, neznámý pachatel po odstranění visacích zámků otevřel bažantnici a
zde odcizil 120 ks bažanta obecného, vznikla škoda 10 248,- Kč, pachatel
nebyl dopaden
- dopravní nehoda, kdy řidič osobního automobilu zn. VW při couvání se plně
nevěnoval tomuto úkonu a mírně narazil do chodkyně, která byla později
ošetřena v nemocnici bez dalšího léčení, příčinou nehody bylo nevěnování se
provozu na komunikaci, nehoda se obešla bez hmotné škody
- došlo k vloupání do rekreačního zařízení Jitky a.s. (Struhy), kdy pachatel se
nezjištěným způsobem vloupal do tohoto objektu a odcizil zde vodovodní
baterie, nářezový kráječ a různé klíče od objektu, objekt opustil rovněž
nezjištěným způsobem, pachatel byl dopaden a usvědčen, část odcizených věcí
byla zajištěna vrácena majiteli
- došlo k odcizení stavebního materiálu z volně přístupného rekonstruovaného
areálu Rokytova mlýnu, pachatel nebyl dopaden

Říjen:

- v ulici Nová byl odcizen malý motocykl občanovi, který si jej nechal volně
odstavený před domem, pachatel nebyl dopaden
- došlo k odcizení elektroinstalace portálového jeřábu v seníku ZD Kunžak a to
v délce 100 metrů a dále odcizení vnitřní části rozvodné skříně uvedeného
portálového jeřábu a přívodních elektrických kabelů k teplotním čidlům,
přičemž jedno teplotní čidlo pachatel poškodil, vznikla škoda nejméně 33 000,Kč, pachatel nebyl dopaden

Listopad:

- dopravní nehodu autobusu ve směru od Dačic, kdy řidič na zasněžené
vozovce nestačil včas zastavit za vozidlem stojícím na komunikaci, vjel na
pravou krajnici mimo komunikaci, kde přední částí narazil do oplocení domu,
příčinou nehody bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky, nehoda
se obešla bez zranění, hmotná škoda na autobuse a oplocení činila 6 000,- Kč

- dopravní nehoda osobního vozidla ve směru od Dačic, kdy ve stejnou dobu
jako výše uvedený autobus, který stál na komunikaci z důvodu své předchozí
dopravní nehody do tohoto narazil řidič automobilu zn. Škoda Favorit, příčinou
bylo nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky, nehoda se obešla bez
zranění, hmotná škoda na obou vozidlech činila 30 000,- Kč
- došlo ke vloupání do maringotky v Suchdole, kde pachatel překonal oplocení,
dostal se na pozemek, kde se následně vloupal jak do maringotky, tak do
přistavěné garáže, odkud odcizil sklápěcí přívěs za malotraktor a z maringotky
odcizil spací pytel, plynový vařič a svítilnu, pachatel nebyl dopaden
Prosinec:

- dopravní nehoda dvou osobních vozidel, kdy řidička automobilu Opel jela od
Dačic, kde pak nepřizpůsobila rychlost, při brždění pak vjela vlevo, kde se
v protisměru střetla s protijedoucím vozidlem zn. Kia, příčinou nehody bylo
nepřizpůsobení rychlosti stavu a povaze vozovky, na obou vozidlech byla
škoda 110 000,- Kč, řidička Opelu byla ošetřena na místě bez dalšího léčení
- došlo k vloupání do rekreační chaty, kdy nezjištěný pachatel přijel k rekreační
chatě s dřevěnými přístavky s osobním automobilem s přívěsem, vypáčil
vchodové dveře do chaty, kterou prohledal a odcizil svítilny a plastové
přepravky, poté vypáčil bezpečnostní petlice na visacím zámku u vrat do
dřevníku a u vrat do skladu s materiálem, u skladu se zahradní technikou se mu
toto vypáčit nepodařilo, a tak pravé dveře z dřevotřískové desky v horní části
rozštípal a vzniklým otvorem 50 x 60 cm vnikl dovnitř, z těchto přístavků poté
odcizil travní motorovou sekačku, škoda činila 23 135,- Kč a na poškozeném
zařízení 3 300,- Kč, pachatel nebyl dopaden
- nezjištěný pachatel vnikl neuzamčenými dveřmi do garáže domu, prošel
k chodbě spojující obytnou část domu s garáží a touto se dostal do kuchyně,
kde ze stolu odcizil mobilní telefon zn. Nokia 3410

17.9. dopravní nehoda u Starého Města – tragicky zahynuli dva mladí lidé. Jednou
z nich byla Lucie Štěpánková.
5.12. v ranních hodinách zatýkání v Čechově ulici, bylo zde zastaveno auto převážející
běžence, 8 jich bylo zatčeno.

Počasí
Zima v roce 2005 začala 17. listopadu a nedala nám oddechu po dobu dalších čtyř měsíců. Sníh po
celou tu dobu neslezl a naopak stále ho přibývalo. Nový rok sice začal drobným deštěm, ale odpoledne už zase
padal sníh a zdálo se, že nahoře se protrhla peřina a za 3 dny přibylo 0,5 m sněhu, takže sněhová pokrývka již
činila asi jeden metr. Na cestách ho nebylo kam vyhazoval, začal se z ulic odvážet. 4. ledna začalo mrznout,
teploty se snižovaly, 11.ledna bylo až –16°C. Pak mrazy ustaly a začalo zase sněžit. Teploty poklesly 23.ledna,
kdy bylo ráno –20°C a přes den –15°C., další den bylo dokonce –22°C. V dalších dnech mrzlo a začal ještě
foukat silný vítr. Teploty se pohybovaly okolo –12°C.
4.února se oteplilo na –1°C, ale hned následující den bylo –20°C, takto mrzlo i následující den, ale hned
7.února byla teplota okolo nuly a začalo hustě sněžit, přes den napadlo asi 30 cm nového sněhu a padalo i celý
následující týden. 16.února se oteplilo na nulu a pršelo, sněhu odtálo jen trochu a pod tíží zmrzlé silné vrstvy

sněhu na střechách se některé střechy začaly propadat, spadla střecha na Šrůcově stodole, byla poškozena střecha
na zakristii. 25.února opět padá sníh a padá i následujících dnech. 28.února bylo –15°C.
A na začátku března začal opět padat sníh a napadlo nových 15 cm sněhu. 7. března bylo –10°C.
9.března v noci foukal silný vítr, sněžilo, přes den se oteplilo na +5°C a celý den pršelo, ale 11.března již zase
sněží a 12.března je velká sněhová vánice, vítr dělá závěje. 13.března je –12°C a nesněží, ale následující den opět
padá za den napadlo 15 cm sněhu a sněží až do 17. března. 19. března se vyjasnilo a 20.března byl ráno mráz 10°C a mrzlo následující tři dny. 25. března se oteplilo na +7°C a začalo pršet. 27.března najednou přišlo jaro,
oteplilo se na +16°C , začalo svítit slunce a sníh odtával před očima. Následující dva dny pršelo a přestože bylo
29.března zataženo v poledne se najednou otevřely mraky a bylo možné pozorovat částečné zatmění Slunce.
Večer začaly v republice povodně. V Kunžaku se potoky nerozvodnily. 30.března v 8.00 hodin ráno přiletěl čáp.
Letos se mu však nedařilo kunžackému páru odchovat mladé. Poslední březen přinesl první jarní bouřku
s kroupy. 1.dubna bylo slunečné a jarní počasí, všechny překvapilo, že tak velké množství sněhu odtálo během
jednoho týdne a po sněhu najednou nebylo ani památky a před týdnem se lyžovalo!
5. dubna zase poletoval sníh, byl to ale jen poprašek. 6. Dubna bylo –6°C, ale 8.dubna již zase bylo
+15°C a slunečno. Ale zdálo se, že zima se nechce vzdát. 11.dubna ráno začalo sněžit, vánice byla celé
dopoledne a napadlo asi 10 cm sněhu. Velikonoce byly chladné, počasí bylo proměnlivé. Ale od 19. dubna bylo
teplo a slunečno, 21.dubna bylo +18°C a 22.dubna bylo 20°C. Najednou tady bylo léto! Ze zimních kabátů jsme
najednou v tričkách. 23.dubna byla bouřka z tepla, padaly kroupy. Teplé letní počasí bylo až do konce dubna,
ale 30.dubna ráno poletoval sníh, ale už opravdu poslední v této zimě.
1.května se oteplilo a bylo slunečno, až do 17.května se teploty pohybovaly okolo 20°C a nepršelo, bylo
najednou sucho. 17. května začalo pršet a deštivé počasí vydrželo až do 10.června.

Konec května a začátek června byl chladný, teploty se pohybovaly okolo 10°C. pak se
oteplilo, nástup léta byl prudký, od 12. června se teploty pohybovaly okolo 25°C. 19. června
byla v noci velká bouřka. Teploty nyní šplhaly ke 30°C. Takovéto počasí s vysokými
teplotami, bouřkami vydrželo až do 30. června, kdy se ochladilo na 15°C.
Ale začátek prázdnin přinesl zase letní počasí. Začalo krásné léto s vysokými
teplotami okolo 30°C. 12.července byla ranní bouřka v 5.hodin společně s východem Slunce,
pak přišly další čtyři bouřky, ale teploty neklesly. Přívalový déšť přinesl z polí bahno do
Střížovické ulice. Teplé letní počasí bylo po celý červenec, teploty dosahovaly 30°C. Začátek
srpna přinesl mírné ochlazení a déšť, 3.srpna byla maxinální teplota 15°C a pak se ochladilo
na 10°C (oproti předchozímu dnu to byl teplotní propad o 20°C!) a začalo pršet a pršelo až do
9. srpna. Pak přišlo skoro podzimní počasí, 13. srpna bylo ráno 7°C, ve dne bylo okolo 20°C.
Od 19. srpna začaly růst hřiby ve velkém množství a prostě všude, na místech, kde nikdy
nerostly, houbaři nosili plné koše jen pravých hřibů a od 22.srpna rostly všechny druhy hub.
Počasí na konci srpna bylo polojasné, teploty okolo 20°C. 28. srpna se ochladilo na 15°C.
Od 4. do 8.září bylo letní počasí s teplotami okolo 25°C. 7.září bylo možné pozorovat
částečné zatmění Měsíce. 9.září se ochladilo, ráno byly pouze 3°C, ale den byl teplý a pak
přišlo nádherné babí léto. Během celého září byly teploty okolo 20°C a některé dny i vyšší,
ranní teploty se pohybovaly okolo 15°C.
Teplý byl i začátek října ( přes den 20°C), dalších dnech byly denní teploty okolo
15°C, nemrzlo (pouze v 1.dekádě bylo několik přízemních mrazíků), listy se stále zelenaly na
stromech. 21. až 27.října byly denní teploty nad 20°C, padaly teplotní rekordy. 29.října se
ochladilo na 10°C, během dne byly dvě bouřky.
1. listopadu se prudce ochladilo a v 18.15hodin začal padat první sníh, který se držel,
bylo bílo. Všichni se lekli, že zima je opět tady a ještě dřív než vloni, ale to byl velký omyl.
V následujících dnech se oteplilo, sníh roztál teploty se pohybovaly okolo 10°C. 19.listopadu
bylo slunečno a 12°C (na slunci dokonce 20°C, dalo se chodit v tričku), rozkvetly petrklíče. A
ty kvetly spolu se sedmikráskami až do konce roku. Sníh nepadal, byly mlhy, nemrzlo,teploty
okolo 10°C. Jarní teplé počasí vydrželo i na Vánoce. To nebylo zataženo, protože inverze
způsobila, že ve vyšších polohách bylo slunečno. Ochladilo se 27. a 28.prosince, kdy ráno
bylo – 10°C a – 8°C. Večer se oteplilo a začal padat sníh, napadlo asi 5 cm. Sníh a krásně
zasněžená zimní krajina vydržely dva dny. Na Silvestra se oteplilo, sníh roztál a teploty se

vrátily k již známým hodnotám okolo +10°C. Jak byla minulá zima tuhá a už byli všichni
unaveni z neustálého odklízení sněhu, tak letošní zima nedopřála žádnou sněhovou nadílku,
nejvíce jsou smutní lyžaři, protože sníh není ani na horách.Počasí v roce 2006 bylo skutečně
plné překvapení, extrémů a teplotních rekordy.
Srážky v roce 2006
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

42,9 mm
54,4 mm
93,7 mm
63,1 mm
108,4 mm
137,3 mm
122,3 mm
153,9 mm
10,0 mm
24,2 mm
38,1 mm
15,3 mm

Celkem
Průměr

863,6 mm
71,9 mm

Srážkově byl rok 2006 nadprůměrným, zvláště měsíce květen až srpen.

Pohyb obyvatelstva
K 31. prosinci 2006 měla obec Kunžak 1527 občanů, Kunžak 1270, Suchdol 18,
Terezín 6, Mosty 94, Zvůle 8, Kaproun 3, Valtínov 128. Oproti loňskému roku se počet
obyvatel zvýšil.
Ulice
B. Němcové
Bystřická
Čechova
Dačická
Havlíčkova
Hradecká
Jitra
Ke Kostelu
Malé Podolí
Velké Podolí
Komenského nám.
Střížovická
Nerudova
Nová
Strmilovská
Žižkova
Ostatní

počet obyvatel
77
129
31
132
44
130
3
29
92
64
49
38
130
198
29
24
73

V Kunžaku jsou přihlášeni i cizí státní příslušníci: Slovenská republika 9, Spolková republika
Německo 1, Rakousko 2, Ukrajina 12. Celkem 24.
Narození v roce 2006:
Andrea Drahovská
Jan Grausam
Nela Chválová
Klára Kadlecová
Johana Masopustová
Diana Melicharová
Karolína Müllerová
Klára Pechová
Ladislav Semotán
Lukáš Tůma
Šimon Vašek
Julie Zabloudilová
Charles Felix Zoglobossou
Dominika Pavoučková
Justýna Zichová

Zemřelí v roce 2006:
Armand Antoš
Helena Burgrová
Libuše Dvořáková
Justýna Hajná
Anastásie Hanzalová
Anna Hofbauerová
Marie Kalendová
Marie Marková
Růžena Martínková
Margita Pechová
František Roháček
Lucie Štěpánková
Božena Švehlová
Josef Váňa
Božena Zátopková
Nejstarší občané:
Ženy Marie Schitznerová
Anežka Koblížková
Muži Valentin Matějka

Josef Bartůněk
Jaroslav Šabatka
Průměrný věk občanů: 37,7 let
Svatby:
V roce 2006 bylo v Kunžaku uzavřeno 6 sňatků, pouze jeden sňatek byl sňatkem místních
obyvatel – Roman Kašpárek a Marie Mračková.

