ZÁPIS DO KRONIKY
2005

Činnost OÚ a zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se během roku 2005 scházelo pravidelně každý měsíc, celkem
na 13 zasedáních. Složení zastupitelstva i jednotlivých komisí oproti roku 2004, kdy bylo
zvoleno, se nezměnilo.
Během roku došlo ke změnám v personálním obsazení obecního úřadu. V únoru místo
stavebního technika Petra Poljaka nastoupila na základě výběrového řízení Lenka Kostková.
V roce 2005 byly realizovány tyto větší investiční akce:
- při rekonstrukci silnice II.třídy č.164 – průtah obcí Kunžak ve směru Strmilov
(prováděla firma COLAS a.s. pro Správu a údržbu silnic Jindřichův Hradec) bylo
nutné osadit obrubníky v ulicích Hradecká a Strmilovská a následně provést
úpravu chodníků v ulici Hradecká. Tyto neplánované akce si vyžádaly částku
864 841,- Kč
- v důsledku havarijního stavu musela být provedena oprava části vodovodu na
Malém Podolí v celkové hodnotě 839 643,- Kč, na tuto akci získala Obec
příspěvek 250 000,- Kč od družstva Vodospol
- ukončením výstavby splaškové kanalizace a plynofikace Malého Podolí byly
vytvořeny podmínky pro další rozvoj této druhé nejstarší části Kunžaku, celková
hodnota díla splaškové kanalizace činí 3 101 696,- Kč, dotace od ministerstva
zemědělství byla 1 570 000,- Kč, plynofikace Malého Podolí byla hrazena zcela
z rozpočtu Obce a to částkou 1 568 891,- Kč
- byla dokončena projektová dokumentace k doprovodné infrastruktuře pro budoucí
sídliště dvanácti rodinných domů pod starým hřištěm na malém Podolí, byla
pořízena za 170 170,- Kč za dotačního příspěvku Jihočeského kraje ve výši
102 000,- Kč, tato projektová dokumentace je nutným předpokladem pro možnost
získání dotací na výstavbu technické infrastruktury a pro realizaci bytové
výstavby, protože parcely na sídlišti Zájezdek jsou již zastavěny, je nutné umožnit
občanům výstavbu v jiné lokalitě
- za přispění Evropské unie a Jihočeského kraje byla v rámci programu SPPROP
provedena rekonstrukce místních komunikací náměstí Komenského, tato akce si
vyžádala částku 998 823,- Kč, z toho dotace EU činí 747 000,- Kč a dotace
Jihočeského kraje 139 440,-Kč
- Mikroregion Podjavořicko získal v POV dotaci 200 000,- Kč na výstavbu sítě
sportovních zařízení, tato částka byla poskytnuta naší obci na výstavbu dětského
hřiště za čp. 355 v Hradecké ulici, vzniklo zde dětské hřiště, jehož hodnota je
297 431,- Kč
- byla dokončena přístavba hasičské zbrojnice Kunžak v celkové hodnotě 907 515,Kč, dotace z POV činila 100 000,- Kč, přístavba bude v budoucnu sloužit pro
garažování nové hasičské techniky, na této akci se významnou měrou podíleli
členové SDH Kunžak
- byla dokončena první etapa výstavby hasičské zbrojnice Valtínov za 463 948,- Kč
- pokračovalo se v opravách budovy základní školy, kde byla dokončena
rekonstrukce poslední kmenové třídy, stěny chodeb v přízemí byly obloženy
dlažbou a byla natřena okna v 2NP, tyto práce stály 241 707,- Kč
- byla opravena fasáda čp.60 v Mostech, byla opravena fasáda hasičské zbrojnice
Kunžak, byla zrekonstruována armaturní šachta Malé Podolí, prováděly se opravy
místních komunikací, dopravní značení, náklady na tyto akce činily 487 813,- Kč
Hodnota všech výše uvedených akcí je vyčíslena částkou 7 574 351, Kč, z toho dotace
a příspěvky byly 3 109 440,- Kč.

Během roku obecní zastupitelstvo schválilo novou vyhlášku: Vyhláška č. 1/2005 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu (poplatek za odvoz komunálního odpadu nebyl oproti roku
2004 zvýšen).
Došlo ke změně v užívání obecních bytů. V čp. 170 byla garsoniéra po Petru Poljakovi
přidělena Petru Kovářovi. Uvolněný byt v čp 445 (MŠ) byl pronajat manželům Seitlovým. Na
konci roku 2005 byl p. Marešem uvolněn byt v čp. 170. Jednalo se o pronajmutí bytu
v Mostech a nakonec i o pronájem pohostinství, protože pan Drobil ukončil nájemní smlouvu.
Po jednom neúspěšném jednání se zájemci z Prahy byl nakonec byt i pohostinství pronajato
panu Petru Ťupovi, který měl doposud pronajatý penzion U sv. Jana ve Velkém Podolí.
Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší výměry
ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů). Byly obsazeny všechny byty v DPS. Pan
Matějka byl umístěn do LDN léčebny, byty byly přiděleny těmto občanům: Karel Strejček,
Eduard Čtvrtecký, Libuše Illeová, Anna Šánová.
Během roku došlo k několik prodejům pozemků, většinou se jednalo o zahrady nebo o
předzahrádky. Důležitou byla výměna a darování pozemků od Košťálových, Vrlíkových,
Dvořákových v Dačické ulici, kdy Obci darovali části svých zahrad a Obci tak vznikla
možnost zpřístupnit hřbitov ze zadu.
Obec zakoupila nový traktor za cenu 828 240,.Kč, traktor byl zakoupen na leasing,
starý traktor bude předán SDH Kunžak.
Jednou velmi důležitou změnou se zastupitelé zabývali na několika zasedáních
výběrové komise. Družstvo Vodospol ukončuje svoji činnost a bylo nutné sjednat novou
nájemní smlouvu o pronájmu vodohospodářského majetku obce. Do výběrového řízení se
přihlásily dvě firmy – 1.JVS České Budějovice a VAK Jižní Čechy a.s. Nakonec po jednáních
s představiteli firem, po vyhodnocení nabídek, po vyhodnocení odborných posudků
nezávislých auditorů byla na dobu 15 let uzavřena smlouva s firmou VAK Jižní Čechy a.s.
Na jaře ukončil smlouvu pan Jaroslav Filsak, který vykonával odborný lesní dohled
v obecních lesích, nová smlouva byla uzavřena s panem Rudolfem Hanzalíkem. V roce 2005
se v obecních lesích prováděla plánovaná mýtní těžba, bylo vytěženo 250 m3 dřeva, které
bylo prodáno.
Byly označeny zimní běžecké trasy, Obec uzavřela smlouvu s panem Rostislavem
Smejkalem o jejich údržbě.
Obecní úřad obnovil své počítačové vybavení a byl připojen na tzv. rychlý Internet
On-line.
Obec Kunžak během roku 2005 přispěla Centru zdravotně postižených Jindřichův
Hradec 2 000,-Kč, Středisku rané péče 3 000,-Kč, ČSŽ 7 000,- Kč na pořádání dětského
karnevalu a Mikulášské besídky pro děti, Svazu tělesně postižených 5 000,- Kč na jejich
činnost, SDH Kunžak 5 000,- Kč na jejich činnost, Českému svazu včelařů 2 000,- Kč, SDH
Mosty 4 000,- Kč na pořádání hasičských závodů a 3000,- Kč na jejich činnost, Českobratrské
církvi evangelické 3 000,- Kč na pořádání oslav 100.výročí evangelického kostela ve
Valtínově, rodině Moravcově z Heřmanče 3 000,- Kč na náhradní ubytování, protože jim
shořel dům, 7 980,- Kč – výtěžek ze vstupného na letní koncerty v kostele Sv. Bartoloměje
v Kunžaku – na opravu varhan v tomto kostele, 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.

KDU-ČSL
K 31. prosinci 2005 měla místní organizace KDU-ČSL Kunžak 24 členů. Za dva
zemřelé členy se podařilo získat 2 nové členy.
Výbor pracoval v novém složení, byl zvolen na výroční schůzi14. března 2005:
Předseda
Jiří Pavlů
Jednatel a místopředseda
Josef Drobil
Hospodář
Václav Holcman
Členové
Miloš Šícha
Ing. Vladimír Šamal
Zdeněk Pudil
Jiří Drobil
V roce 2005 se konala jedna výroční schůze a 4 schůze výboru.

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 –
František Dvořák, 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 237. Počet členů se zvýšil o 21, což jsou noví malí fotbaloví hráči –
kadeti.
Výsledky mistrovských soutěží – podzimní část ročníku 2005/06
Kopaná

Mladší žáci

věková kategorie trenér
6 – 9 let
Miloslav
Beránek
Josef Brtník
9 – 12 let
Petr Šolín

Starší žáci

12 – 15 let

Josef Brtník

Dorost

15 – 18 let

Miroslav Zeman
Pavel Kovář
Zbyněk
Krchňavý
Jiří Ferdan
Vladimír Bervid
Karel Loukota

Kadeti

Muži B
Muži A

umístění
soutěž
5. místo – 9 bodů okresní přebor
9. místo – 10
bodů
9. místo – 10
bodů
5. místo – 13
bodů
5. místo – 19
bodů

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

5. místo – 22
bodů

I.B třída
Krajská soutěž

Okresní soutěž

Stručné hodnocení jednotlivých družstev:
Kadeti – našim nejmenším se začíná dařit. Potěšila velká výhra 13:0 ve Slavonicích.

Mladší a starší žáci – mají stejné umístění i body. Je předpoklad, že v krajské soutěži budou
hrát i příští sezónu. Současné umístění neodpovídá jejich možnostem. Určitě mají na víc.
Věříme, že se zlepší po jarní části soutěže.
Dorost – po roční přestávce je opět v mistrovské soutěži, kde se mu daří. Zásluhu na tom mají
i noví trenéři Miroslav Zeman a Pavel Kovář.
Muži B – již několik sezón se udržují v horní polovině tabulky okresní soutěže. V letošní
sezóně má hráčský kádr určitě na víc. Proto věříme, že se v nejbližší době postoupí do vyššího
okresního přeboru.
Muži A – po podzimní části soutěže je velká spokojenost s umístěním. Hráčský kádr se
stabilizoval a dobře pracuje celý realizační tým s hlavním trenérem Vladimírem Bervidem,
který převzal toto družstvo v lednu 2005.
Hostování našich hráčů kopané ve vyšších soutěžích:
Petr Veith – hráč družstva mužů A – Slavoj Žirovnice – krajský přebor kraje Vysočina.
Jan Eichler – hráč dorostu – Slovan Jindřichův Hradec – krajský přebor.
Petr Šolín – hráč starších žáků – Slovan Jindřichův Hradec – krajský přebor
Činnost našich členů v jiných sportovních aktivitách:
Pavel Janák, Jan Chvála, Aleš Přikryl, Radek Nejezchleb – rozhodčí – řídí krajské i okresní
soutěže.
Jaromír Popela – pracuje v kontrolní a odvolávací komisi fotbalového svazu, je předsedou
hospodářské komise Okresního fotbalového svazu Jindřichův Hradec.
Rudolf Hanzalík – je předsedou Okresního fotbalového svazu Jindřichův Hradec.
Kuželky
Družstvo mužů – hraje krajský přebor II., umístění – 7. místo, 8 bodů. Trenérem je Josef
Burian. Po dobrém začátku, kdy byli i na čele tabulky, se přestalo dařit. Dlouhodobě byl
zraněn Zdeněk Správka a pro zaneprázdnění nehrál Libor Mátl. Určitě však mají na víc než je
současné umístění v tabulce.
Smíšené družstvo muži – ženy B – hrají okresní přebor. Trenérem je František Dvořák.
Umístění – 6. Místo, 2 body. Se hrou a umístěním není spokojenost. Věří, že se zlepší.
Družstvo dorostu – přeborník okresu z minulého ročníku je zatím na 2. místě. Zápasy hrají
turnajovým způsobem. Trenérem je Milan Koukol.
Stolní tenis
Kategorie muži – hraje okresní soutěž, umístění – 9. místo, 6 bodů. Trenérem je Zdeněk
Košťál. Co do počtu členů a hráčů je v naší TJ nejmenším oddílem (10 hráčů). To je důvod,
proč je třeba navýšit kádr. Proto se uskuteční 26. Prosince 2005náborový turnaj
registrovaných a hlavně neregistrovaných hráčů.

TJ jako každý rok pořádala tyto akce:
22. ledna Turnaj v sálové kopané O pohár starosty obce
19. února sportovní ples
25. června Turnaj v kopané – žáci O pohár Mikroregionu Podjavořicko
30. června byla dána oficiálně do provozu nová tribuna
9. července Turnaj v kopané – muži O pohár ředitele Obalu Rozkoš
6. srpna Turnaj v kopané – senioři Memoriál Milana Řeháka
3. prosince Mikulášský turnaj v sálové kopané žáků
26. prosince Turnaj mužů ve stolním tenise
V červnu se fotbalisté účastnili turnaje O pohár starosty Vlastiboře, kde se umístili na
1. místě.
Členové TJ se účastnili těchto brigád – sečení rašeliniště v chráněném území
v Mostech a v Suchdole, práce ve sportovním areálu, hlavně práce týkající se doknčení
tribuny.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů má 34 členů, zásahová jednotka má 19 členů, aktivních
členů je 12 a 3 jsou důchodci. V roce 2005 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 2005 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 a sportovní dětský den na hřišti SDH na
Malém Podolí. Nejvíce hasiči pracovali při demolici objektu vedle hasičské zbrojnice a potom
při výstavbě nové garáže.
Během roku zásahová jednotka nevyjížděla k žádnému požáru.
Hasiči se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Horním Meziříčí, v Mostech,
prověrek v Horním Žďáru a noční soutěže v Lužnici.
Během roku pomáhali při úklidu obce, doplňování vody, drželi pořádkovou službu o
pouti, čistili kanalizaci v Albeři, dozorovali pálení čarodějnic v obci, předváděli ukázku
požární techniky na dětském táboře Bílá skála.

Český svaz zahrádkářů
Výbor ČSZ zůstává stále ve stejném složení: předseda Ing. Zdeněk Vondrák, ostatní
členové výboru – p. Bastlová, p. Bartůňková, p. Zátopek. Počet členů je 32, členská základna
stále stárne a její počet se snižuje. Organizace pořádá zájezdy na výstavy společně se místní

organizací Svazu invalidů a zdravotně postižených. Finanční prostředky, se kterými
hospodařili v roce 2005, činily 4 520,- Kč.
Oproti dřívější době, kdy zahrádkáři museli povinně odvádět česnek, nebo pro
nedostatek zeleniny měli v Kunžaku svoji prodejnu zahrádkářských přebytků, je nyní doba,
kdy je na trhu dostatek levné zeleniny. Nyní se spíše pěstují květiny, na zahrádkách jsou
trávníky a bazény. Podle informací zahrádkářů se vyplatí pěstovat šalotku, pórek, červenou
řepu, fazolové lusky, pekinské či čínské zelí, roketu, a to protože jsou buď dražší nebo nejsou
celoročně v místních obchodech.

Svaz tělesně postižených
Tato organizace patří stále v obci k nejaktivnějším. V roce 2005 měla organizace 42
členů, 2 zemřeli a 6 nových přibylo. Výbor pracuje ve složení: předseda Vladimír Šamal,
místopředseda Ing. Karel Mátl, pokladní Ludmila Vosolsobě, členové Eva Havlíčková, Ing.
Zdeněk Vondrák, Ludmila Vosolsobě, Růžena Marková.
V roce 2004 se konala 1 členská schůze, 12 schůzí výboru. Organizace pořádala 4
přednášky: Dr. Pavel Spurný o sluneční soustavě s promítáním snímků (43 účastníků),
přednáška a film o Wintnových dětech, Ota Hrbotický o Kanadě s promítáním videa (30
účastníků), Eva Krafková o Islandu s promítáním snímků (33 účastníků).Dále se členové sešli
12 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 25 – 45 osob. Pro
členy i ostatní zájemce uspořádali 3 autobusové zájezdy, navštívili výstavu Hobby v Českých
Budějovicích, Jemnici a Slavonice s prohlídkou měst, Kamenici a Žirovnici s návštěvou
muzea, zámku, parku a výstavy květin. Uskutečnili pěší výlet na Viklan u Suchdola. A také 7
krát uskutečnili zájezd do bazénu v Třeboni. Čtyři členové se zúčastnili rekondičních pobytů

MS Jitro
Výbor mysliveckého sdružení Jitro Kunžak se v roce 2005 sešel 4krát, dvakrát se
konala členská schůze a jedenkrát výroční členská schůze. MS má 38 členů stálých a 5
čestných členů. Výbor i revizní komise pracují ve stejném složení jako v roce 2003.
MS Jitro Kunžak hospodaří na 1983 hektarech honební plochy. Členové MS
odpracovali v době zimního strádání přikrmováním zvěře 4000 hodin. Dále odpracovali u ZD
Kunžak brigádně při sběru kamene brigádnické hodiny, za tyto brigády obdrželi jadrné
krmiva. Byla zorána a oseta zvěřná políčka a vybudována myslivecká zařízení, bylo
zakoupeno osivo a umělá hnojiva. Byla vybudována voliéra na odchov bažantů.
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. Bylo zakoupeno 190 kusů káčat, která byla vysazena
na rybníky Obecní, v Hošťatech a v Suchdole. Škodná likvidovala nejen káčata, ale i jinou
lovnou zvěř, další škody byly napáchány zemědělskou technikou a automobily na silnici.
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 2005členové MS ulovili tuto zvěř: 20 kusů srnčí zvěře – 5 srnčat, 5 srn, 2
III.věk. třída, 3 II.věk. třída, 5 I. věk třída, 43 kusů černé zvěře – 28 selat, 12 loňčáků a 2

bachyně a 1 kňour, 8 zvěř mufloní – 1 mufloňče, 3 muflonka, 1 muflon I. věk. kategorie, 3
mufloni II.věk.kategogie, 111 kusů kachen, 4 kusy zajíců, 95 bažantů, 20 holubů hřivnáčů, 33
lišek, 8 kun lesních, 48 kun skalních, 28 toulavých koček, 3 toulaví psi, 3 norci američtí, 2
vrány, 4straky.

Zemědělské družstvo
Zemědělské družstvo Kunžak hospodařilo v roce 2005 na 2 723,72 ha zemědělské
půdy. Z toho je 2 434,86 ha půda najatá od jiných a 288,86 ha výměra vlastní půdy.
Obhospodařovaná zemědělská půda 2739,89 ha v tom orná půda 980,32 ha, 1,85 ovocné sady
(v Lomech), 1473,75 trvalé travní porosty. Lesní pozemky celkem 2,17 ha a ostatní plochy
3828 ha.
Na orné půdě bylo pěstováno krmné obilí na 414,98 ha (pšenice ozimá, ječmen jarní, oves), kukuřice na
siláž na 310,30 ha, řepka na 144,86 ha a brambory na 110,10 ha.

3. srpna 2005 to byl začátek letních žní. Sklizeň obilí skončila 1. září. Poprvé v historii
ZD Kunžak byly žně prováděny pouze dvěma vlastními kombajny. Velmi dobře se osvědčil
nově zakoupený kombajn LEXION – 406. I přestože počasí nepřálo, byly výsledky rostlinné
výroby dobré. Vyrobené obilí převážně ZD používá pro svoji výrovu krmiv pro živočišnou
výrobu.
Vyrobilo se:
Pšenice
Ječmen
Oves
Řepka

1 455,1 t
526,2 t
35,9 t
280,8 t

279,29 ha
124,40 ha
11,29 ha
144,86 ha

5,21 t/ha
4,23 t/ha
3,18 t/ha
1,94 t/ha

1. září začala sklizeň brambor. Počasí i na podzim bylo nepříznivé, ale i výnosy
brambor byly velice dobré. Vyrobilo se: 3 520 t brambor, z toho 1901 t konzumních a 1619 t
průmyslových. Jak v roce 2004, tak i v roce 2005 se pro nadbytek brambor na trhu, velmi
špatně prodávaly. Konzumní brambory za průměrnou cenu 1 719,-Kč/t a průmyslové
brambory za průměrnou cenu 1 229,- Kč/t. ZD se podařilo prodat v roce 2005 226 633 kg
loupaných brambor za průměrnou cenu 7,50 Kč/kg. Loupané brambory odebírají restaurace,
jídelny a odběratel MTM-ZAS s.r.o. Hluboká nad Vltavou, který zásobuje menzy, školy a
nemocnice.
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 415 dojnic. Počet krav na pastvinách
bez tržní produkce je 392 ks, 969 ks je mladý dobytek, zčásti chovaný pro obnovu stáda a
z části pro výkrm a prodej. V Člunku je soustředěn celý chov prasat, od porodny do výkrmu.
V roce 2005 bylo prodáno 2 294 ks jatečných prasat ve váze 110 – 115 kg. Odbytové ceny
výrobků živočišné výroby byly příznivé. V Člunku bylo započato s modernizací prasečáku,
která je z části podporována z Operačního programu (dotace).
ZD Kunžak koupilo v roce 2005 novou techniku: kolový traktor CASE MXM 155
s čelním vývodem a hydraulikou, sklízecí mlátičku CLASS Lexion 460 a podmítač. S
veškerou techniku provádí ZD služby v jiných podnicích, např. sklizeň obilí, kukuřice,
cukrovky na Moravě.
ZD založilo v roce 2005 vlastní odbytovou organizaci OZK Kunžak s.r.o. Důvodem
tohoto rozhodnutí byla likvidace odbytového družstva Tábor, jehož byli členy. Vzhledem

k tomu, že veškeré operační programy podporované EU zvýhodňují podniky zařazené do
odbytových organizací, je velmi výhodné mít vlastní odbytovou organizaci.
Ke konci roku 2005 mělo družstvo 105 zaměstnanců a 206 členů. Složení
představenstva se nezměnilo: Jiří Čapek, Josef Drobil, Ing. Jan Hanzal, Zdeněk Tůma, Zdeněk
Zámečník, František Vašek, Jindřich Waszniowski. V kontrolní komisi je předsedkyní Lenka
Haneyová, členy Karel Brosch a Jan Novák. Předsedou družstva je Ing. Jan Hanzal,
místopředsedou Zdeněk Zámečník.
Hospodářský rok 2005 byl uzavřen ziskem.
Žádné akce ZD nepořádá, pouze pro zaměstnance ukončení roku s občerstvením a
hudbou jako poděkování za celoroční práci. Poskytuje pro pořádání dětského karnevalu i na
jiné akce pro děti družstevní sál zdarma.

Základní škola
Škola je zřízena 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).
V 1. až 9. ročníku je vyučováno podle vzdělávacího programu „Základní škola“ č.j. 16
847/96-2. Škola zajišťuje standardní vzdělání poskytované základní školou. Od 4. ročníku se
vyučuje cizí jazyk: angličtina. Jsou vyučovány tytu volitelné předměty: v 7. a v 8. ročníku
informatika a biologický seminář a v 9. ročníku biologický seminář, dále se vyučuje
nepovinný předmět římskokatolické náboženství. S žáky, kterým byly diagnostikovány
specifické poruchy učení, se provádí reedukace. Osm žáků je z důvodů specifické poruchy
učení na návrh PPP integrováno a vyučují se podle individuálních plánů.
Základní škola Kunžak má k 1. září 2005 11 tříd a 2 oddělení školní družiny. Paralelní
třídy jsou zřízeny ve 6. a 9. ročníku. Počet žáků se zvýšil, protože byla zrušena malotřídní
škola ve Střížovicích a všech 15 žáků přešlo do naší školy. Škola měla k 1. září celkem 232
žáků (průměrný počet žáků na třídu je 21,09): na I.stupni je 115 žáků v 5 třídách (průměr
23,0) a na II.stupni je 117 žáků v 6 třídách (průměr 19,3). Více jak polovina žáků bydlí
v Kunžaku 143 (tj.62,6%), ostatní dojíždějí (37,4%): z Člunecka 43, ze Střížovicka 40, z
místních částí Kunžaku 18, 2 žáci ze Strmilovska a 1žák z Hospříze a 2 žáci z Markvarce.
V obou odděleních školní družiny je zapsáno celkem 50 dětí z 1. až 3. ročníku.
Na škole pracuje od 1. září 2005 celkem 19 pedagogických pracovníků a 9 provozních
zaměstnanců: ředitel, zástupkyně ředitele, 12 učitelů na plný úvazek, 2 učitelé na zkrácený
úvazek a 3 vychovatelky na zkrácený úvazek, 2 asistentky, školník na plný úvazek (zároveň je
i topič), 2 uklízečky na plný úvazek a 1 uklízečka ve sportovní hale na zkrácený úvazek, 1
hospodářka a 1 vedoucí školní jídelny na zkrácený úvazek a 3 kuchařky na plný úvazek a 1
na zkrácený úvazek.
Na konci školního roku odešel Oldřich Budinka do starobního důchodu. Nově byla
přijata do pracovního poměru Petra Hanzalová jako asistentka k integrovanému chlapci do
1.třídy, zároveň je částečně zaměstnaná jako vychovatelka školní družiny. Po mateřské
dovolené se vrátila paní učitelka Jitka Beranová.
Od září 2005 bylo třídnictví přiděleno takto:
1. třída
Marie Krejčí
2. třída
Iva Kolářová
Jitka Beranová
3. třída

4. třída
Jana Geistová
5. třída
Jaroslava Rozporková
6. A třída
Jana Klabouchová
6. B třída
Petra Karasová
7. třída
Jan Dobeš
8. třída
Hana Tančincová
9. A třída
Dana Horázná
9. B třída
Pavel Chrstoš
Dále na škole vyučuje Jaroslav Kulik a Štěpán Štrupl, výchovným poradcem je Pavel Chrstoš,
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.

Ve školním roce 2004/05 organizuje škola pro své žáky tyto mimoškolní aktivity:
dramatický kroužek (p.uč. Krafková), pěvecký kroužek (p.uč. Štrupl), zdravotní kroužek (p. uč. Horázná), sportovní hry (p. uč. Kulik),
kroužky reedukace dyslexie (p. uč. Kolářová, Krejčí, Klabouchová), 4 skupiny arteterapie (P. Hanzalová), 2 kroužky aerobiku (J. Beranová,
H. Tančincová), zdravotní tělesnou výchovu vede H. Tančincová. Jednu skupinu římskokatolického náboženství vede pan farář Pavel
Berkovský.

V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu ve škole pokračovali v programu
Školní mléko. Dotované mléko pravidelně odebíralo 61% žáků. V prosinci škola vyhrála
soutěž v množství odebraného mléka. Zvítězila v Jihočeském kraji v kategorii škol do 300
žáků, obdržela od firmy Laktea finanční obnos 15000 Kč. Ve třídách se třídí odpad na papír a
ostatní odpady, sbírá se hliník. Na jaře se škola podílela na úklidu obce. Pokračovali ve sběru
léčivých rostlin a pomerančové kůry, žáci dostali zaplacenou plnou výkupní cenu. V dubnu
pořádali pro všechny žáky projekt Den Země na téma ochrana živočichů. Škola je zapojena do
projektu Zdravé zuby. Škola je členem Klubu environmentální výchovy. V prosinci jí byl na
ministerstvu školství propůjčen na tři roky titul Škola obnovitelného rozvoje II. stupně.
Na podzim uspořádali žáci 9.A sběr tříděného papíru, papír sbírali nejen žáci, ale do
akce byla zapojena i veřejnost. Celkový výtěžek 6400 Kč byl věnován jako příspěvek na
počítač pro nevidomého Martina Bočka žáka 6. třídy.
V květnu uspořádali finanční sbírku v rámci Květinového dne pod záštitou Ligy boje
proti rakovině, prodalo se 350 kytiček a výtěžek sbírky činil více než 5500,- Kč. Dvakrát
organizovali prodej pohlednic koní pro občanské sdružení Chrpa, které využívá peněz na
výcvik koní pro rehabilitaci postižených. Celkem byly prodány pohlednice za 3700 Kč.
LVVZ se uskutečnil pro žáky 7.třídy, lyžařský kurz probíhal v Krušných horách na
Bublavě. Plaveckého kurzu se zúčastnili žáci 3. a 4. Ročníku, žáci těchto ročníků se také
účastnili kurzu dopravní výchovy na dopravním hřišti v Jindřichově Hradci.V rámci BESIP se
žáci zúčastnili akce Bezpečně po zebře a žáci 1. – 3. ročníku se účastní akce Ajax, kterou
pořádá Policie ČR.
Žáci 8. a 9. ročníku navštívili Burzu škol a Úřad práce v Jindřichově Hradci. V rámci
výuky byly uspořádány tyto besedy: pokračování besed výchovného programu
s protidrogovým zaměřením, beseda nad kronikou, o životě v našem lese, o letecké bitvě nad
Kunžakem, o včelařství, o likvidaci odpadu. Dále byly pro žáky organizovány tyto exkurze:
na naučné stezce Okolo Světa, okresní knihovna a okresní muzeum, skleník Fata Morgana
praha, ZOO Praha, kulturní památky v Praze, naučná stezka Červené Blato, CHKO
Třeboňsko 1. a 2. ročník navštívily před Vánocemi Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci.
V červnu se pořádaly sportovní dny, kdy v lehkoatletických disciplínách spolu soutěžili žáci jednotlivých ročníků.

Na škole se pro žáky pořádaly školní kola těchto naukových soutěží:Matematická
olympiáda, Matematický klokan, Soutěž mladých historiků, Olympiády v českém jazyce,
v německé jazyce, v anglickém jazyce, recitační soutěž, několik výtvarných soutěží, pěvecká

soutěž Kunžacký slavík. Žáci pak školu reprezentovali v okresních kolech těchto soutěžích:
Soutěž mladých recitátorů (6dětí v okresním kole, jedno 1.místo s postupem do krajského
kola a 2 ocenění),Olympiáda v Čj (4.-6.místo), Matematická olympiáda (mladší žáci –
1.místo), Soutěž mladých historiků, Olympiáda v Nj, Olympiáda v Aj (5.místo), Dopravní
olympiáda (5.místo), soutěž mladých zdravotníků (5. místo). Dále se žáci zúčastnili těchto
sportovních soutěží: soutěž v aerobiku, turnaj v sálové kopané (postup do krajského kola),
Dačický čtyřboj, turnaj v odbíjené dívek, CocaCola Cup v kopané, závody v plavání(1. A
2.místo), Pohár města Dačic, Pohár rozhlasu, Mac Donald Cup, přespolní běh, stolní tenis
(4.místo v krajském kole), turnaj ve florbalu, Eurofestival – volejbal dívky, kopaná, atletika.
Pěvecký kroužek několikrát vystupoval na veřejnosti (setkání s důchodci, vítání
občánků, Den matek). Dramatický kroužek vedl hru Zahrada.
V době od 29.dubna do 4.května provedla ČŠI na škole inspekci.
Pokračovalo se v opravách budovy. Byly obloženy sokly na chodbách v přízemí a na
schodišti, byla dokončena rekonstrukce poslední třídy, kde byla vyměněna podlaha a
zrekonstruováno topení. Ve druhém patře byla opravena a natřena okna.Tyto práci stály
242000 korun. Byla zmultinedializována učebna fyziky a chemie (byl pořízen dataprojektor a
notebook připojený na Internet. Pokračovalo se také ve vybavování školní kuchyně (nerez
nábytek, mixer, počítač).
V roce 2005 byla podle nového školského zákona zřízena Školská rada, kam byli
jmenováni tři zástupci Obce – Ing. Vladimír Šamal, Alena Brunnnerová, Zdeněk Zámečník,
zvoleni tři zástupci rodičů – Jana Danielová, Alena Štěpánková, Stanislava Budíčková a tři
zástupci pedagogických pracovníků školy – Mgr. Jan Dobeš, Mgr. Dana Horázná, Mgr. Marie
Krejčí. Rada zasedala poprvé v září, kdy zvolila svého předsedu – Alenu Štěpánkovou. Na
tomto zasedání byl schválen jednací řád Rady, Výroční zpráva školy za rok 2004/2005, Školní
řád.
V říjnu začal také pracovat Žákovský parlament, kde má každá třída (od 5. ročníku)
své dva zástupce.

Mateřská škola
V první polovině roku, do prázdnin byly ve škole 2 třídy a zapsáno bylo 52 dětí.
V pavilonu A bylo 27 dětí ve věku 3 – 7 let, z toho byl 1 integrovaný žák,v pavilonu B bylo
25 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 50 dětí, které byly ve dvou třídách. V pavilonu A bylo 25 dětí ve věku 4 – 6
let , v pavilonu B bylo 25 dětí ve věku 3 – 7 let.
O provoz školy se stará Marie Škodová – kuchařka, dále Jana Marková – uklízečka,
vedoucí školní jídelny je na částečný úvazek Miroslava Váňová, Bohuslav Rozporka – topič
Místo školníka nebylo obsazeno, od září se školníkem a topičem stal pan Jiří Hybner.
Akce, které mateřská škola pořádala pro své děti: jedenkrát v týdnu chodí do bazénu,
dvakrát týdně využívají sportovní halu, třikrát 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 Jitra, 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 250,- Kč a od září 208,- 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.

SPOZ
Předsedkyně sboru pro občanské záležitosti spolu s matrikářkou uspořádaly 1.května a
31. listopadu vítání občánků, prvně vítaly 9 děti a podruhé 12 dětí. Počet narozených dětí se
značně zvýšil. Při obřadu vystoupily děti ze základní školy, které zazpívaly písničky a
přednesly básničky.
30. dubna se konala zlatá svatba manželů Dererových z Mostů a 27. prosince manželů
Horákových z Kunžaku.
V obřadní síni se konaly v roce 2005 2 svatby, obě to byly svatby místních občanů.
Na konci školního roku bylo v obřadní síni slavnostně předáno vysvědčení žákům
devátého ročníku, kteří opouštěli základní školu, obřadu byli přítomni všichni vyučující a
rodiče žáků.
Před Vánocemi se konalo setkání s důchodci, kde v programu vystoupili žáci základní
a mateřské školy. Nově se uspořádalo posezení obyvatel DPS, kde také vystoupily děti ze
základní školy.
V prosinci starosta navštívil kunžacké občany, kteří žijí v domovech důchodců mimo
obec Kunžak, a předal jim malé dárky.

Kulturní přehled
Plesy a taneční zábavy
14. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro.
12. února se konal ples valtínovských hasičů.
19. února pořádali ples sportovci.
19. března pořádali ples kunžačtí hasiči.
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 Zahrada na motivy Jiřího Trnky. Děti hrály čtyřikrát pro žáky základní školy, mateřské
školy a ZŠ Střížovice. Představení pro rodiče a veřejnost se konalo22. května.

Koncerty

16. července obecní úřad pořádal v kostele sv. Bartoloměje koncert Petra
Nouzovského- violoncello a Štěpána Štrupla – varhany. Koncert se konal v rámci I. ročníku
letního festivalu varhan a violoncella. Zazněly zde skladby Bacha, Mozarta, Händla,
Pergolesiho, Rachmaninova, Gosseca.
14. srpna pořádal obecní úřad další koncert v kostele sv. Bartoloměje. Vystoupili zde
Petr Přibyl – viola, člen orchestru Národního divadla a naše přední varhanice Zuzana
němečková, zpíval Jiří Sulženko – sólista opery Národního divadla. Zazněly zde
skladby Bacha, Händla, Telemanna, Dvořáka, Vivaldiho a černošské spirituály. Při
koncertu se ukázalo, že varhany potřebují opravu. Koncert se stal popudem k jejich
opravě. Vstupné z obou letních koncertů pořádaných v kostele byl Obcí věnován na
jejich opravu, další část peněz byla z prostředků církve. Varhany se opravily
v podzimních měsících.
Vánoční koncert se konal v pondělí 12. prosince v obřadní síni obecního úřadu.
Účinkovali zde: Pavla Kšicová – zpěv, Liběna Séquardtová – hoboj, Monika Knoblochová –
cembalo, Miloš Havlík – housle, Tomáš Duda – viola, Radek Širc – violoncello. Koncert se
jmenoval Vánoční hudba evropských národů. Zazněly zde skladby Purcella, Händla,
Vodrážky, Mozarta,Forquerayho, Vivaldiho, Hálka a české koledy.
V neděli 18. prosince již počtvrté 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
22. ledna se konal turnaj v sálové kopané O pohár starosty obce Kunžak.
24. února se konala beseda s panem Burianem pracovníkem Okresního muzea
v Jindřichově Hradci, který se zabývá historií letectví, beseda se týkala letecké bitvy nad
Kunžakem v roce 1944. Zúčastnilo se jí 50 posluchačů.
12. března pořádal Český svaz žen maškarní karneval pro děti.
17. května základní škola pořádala vystoupení ke Dni matek, děti předvedly scénky,
zpívaly, recitovaly, cvičily.Sál kina byl zaplněn.
11. června pořádaly ženy spolu s hasiči na Dětský den, který byl nakonec dvakrát odložen pro nepřízeň
počasí, a nakonec se musel konat v kině.

9. července se konal turnaj v kopané O pohár ředitele Obalu Rozkoš.
6. srpna se konal Memoriál Milana Řeháka – turnaj v kopané seniorů.
3. září se konaly pivní slavnosti.
11. listopadu pořádal svaz invalidů besedu s panem Hrbotickým o Kanadě, kam
emigroval v šedesátých letech. Beseda se konala ve škole, kde je možné promítat video
dataprojektorem na velké plátno.
Stejná organizace na stejném místě pořádala 27.listopadu besedu s Evou Krafkovou o
Islandu.
3.prosince se konal Mikulášský turnaj v sálové kopané.
16. prosince žáci ZŠ navštívili DPS, kde obyvatelům zazpívali koledy a zarecitovali, přinesli jim i malé
dárečky. Na radnici se 19. 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.
25. prosince se ve sportovní hale pořádal turnaj ve stolním tenise.

27. prosince ke v sále ZD konalo travesti show.

Národopis
Tři králové už se stali v Kunžaku tradicí, 6. ledna obcházeli Kunžak a přáli lidem klid a
psali na dveře své monogramy.
V roce 2005 se masopustní rej na náměstí opět nekonal.
Velikonoce byly letos na konci března. Počasí letos koledníkům přálo. Bylo sice pod
mrakem, ale bylo teplo. Jaro už oznamovalo svůj příchod.
Čarodějnice se pálili na Malém Podolí, ale již to nebyla záležitost mládeže, ale spíše
rodičů s dětmi. Lidé měli menší ohýnky na svých zahradách. 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 slunečno a teplo. 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, twister, dětský kolotoč, lochneska, draci, 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 kostela, hrála studenská kapela Šapcírbend.
V sobotu před poutí sportovci pořádali taneční pouťovou zábavu.
5. prosince chodil Mikuláš s andělem a čerty. Vyrojilo se dost velké množství
pekelníků i andělé v čele se svatým Mikulášem a byli velmi pěkně namaskováni. V pátek 3.
prosince 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. Nově 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 půl jedné již v novém roce.

Ediční činnost
V roce 2005 vyšlo v prosinci jedno číslo 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.
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 2005 celkem 10 506 svazků beletrie a 4012 naučných knih, nově
bylo zakoupeno 290 knih. Zapsáno je celkem 149 dospělých a 70 dětských čtenářů, kteří za
rok 2005 celkem navštívili knihovnu 1114krát a vypůjčili si 14 518 knižních titulů . knihovna

odebírá 8 periodik, které si čtenáři půjčili 1120 krát. Oproti roku 2004 se zvýšil počet čtenářů,
počet výpůjček i počet svazků v knihovně.Tento nárůst je každoroční, což je velmi potěšující.
Služba veřejného internetu je bezplatná a je velmi hojně využívána.

Obchodní síť
V roce 2005 nedošlo 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, dětské
oděvy paní Košťálové, květiny a potřeby pro chovatele paní Martínkové, sportovní potřeby
pana Smejkala, textil paní Šmídové, 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.
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.
V provozu jsou tyto restaurace: Formanka, U Točíka, bar Bartolomeo pana Havlíka,
kinokavárna pana Dvořáka, hospoda na hřišti, kterou provozuje TJ, bufet a cukrárna ZD.
V létě byla uvedena do provozu restaurace Na Kocandě v čp. 156 na náměstí, provozuje ji
paní Raková, ale ještě do konce roku neměla potřebná povolení. Penzion a restaurace U sv.
Jana byla v provozu do prosince, kdy její nájemce pan Ťupa její nájem ukončil, byla mu
pronajata hospoda v Mostech, kde svoji dlouholetou nájemní smlouvu ukončili manželé
Drobilovi. Byl ukončen i provoz prodejny v Mostech, zajíždí sem pojízdná prodejna.
Rekreační zařízení Eden ve Struhách bylo opět otevřeno, provozovatelem je pan
Fukač.

Policie
Kunžak spadá do obvodu oddělení ve Studené. Kriminalita v roce 2005 v našem obvodu byla o něco
vyšší než v předchozím roce.

Nejčastějším trestným činem spáchaným v katastru obce Kunžak bylo vloupání –
celkem 9 (1x byli pachatelé nezletilí), většinou to bylo vloupání do chat, nebo do provozoven,
dále krádeže – celkem 10 (1x byli pachatelé nezletilí), 2x prodej marihuany (pachatelé byli
nezletilí), jedenkrát bylo vyhrožováno zabitím.
Na území katastru obce bylo celkem 7 dopravních nehod. Nehod bylo méně, ale bohužel jedna byla
s s těžkým zraněním a jedna dokonce s následkem smrti. Škoda na vozidlech byla vyčíslena na 393 000,- Kč.
Přehled dopravních nehod:

Březen
-

dopravní nehoda ve směru od centra na Střížovice – boční srážka vozidel
Nissan a Mercedes – bez zranění, škoda 3000,-Kč
Srpen

-

dopravní nehoda na křižovatce ulic Nová a Hradecká- vozidla Favorit a Felicia si
nedala přednost – bez zranění, škoda 15 000,-Kč
- dopravní nehoda na křižovatce Dačická Terezín – cyklista nezvládl řízení kola
z kopce a narazil do zaparkovaného vozu Seat Ibiza – cyklista z místa nehody ujel
a nebyl zjištěn – bez zranění, škoda 10 000,-Kč
Září
- dopravní nehoda v ulici Dačická ve směru na Dačice – srážka nákladního
automobilu DAF s návěsem a osobních automobilů Audi a Ford Focus – příčinou
byla nepřiměřená rychlost – řidič Audi, příslušník SRN, byl vážně zraněn, jeho
spolujezdkyně zraněna lehce, škoda 355 000,-Kč
- srážka osobního automobilu se srnou nad Kunžakem směrem na Mosty
Listopad
- dopravní nehoda v ulici Nerudova a B. Němcové- srážka automobilů Favorit a
Citroen – příčinou byla nepřiměřená rychlost na zasněžené vozovce- bez zranění,
škoda 30 000,-Kč
- dopravní nehoda ve směru na Dačice při vjezdu na pilu – srážka automobilu
Peugeot s chodcem, který zemřel
Přehled trestných činů:
Leden
- hlídka vypátrala v obci ve dvou případech dvě osoby, na které vydal okresní soud
příkaz k dodání do výkonu trestu odnětí svobody
- neznámý pachatel vnikl do dvou rekreačních chalup na valtínovských samotách,
kde odcizil 2 motorové pily, televizor, akušroubovák, skleničky, vysoušeč vlasů,
vše v hodnotě 41 500,-Kč
Únor
- nezletilý pachatel v Kunžaku vzal doma motocykl bez vědomí a svolení otce a
jezdil po obci, kde byl zadržen hlídkou Policie- případ byl odložen
- mladiství pachatel v areálu ZŠ prodal za 30,-Kč nezjištěné množství konopí
nezletilému, dále prodal v průchodu restaurace U Točíka nezjištěné množství
konopí za 40,- Kč
Březen
- neznámý pachatel v areálu ZD Kunžak nezjištěným předmětem přeštípl oko
visacího zámku na vjezdových vratech do areálu, dále nezjištěným způsobem
odstranil visací zámek u dveří mrazícího boxu, poté dveře otevřel a z boxu odcizil
150 kg zamraženého vepřového masa v hodnotě 14 000,-Kč, pachatel byl zjištěn a
byla u něj zajištěna část odcizeného masa, která byla ZD vrácena.
Duben
- vloupání do rekreační chalupy na valtínovských samotách – byl odcizen obraz J.A.
Komenského, olejomalba v hodnotě 25 000,-Kč, pachatel nebyl zjištěn
- nezletilý pachatel prodal v průchodu do restaurace U Točíka nezletilému
spolužákovi marihuanu za 65,-Kč, případ byl odložen
Květen
- neznámý pachatel se vloupal do dvou garáží v rodinných domcích v Kunžaku, kde
odcizil 3 motorové pily v celkové hodnotě 44 000,-Kč – byla zjištěna skupina
pachatelů z Jihomoravského kraje, která se touto trestnou činností zabývala v celé
ČR
- neznámý pachatel odcizil v rekreačním objektu u Komorníku hliníkovou střešní
krytinu v hodnotě 16 000,-Kč

Červen
- vloupání do pohostinství Mosty – odcizeny cigarety, sušenky a cukrovinky za
2600,-Kč, pachatel nezjištěn
- neznámý pachatel odcizil z domu na náměstí v Kunžaku 100 000,-Kč
Červenec
- opětovné vloupání do pohostinství v Mostech – odcizeny cukrovinky, drobné
mince, starší magnetofon, škoda za 6 800,- Kč, pachatel nezjištěn
- v Terezíně došlo k vloupání do rekreační chalupy, a to ve dvou případech pachatel
použil paklíč a otevřel si dveře do obytné části chalupy, kde z lednice odcizil různé
potraviny a alkohol v hodnotě 1 200,-Kč, pachatel nezjištěn
Srpen
- došlo ke vloupání do motorestu v benzínové čerpací stanici Kunžak, kde pachatel
využil nedostatečně zabezpečeného okna a vnikl dovnitř a odcizil kasírtašku
s finanční částkou 14 000,-Kč, pachatel nezjištěn
- došlo ke vloupání do automobilu Škoda Octavia zaparkovaném ve dvoře penzionu
Klondike ve Valtínově, pachatel vypáčil zámek auta a odcizil autoradio v hodnotě
5 000,-Kč a koženou kazetu s 35 ks originálních nahrávek v hodnotě 5 300,-Kč,
škoda na poškozeném zámku auta byla 3 000,-Kč, pachatel nezjištěn
Září
- vloupání do rekreační chaty u Komorníku provedli 4 nezletilí pachatelé
z Kunžaku, odcizili v kůlně jedné z chat alkoholické nápoje, nářadí, matrace,
štětce, barvu, způsobili škodu za 2 319,-Kč a poškodili zařízení za 413,- Kč, případ
byl odložen
Listopad
- pachatel v jedné z místních restaurací v podnapilém stavu vyhrožoval své družce,
že ji zabije a to takovým způsobem, že to u poškozené vzbudilo důvodnou obavu,
že své výhružky proti ní splní a ze strachu o svůj život si ve dvou případech
vyžádala příjezd hlídky policie, poškozená využila pak svého práva a nedala
souhlas k trestnímu stíhání pachatele a případ byl odložen
- neznámý pachatel v areálu rekreačního zařízení Eden odmontoval a odcizil 6
zahradních souprav (lavičky a stoly) z volného prostranství před restaurací, škoda
je 8 300,- Kč
Prosinec
- při oslavě zaměstnanců ZD Kunžak v sále neznámý pachatel odcizil jednomu
účastníkovi videokameru, peněženku s hotovostí, kapesní nůž, svazek klíčů od
bytu a klíček od osobního automobilu, celková škoda byla 9 500,- Kč
Sériová činnost jednoho pachatele:
Září
- vyrazil rám okna vnikl do bývalé hájenky v obci Kaproun a odcizil deku, 4,5 l
bílého vína, 4 l červeného vína, způsobil škodu 800,-Kč
- vypáčil vchodové dveře u rekreační chaty u Komorníku, kde odcizil 0,5 l rumu, 1 l
vodky, 20 sušenek Tatranek. 4 konzervy, 4 lahve piva Velkopopovický kozel, vše
v hodnotě 630,- Kč a na poškozených věcech byla škoda 450,- Kč
Říjen
- vnikl po vypáčení balkonových dveří do rekreační chaty u Komorníku a odcizil 2
klíče v hodnotě 100,-Kč a na zařízení učinil škodu 1 500,-Kč
- vnikl po rozbití okna do prosklené verandy chaty ve Struhách, neúspěšně se
pokusil vypáčit vchodové dveře, následně vnikl do sklepa, kde odcizil 20

masových konzerv, 5 lahvových piv Regent v hodnotě 550,- Kč, na zařízení učinil
škodu 200,-Kč
Listopad
- vnikl do chaty na Zvůli, kde odcizil 1 konzervu šprotů, 1 konzervu Májka, načatou
lahev meruňky a Fernet Stocku v hodnotě 200,-Kč, zařízení poškodil v hodnotě
200,-Kč
- vnikl do další chaty, kde odcizil čokoládovou polevu v sáčku, 4 hovězí konzervy,
těstoviny, 8 malých lahviček alkoholu v hodnotě 250,-Kč, zařízení poškodil za
200,- Kč
Pachatel byl koncem listopadu zadržen a bylo zjištěno, že se vloupal do 20 objektů na
území OOP Studená, Nová Bystřice, Slavonice.

Počasí
Rok 2005 začal bez sněhu a bylo na začátek ledna velmi teplo. 1. Ledna byla mlha a
teplota +1°C. toto počasí pokračovalo i v následujících dnech, bylo dokonce i tepleji. Na Tři
krále 6.ledna se strhl prudký déšť a i v noci bylo kolem nuly. 8.ledna bylo dokonce +15°C a
tyto vysoké teploty byly i nadále. 13.ledna přišlo ochlazení na nulu. 14. ledna začalo sněžit,
bylo sice bílo, ale byl to jenom poprašek. 17.ledna se ochladilo , ráno bylo-7°C, další den bylo
i ve dne –6°C. 19.ledna bylo ráno již –3°C a v noci začalo sněžit, ale sněhu stále bylo málo.
To se změnilo 21.ledna, kdy přišla vánice, padal mokrý sníh, protože bylo kolem nuly, a
foukal silný vítr. Druhý den leželo asi 10 cm sněhu. Což byl vlastně první opravdový příchod
zimy. Bylo kolem –1°C a i přes den sněžilo. Sněžilo i v následujících dvou dnech a napadlo
asi 30 cm sněhu, 24.ledna bylo večer –12°C. Toto zimní počasí vydrželo i v následujících
dnech až do konce ledna. Například 28.ledna bylo – 17°C. poslední lednový den celý den
hustě sněžilo a napadlo asi 0,5m sněhu. A sněžit nepřestalo ani začátkem února. Zima si
chtěla všechno vynahradit. Na náměstí byly haldy sněhu, děti z nich dělaly sněhové sochy,
takže jsme tam měli želvu, býka, slepici, psa. Od 5. Února začalo mrznout. Mrazy se
pohybovaly od –16°C do –10°C, i přes den bylo –5°C. Až 10.února se počasí prudce změnilo,
ráno bylo –10°C a v poledne +5°C. v noci byla nula. 11.února pršelo a sníh začal tát. Druhý
den pršelo. Ale toto oteplení bylo jen krátké. 14.února bylo –4°C a byla vánice, kdy napadlo
nových 5 cm sněhu. Další den bylo –9°C. 16.února padal sníh celou noc a ráno bylo nových
20 cm sněhu, chumelilo celý den a připadlo dalších 20cm. nejvíce za celou zimu. Sníh padal a
mrzlo i v následujících dnech. 28.února bylo –16°C. a březen začal mrazivě, bylo –20°C.
sněžilo a mrzlo i počátkem března. 11.března bylo ráno –15°C,odpoledne se oteplilo na +2°C.
v noci 12.března připadlo dalších 10 cm sněhu. Chumelilo i následující den. 14.března bylo
ráno –14°C, přes den svítilo slunce a začalo tát.
15.března ráno sice mrzlo – 6°C, ale ve dne bylo +10°C. Začali zpívat ptáci a ti již
ohlásili příchod jara. Během týdne byl sníh pryč, bylo slunečno a teploty kolem +15°C. Jaro
přišlo velmi rychle.Všechen sníh byl pryč za čtyři dny a najednou tady bylo úplné jaro.
Velikonoce byly koncem března, bylo sice pod mrakem, ale bylo teplo. 2.duna odpoledne
přiletěl čáp. Od počátku dubna byly teploty kolem +15°C, bylo slunečno a sucho. 8.dubna
přišla fronta a začalo pršet, také se ochladilo, denní teploty se pohybovaly kolem +7°C.
16.dubna se oteplilo na +18°C a bylo slunečno. Další den zapršelo, tráva se zazelenala, práci
zpívají naplno. 21. a 22. Se sice ještě ochladilo ráno bylo i –7°C, ale od 23.dubna je slunečno
a přišlo teplé jarní počasí.
1.května už tady bylo léto, bylo nádherné slunečné počasí a +25°C. 2.května padl
teplotní rekord, bylo +26°C. 6. Května se ochladilo, ráno bylo +5°C a přes den pouze +8°C.
9.května přišla bouřka a padaly kroupy. Další den bylo kolem nuly a večer se spustil prudký
déšť. 11.května opět padaly kroupy. 12. a 13. května byly ráno mrazíky. 14.května se začalo

oteplovat, teploty se pohybovaly kolem +20°C. 24.května byla bouřka. Další den se oteplilo a
28.května nastoupila vedra, bylo +29°C a 29.května dokonce +30°C a ještě večer v osm hodin
bylo +25°C., 30.května bylo dusno, večer se ochladilo, bouřka se Kunžaku vyhnula.
Červen začal chladným počasím, bylo kolem +15°C, 4.června pršelo. 6.června přešla
studená fronta, bylo chladno, zataženo, ale nepršelo, 11.června bylo dokonce jen +11°C. od
15.června se oteplilo. Bylo slunečno a teploty kolem +25°C. Bylo sucho. 25.června bylo přes
+30°C, v noci bylo+18°C, přišla bouřka. Bylo teplo a vlhko, takže začaly růst březáci. Do
konce června bylo pěkné léto. S příchodem prázdnin 1.července se ochladilo na +16°C a bylo
zataženo. 2.července pršelo. 4.července se zdálo, že se léto vrací, ale pouze na ten jeden den.
5.července vytrvale pršelo a bylo jen +8°C i přes den. Pak bylo dva dny tepleji, ale 8.července
začalo zase pršet a ochladilo se na +10°C. Od 13.července bylo opět teplo,+25°C. pak zase
přišlo ochlazení na +12°C. začaly růst houby. Skutečné léto přišlo koncem července, kdy se
počasí ustálilo a od 25.července bylo +25°C a stále se teploty zvyšovaly, 29.července
vyšplhaly až na +36°C, v noci bylo přes +20°C. 30.července v noci přišla bouřka a přinesla
ochlazení na +20°C. Tyto teploty se udržely do 5.srpna, kdy pršelo a teploty ještě klesly.
7.srpna padaly kroupy a byla nádherná duha.. 8.srpna bylo ráno +7°C a přes den jen +15°C. .
14.srpna se oteplilo na +20°C, ale další den pršelo a bylo pouze +13°C. Do 22.srpna byly
teploty okolo +20°C.a bylo deštivé počasí. 25.srpna se oteplilo na +25°C. O pouti bylo
slunečno a teplo. Po celou dobu bylo vlhko, toto počasí přispělo k tomu, že houbaři se mohli
radovat z velké úrody hub. Do konce srpna bylo slunečno a teploty okolo +25°C.
Začátek školy už musel přijít, protože vlaštovky byly 1.září pryč. Přišlo krásné babí
léto. Teploty se pohybovaly okolo +20°C. pouze 13. a 15. září vytrvale pršelo. 19. a 20.září
byly ranní mrazíky, ale přes den je teplo. Babí léto pokračovalo i po celý říjen. Bylo slunečno,
bez deště, teploty kolem +15°C. Listí na stromech ještě 24.října bylo zelené. Ani začátkem
listopadu nemrzne a teploty jsou kolem +10°C. Podzim byl nádherný, rostlo hodně hub.
17.listopadu se ochladilo, ráno byla nula, odpoledne poprvé sněžilo, ale sníh ještě tál,
večer už bylo bílo. A najednou tady byla zima. Druhý den napadlo 10 cm sněhu a sněžilo i
v následujících dnech. 24.listopadu bylo - 11°C. Do konce listopadu bylo bílo. 4.prosince
přišla obleva, ale sníh zcela nezmizel. 16.prosince přišla vichřice, začalo vytrvale sněžit.
17.prosince napadlo 20 cm nového sněhu. Sníh byl i na Vánoce. Bylo bílo a mrazivo. Sněžilo
i během Vánoc. Na konci roku se ochladilo, 30.prosince bylo –12°C. Poslední den v roce bylo
mrazivo, v noci bylo –5°C a mrholilo. Na Nový rok začal opět padat sníh
Srážky v roce 2005:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

97,7 mm
70,3 mm
22,9 mm
31,8 mm
78,4 mm
53,8 mm
134,2 mm
106,3 mm
65,1 mm
6,0 mm
29,1 mm
63,4 mm

Celkem
759,0 mm
průměr
63,2 mm
Měsíční
Srážkové byl rok 2005 rokem průměrným.

Pohyb obyvatelstva
K 31. prosinci 2005 měla obec Kunžak 1508 občanů, Kunžak 1257, Suchdol 15,
Terezín 7, Mosty 88, Zvůle 8, Kaproun 3, Valtínov 130. Kunžak překročil hranici 1500
obyvatel, a tak se dostal do jiné kategorie obcí na přidělování peněz ze státního rozpočtu, po
letech se tento příjem zvýšil.
Ulice

počet obyvatel

B. Němcové
Bystřická
Čechova
Dačická
Havlíčkova
Hradecká
Jitra
Ke Kostelu
Malé Podolí
Velké Podolí
Komenského nám.
Střížovická
Nerudova
Nová
Strmilovská
Žižkova
Ostatní

84

125
31
131
42
127
3
27
89
60
41
43
123
197
27
24
70

V Kunžaku jsou přihlášeni i cizí státní příslušníci: Slovenská republika 9, Spolková republika
Německo 1, Rakousko 2, Ukrajina 16. Celkem28.
Narození v roce 2005:
Aneta Dvořáková
Kateřina Jandová
Daniel Rusev
Matěj Janák
Dana Seitlová
Marek Adamík
Kristýna Mrkusová
David Grausam
Bára Kotlánová
Eliška Kotlánová
Milan Procházka
Valentýna Krupková
Viktorie Petra Meixnerová
Petr Borovský
Veronika Hanzlová
Tomáš Senar

Zemřelí v roce 2005:
Karel Cerman
Zdeněk Kudrna
Ludvík Dvořák
Josef Zich
Jan Winkler
František Šlesinger
Anna Blízková
Jiří Vokatý
Jan Feytl
Jitka Krausamová
Marie Vítková
Nejstarší občané:
Ženy Justína Hajná
Marie Schitznerová
Libuše Dvořáková
Anežka Koblížková
Muži František Roháček
Valentin Matějka
Josef Bartůněk
Jaroslav Šabatka

Svatby:
V roce 2005 byly v Kunžaku uzavřeny 2 sňatky, oba novomanželské páry byly z Kunžaku.
Byl to Karel Winkler a Lenka Mrázková a David Škoda a Michaela Tuzarová. Manželé
Dererovi a Horákovi oslavili zlatou svatbu.

