ZÁPIS DO KRONIKY
2004

Činnost OÚ a zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se během roku 2004 scházelo pravidelně každý měsíc, celkem
na 12 zasedáních. Složení zastupitelstva i jednotlivých komisí oproti roku 2002, kdy bylo
zvoleno nezměnilo.
Během roku nedošlo ke změnám v personálním obsazení obecního úřadu.
V roce 2004 byly realizovány tyto větší investiční akce:
- rozšíření chodníku u prodejny Jednota na náměstí
- rekonstrukce tělocvičny v základní škole (hodnota díla je 815 796,- Kč), stavbu
prováděl Stavcent a.s. Jindřichův Hradec
- stezka pro pěší mezi Velkým a Malým Podolím
- oprava účelové komunikace Lána
- rozšíření veřejného osvětlení Velkého Podolí
- příprava projektové dokumentace na rozšíření místní komunikace 28c v ulici
Havlíčkova
- projektová dokumentace na přístavbu hasičské zbrojnice ve Valtínově (firma Pateliér Jindřichův Hradec)
- zahájení prací na projektové dokumentaci k doprovodné infrastruktuře pro budoucí
sídliště rodinných domků pod starým hřištěm na malém Podolí
- Obec Kunžak zakoupila dům čp. 200 ve Střížovické ulici (kupní cena byla
151800,-Kč), na jeho místě bude realizována přístavba hasičské zbrojnice, byly
zahájeny práce na zhotovení projektové dokumentace na tuto přístavbu (firma PAteliér Jindřichův Hradec)
- Zhotovení první etapy Územního plánu obce Kunžak včetně místních částí
Valtínov, Mosty, Suchdol, Kaproun, Terezín a Zvůle
Tyto akce si vyžádaly částku 1 714 952,- Kč, z toho dotace činily 302 000,- Kč.
Po mnohaletém úsilí se Obci podařilo získat dotaci na stavbu splaškové kanalizace
Malé Podolí. Jde o nejvýznamnější a zároveň nejsložitější akci roku 2004. Stavba se provádí
ve staré zástavbě a hustě zasíťovaném terénu. Dotace na tuto akci činí 1 571 000.- Kč.
Celková hodnota díla je 4 629 581,- Kč. Zároveň se stavbou splaškové komunikace byla
prováděna plynofikace. Stavba byla započata na podzim a prováděla se dokud to klimatické
podmínky dovolily, celá stavba bude dokončena na jaře 2005.
Dále byla v roce 2004 dokončena stavba domu s pečovatelskou službou. Kolaudace
proběhla 17. února. Na konci dubna zde byl den otevřených dveří, kdy se přišlo podívat na
dům velké množství občanů. V květnu se začali do domu stěhovat první nájemníci. Dům byl
skoro celý obsazen hned v začátku, poslední byty se obsazovaly na podzim. Do konce roku se
podařilo obsadit všechny byty, kromě jednoho dvoupokojového a dalšího bezbariérového
bytu, který je určen pro tělesně postiženého.
Během roku obecní zastupitelstvo schválilo několik nových vyhlášek. Byly to:
Vyhláška č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (poplatek za odvoz komunálního
odpadu nebyl oproti roku 2003 zvýšen), Vyhláška č. 2/2004, kterou se zrušuje vyhláška
č.3/2002 o příspěvku na náklady MŠ a ŠD, Vyhláška č.3/2004 o vytvoření školského obvodu.
Předtím byla schválena Dohoda o vytvoření společného školského obvodu spolu s Obcemi
Člunek a Střížovice. Toto bylo učiněno na základě nového školského zákona, který začal
platit od ledna 2005, a také v důsledku toho, že Obec Střížovice od června 2005 zavírá svou
malotřídní školu.
Došlo ke změně v užívání obecních bytů. V čp. 170 byla garsoniéra po paní Šamalové
přidělena Mileně Petru Poljakovi, byl uvolněn byt v čp 445 (MŠ), ale do konce roku 2004
nebyl obsazen.

Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší
výměry ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů), bylo prodáno několik parcel na sídlišti
Zájezdek na stavbu rodinných domů (nyní jsou prakticky všechny parcely v této části obce
prodáno, a v roce 2004 zde začal stavět větší počat občanů). Po mnohaletém úsilí byl prodán
objekt bývalé školy ve Valtínově (tento objekt byl Obci vrácen v rámci restitucí), objekt
koupila firma PAS PLUS Valtínov i s okolními pozemky za 1 100 000,- Kč. Dále byly
prodány pozemky na sídlišti Zájezdek paní Hansalanderové a panu Kudrnovi na výstavbu
tenisových kurtů. Od TJ Obal Rozkoš byla zakoupena dokončená konstrukce zastřešené
tribuny na fotbalovém hřišti za 50 000,-Kč (odhadní cena objektu je 274 000,- Kč).
Společně s obcemi druženými v Mikroregionu Podjavořicko bylo vytvořeno pracovní
místo pro pracovníka, který bude udržovat místní komunikace, v obci Kunžak bude tento
pracovník pracovat 77 pracovních dnů (část pracovních dnů bude ještě čerpána v roce 2005).
Obec Kunžak během roku 2004 přispěla Asociaci rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí Motýlek z Jindřichova Hradce částkou 2000,-Kč, Centru zdravotně
postižených Jindřichův Hradec 2000,-Kč, Středisku rané péče 3000,-Kč, Nadačnímu fondu
nemocnice Dačice 3000,- Kč.

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 11. –12. června 2004
souhrnné výsledky ve všech třech okrscích Obce Kunžak
Ve volebním okrsku Kunžak dopadly v průměru volby velice podobně jako v celé
České republice. Zajímavostí je, že v naší obci bylo voleno nejvíce strana v celém okrese
Jindřichův Hradec.
Okrsky
Celkem
3
Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

v%
100.00

Počet
voličů
1171

Vydané
obálky
373

Účast v %

Název strany
SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
Koruna česká (monarchistická strana)
Helax – Ostrava se baví
Česká strana sociálně demokratická
Národní koalice
Občanská demokratická strana
Strana pro otevřenou společnost
Strana demokratického socialismu
Strana zelených
Humanistická aliance
Konzervativní strana
„Sdružení nestraníků“
Strana občanů republiky České
Masarykova demokratická strana

31,85

Odevzdané Platné hlasy
obálky
celkem
373
371
Platné hlasy
celkem v %
36
9,70
0
0,00
1
0,26
41
11,05
1
0,26
109
29,38
0
0,00
0
0,00
6
1,61
5
1,34
0
0,00
1
0,26
1
0,26
0
0,00

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32

Všeobecná občanská strana
Dělnická strana
Strana práce
Balbínova poetická strana
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová
Pravý blok
Strana zdravého rozumu
Unie liberálních demokratů
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana venkova – spojené občanské síly
Strana za životní jistoty
Nezávislá iniciativa (NEI)
SVOBODNÍ
„V. Kožený – Občanští federativní demokraté“
Republikáni Miroslava Sládka
NEZÁVISLÍ

1
0
0
2
0
52
7
2
2
60
6
3
4
0
1
6
24

0,26
0,00
0,00
0,53
0,00
14,01
1,88
0,53
0,53
16,17
1,61
0,80
1,07
0,00
0,26
1,61
6,46

souhrnné výsledky v okrsku č.1: Kunžak
Počet voličů
965
Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Vydané obálky
303

Účast v %
31,40

Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
303
301

Název strany
SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
Koruna česká (monarchistická strana)
Helax – Ostrava se baví
Česká strana sociálně demokratická
Národní koalice
Občanská demokratická strana
Strana pro otevřenou společnost
Strana demokratického socialismu
Strana zelených
Humanistická aliance
Konzervativní strana
„Sdružení nestraníků“
Strana občanů republiky České
Masarykova demokratická strana
Všeobecná občanská strana
Dělnická strana
Strana práce
Balbínova poetická strana
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová
Pravý blok
Strana zdravého rozumu

Platné hlasy
celkem v %
29
9,63
0
0,00
0
0,00
38
12,62
1
0,33
75
24,91
0
0,00
0
0,00
6
1,99
4
1,32
0
0,00
1
0,33
1
0,33
0
0,00
1
0,33
0
0,00
0
0,00
2
0,66
0
0,00
37
12,29
6
1,99
2
0,66

23
24
25
26
28
29
30
31
32

Unie liberálních demokratů
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana venkova – spojené občanské síly
Strana za životní jistoty
Nezávislá iniciativa (NEI)
SVOBODNÍ
„V. Kožený – Občanští federativní demokraté“
Republikáni Miroslava Sládka
NEZÁVISLÍ

1
54
6
3
3
0
1
6
24

0,33
17,94
1,99
0,99
0,99
0,00
0,33
1,99
7,97

souhrnné výsledky v okrsku č.2: Mosty
Počet voličů
94
Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30

Vydané obálky
42

Účast v %
44,68

Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
42
42

Název strany
SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
Koruna česká (monarchistická strana)
Helax – Ostrava se baví
Česká strana sociálně demokratická
Národní koalice
Občanská demokratická strana
Strana pro otevřenou společnost
Strana demokratického socialismu
Strana zelených
Humanistická aliance
Konzervativní strana
„Sdružení nestraníků“
Strana občanů republiky České
Masarykova demokratická strana
Všeobecná občanská strana
Dělnická strana
Strana práce
Balbínova poetická strana
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová
Pravý blok
Strana zdravého rozumu
Unie liberálních demokratů
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana venkova – spojené občanské síly
Strana za životní jistoty
Nezávislá iniciativa (NEI)
SVOBODNÍ
„V. Kožený – Občanští federativní demokraté“

Platné hlasy
celkem v %
6
14,28
0
0,00
0
0,00
1
2,38
0
0,00
14
33,33
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
2,38
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
12
28,57
1
2,38
0
0,00
1
2,38
5
11,90
0
0,00
0
0,00
1
2,38
0
0,00
0
0,00

31
32

Republikáni Miroslava Sládka
NEZÁVISLÍ

0
0

0,00
0,00

souhrnné výsledky v okrsku č.3: Valtínov
Počet voličů
112
Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
28
29
30
31
32

Vydané obálky
28

Účast v %
25,00

Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
28
28

Název strany
SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté
Koruna česká (monarchistická strana)
Helax – Ostrava se baví
Česká strana sociálně demokratická
Národní koalice
Občanská demokratická strana
Strana pro otevřenou společnost
Strana demokratického socialismu
Strana zelených
Humanistická aliance
Konzervativní strana
„Sdružení nestraníků“
Strana občanů republiky České
Masarykova demokratická strana
Všeobecná občanská strana
Dělnická strana
Strana práce
Balbínova poetická strana
Za zájmy Moravy ve sjednocené Evropě
Křesťansko demokratická unie – Československá strana lidová
Pravý blok
Strana zdravého rozumu
Unie liberálních demokratů
Komunistická strana Čech a Moravy
Strana venkova – spojené občanské síly
Strana za životní jistoty
Nezávislá iniciativa (NEI)
SVOBODNÍ
„V. Kožený – Občanští federativní demokraté“
Republikáni Miroslava Sládka
NEZÁVISLÍ

Platné hlasy
celkem v %
1
3,57
0
0,00
1
3,57
2
7,14
0
0,00
20
71,42
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
10,71
0
0,00
0
0,00
0
0,00
1
3,57
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Volby do zastupitelstev krajů konané
ve dnech 5. –6. června 2004
souhrnné výsledky ve všech třech okrscích Obce Kunžak
Ve volebním okrsku Kunžak dopadly v průměru volby velice podobně jako v celém Jihočeském kraji.
Zajímavostí je, že v naší obci bylo voleno nejvíce strana v celém okrese Jindřichův Hradec.

Okrsky
Celkem
3

v%
100,00

Počet
voličů
1179

Vydané
obálky
403

Účast v %
34,18

Odevzdané Platné hlasy
obálky
celkem
402
400

Kód

Název strany

8
12
14
15
19
26
27
33
34
36
39
41
42
54

Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová
Zelení a otevřená společnost
Unie svobody – Demokratická unie
Republikáni Miroslava Sládka
NEZÁVISLÍ
Občanská demokratická strana
Volba pro město
Koruna Česká (monarchistická strana)
Pravý Blok
Česká strana sociálně demokratická
Evropští demokraté
SNK sdružení nezávislých kandidátů
Strana za životní jistoty
Komunistická strana Čech a Moravy

Platné hlasy
Celkem
v%
62
15,50
3
0,75
3
0,75
0
0,00
5
1,25
133
33,25
0
0,00
2
0,50
0
0,00
55
13,75
6
1,50
60
15,00
1
0,25
70
17,50

souhrnné výsledky v okrsku č.1: Kunžak
Počet voličů
981

Vydané obálky
337

Účast v %
34,35

Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
336
334

Kód

Název strany

8
12
14
15
19
26
27
33

Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová
Zelení a otevřená společnost
Unie svobody – Demokratická unie
Republikáni Miroslava Sládka
NEZÁVISLÍ
Občanská demokratická strana
Volba pro město
Koruna Česká (monarchistická strana)

Platné hlasy
Celkem
v%
46
13,77
2
0,59
3
0,89
0
0,00
5
1,49
111
33,23
0
0,00
2
0,59

34
36
39
41
42
54

Pravý Blok
Česká strana sociálně demokratická
Evropští demokraté
SNK sdružení nezávislých kandidátů
Strana za životní jistoty
Komunistická strana Čech a Moravy

0
50
6
47
1
61

0,00
14,97
1,79
14,07
0,29
18,26

souhrnné výsledky v okrsku č.2: Mosty
Počet voličů
93

Vydané obálky
40

Účast v %
43,01

Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
40
40

Kód

Název strany

8
12
14
15
19
26
27
33
34
36
39
41
42
54

Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová
Zelení a otevřená společnost
Unie svobody – Demokratická unie
Republikáni Miroslava Sládka
NEZÁVISLÍ
Občanská demokratická strana
Volba pro město
Koruna Česká (monarchistická strana)
Pravý Blok
Česká strana sociálně demokratická
Evropští demokraté
SNK sdružení nezávislých kandidátů
Strana za životní jistoty
Komunistická strana Čech a Moravy

Platné hlasy
Celkem
v%
14
35,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
9
22,50
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
7,50
0
0,00
10
25,00
0
0,00
4
10,00

souhrnné výsledky v okrsku č.3: Valtínov
Počet voličů
105

Vydané obálky
26

Účast v %
24,76

Odevzdané obálky Platné hlasy celkem
26
26

Kód

Název strany

8
12
14
15
19
26

Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová
Zelení a otevřená společnost
Unie svobody – Demokratická unie
Republikáni Miroslava Sládka
NEZÁVISLÍ
Občanská demokratická strana

Platné hlasy
Celkem
v%
2
7,69
1
3,84
0
0,00
0
0,00
0
0,00
13
50,00

27
33
34
36
39
41
42
54

Volba pro město
Koruna Česká (monarchistická strana)
Pravý Blok
Česká strana sociálně demokratická
Evropští demokraté
SNK sdružení nezávislých kandidátů
Strana za životní jistoty
Komunistická strana Čech a Moravy

0
0
0
2
0
3
0
5

0,00
0,00
0,00
7,69
0,00
11,52
0,00
19,20

KDU-ČSL
K 31. prosinci 2004 měla místní organizace KDU-ČSL Kunžak 24 členů.
Výbor pracovala ve stejném
Předseda
Jednatel
Hospodář
Členové

Revizní komise

složení jako v roce 2003:
Jiří Pavlů
Marie Drobilová
Václav Holcman
Miloš Šícha
Jindřich Waszniowski
Antonín Lovětínský
Josef Marek
Vladimír Šamal

V roce 2003 se konala jedna výroční schůze za účasti předsedy OV KDU-ČSL Dr.
Nováka, který přiblížil přítomným členům činnost krajského zastupitelstva.
Schůze výboru se konaly podle potřeby.
Hlavním úspěchem v roce 2004 bylo pro MO získání čtyř nových mladých členů.
Členové místní organizace se podíleli na přípravě voleb do krajského zastupitelstva a
při volbách do Evropského parlamentu. Bylo vysloveno poděkování Obecnímu úřadu Kunžak
za prováděné úpravy kolem kostela.
Předsedou strany byl zvolen br. Kalousek, členové organizace převážně kladně
hodnotí jeho aktivní práci v poslanecké sněmovně. Na členské schůzi bylo konstatováno, že
KDU-ČSL v současné době postrádá svůj tisk.

KSČM
MO Komunistické strany Čech a Moravy Kunžak má k 31. prosinci 2004 15 členů.
Předsedou organizace je Jan Smejkal, členy výboru Jana Michlová a Karel Winkler.
Organizace kromě vnitrostranické činnosti pořádá veřejné předvolební schůze s občany,
popřípadě k významným událostem, za účasti zástupců ústředních orgánů nebo kandidátu do
těchto orgánů. Pořádala oslavu MDŽ. Účastní se veřejného života v obci a v okrese.

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 216, z toho dospělí 136 – muži 121, ženy 15, dorostenci 17,
žáci 61, žačky 2. Počet v jednotlivých oddílech: kopaná 148: muži 68, dorostenci 17, žáci 63,
kuželky: 33: muži 21, ženy 12, stolní tenis 8: muži 8, ženy 1, ostatní členové 27: muži 25,
ženy 2.
Roční dotace ČSTV na činnost v roce 2004 byla 42000 Kč, dotace na údržbu 12 500
Kč, roční dotace ČMFS byla 18 600 Kč. Patronátní závod Obal Rozkoš přispěl částkou 50000
Kč, což byla třetina příspěvku v roce 2003. Dotace z Obce byla 50 000 Kč a výtěžek z hracích
automatů 18 000 Kč. Brigádnickou činností – sečení v chráněné oblasti Suchdol – Mosty se
získalo 50 000 Kč. Dalším zdrojem peněz je výtěžek z plesu, pouťové taneční zábavy,
pronájmu pohostinství a bytu. Dále byly získány sponzorské příspěvky od firem Sebold, ABC
Trepka, Lesy ČR, kominictví Karel Loukota a syn, PK Mont.
V roce 2004 byla dokončena tribuna na hřišti, během jejího dokončení se TJ potýkala
s nedostatkem finančních prostředků.
Oddíl stolního tenisu má pouze 8 členů. Hraje okresní přebor, kde po podzimní části
skončil na 12. místě. Předsedou oddílu je Zdeněk Košťál. Mistrovské zápasy se hrají v hale,
trénují v pavilonu MŠ.
Předsedou oddílu kuželek je František Dvořák. Mužstvo mužů hraje KP II., po
podzimní části soutěže je 2. místo. Trenérem je Josef Burian. Smíšené družstvo muži-ženy
hraje okresní přebor, po podzimní části soutěže je na 2. místě. Trenérem je František Dvořák.
Dále okresní přebor hraje družstvo dorostu. Trenérem je Milan Koukol. Po podzimu bylo na
2. místě. Družstvo žen, které hrálo II. ligu se nepřihlásilo do soutěže.
Nejpočetnějším oddílem je oddíl kopané. Mužstvo žáků mini – přípravka trénuje
Miroslav Beránek. V mistrovské soutěži OP skončili sice na poslední příčce, ale doufají, že
jejich čas teprve přijde. Mužstvo mladších žáků trénuje Petr Šolín, mužstvo starších žáků
trénuje Josef Brtník, tento oddíl získal titul přeborníka okresu a postoupil do krajské I. A
třídy. Mladší žáci jsou po podzimní části soutěže na 11. místě a starší žáci na 7. místě.
Družstvo dorostu se pro malý počet členů do soutěže nepřihlásilo. Mužstvo mužů B hrají OS
skupinu B. trénují ho Zbyněk Krchňavý a Pavel Ferdan. Po podzimní části soutěže jsou na 6.
místě. Kádr družstva tvoří několik mladších z dorostu a převážně starší, kteří skončili v A
mužstvu. Mužstvo mužů A hraje krajskou soutěž I. B třídu. V minulém ročníku byli na konci
tabulky, ale nakonec se v soutěži udrželi. Letos jsou po podzimní části soutěže na 9. místě.
Trenér Miroslav Beránek odešel na vlastní žádost a byl vystřídán Vladimírem Bervidem
z Jindřichova Hradce.
TJ jako každý rok pořádala svůj ples, pouťovou taneční zábavu a několik turnajů
v kopané.

Český svaz zahrádkářů
Od pana Ing. Zdeňka Vondráka jsem obdržela pouze tuto velmi stručnou zprávu:
Počet členů se snížil na stav 29. Nejenže členové stárnou, mají i více chronických nemocí,
případně omezenou hybnost. Nejvíce členů je kolem 70 let, nejstarší člence je 83 let,
nejmladšímu 50 let.

Svaz tělesně postižených
Tato organizace patří stále v obci k nejaktivnějším. V roce 2004 měla organizace 38
členů, 2 zemřeli a 4 noví přibyli. Výbor pracuje ve složení: předseda Vladimír Šamal,
místopředseda Ing. Karel Mátl, pokladní Marie Vrzáková, členové Eva Havlíčková, Ing.
Zdeněk Vondrák, Ludmila Vosolsobě, Růžena Marková.
V roce 2004 se konala 1 členská schůze, 10 schůzí výboru. Organizace pořádala 4
přednášky: Sociální zabezpečení zdravotně postižených – p. Fejt, historie obce a 100. Výročí
školy – p. Krafková, cesty po Kanadě a cesty po severní Africe – manželé Slámovi. Dále se
členové sešli 9 krát na posezení v restauraci U Točíka, oslavili masopust, MDŽ, Mikuláše.
Pro členy i ostatní zájemce uspořádali 4 autobusové zájezdy, navštívili Roštejn Telč, Javořici,
Troják, Rožnov, Vysoký kámen, Jindřichův Hradec – město a zámek, Vlčice, Strmilov,
Zahrádky. A také 9 krát uskutečnili zájezd do bazénu v Třeboni.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů má 34 členů, zásahová jednotka má 19 členů, aktivních
členů je 12 a 3 jsou důchodci. V roce 2003 se uskutečnily 3 schůze výboru, 3 členské schůze 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 a kontrolní komise – Oldřich Sýkora, Jiří Zátopek, předseda kontrolní komise –
Miroslav Dvořák.
V roce 2004 sbor dobrovolných hasičů uspořádal tradiční ples, uskutečnil výlov
rybníka Husarský. Dlouhodobě spolupracují se svazem žen, spolu s nimi se hasiči podíleli na
těchto akcích: masopust, velikonoční zábava, dětský karneval a sportovní dětský den na hřišti
SDH na Malém Podolí.
Během roku zásahová jednotka vyjížděla k těmto požárům:
1.května hořela stodola v Suchdole
7.května zasahovali hasiči při požáru kulturního domu v Zahrádkách
Hasiči se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Horním Meziříčí a v Člunku
Během roku třikrát pomáhali při mytí vozovky, třikrát zavlažovali trávník na hřišti a o
pouti konali pořádkovou službu.

MS Jitro
Výbor mysliveckého sdružení Jitro Kunžak se v roce 2004 sešel 5krát, dvakrát se
konala členská schůze a jedenkrát výroční členská schůze. MS má 40 členů stálých a 5

čestných členů. Během roku byly podány 3 žádosti na vystoupení z MS a 1 žádost o
přijetí.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 305 hodin, za tyto brigády obdrželi 35q jadrného krmiva,
což na zimní přikrmování zvěře nestačilo, tak ještě dokoupili 15q ovsa. Bylo zráno a oseto 7
zvěřných políček, bylo zakoupeno osivo a umělá hnojiva. Dále byly zbudovány 1 kazatelny, 5
posedy – žebříky, 1 zásobník na seno, byla vybudována voliéra na odchov bažantů a bylo
zhotoveno 10 přenosných klecí pro vypouštění bažantí zvěře. Byla provedena výsadba lesních
stromků a keřů jako obnova remízků pro zvěř
Členové MS vlastní 8 loveckých psů – 6 norníků, 1 křepeláka a 1 münsterlandského
ohaře.
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 2004 členové MS ulovili tuto zvěř: 33 kusů srnčí zvěře – 11 srnčat, 8 srn, 4
III.věk. třída, 2 II.věk. třída, 8 I. věk třída, 52 kusů černé zvěře – 31 selat, 19 loňčáků a 1
bachyně a 1 kňour, 7 zvěř mufloní – 2 mufloňčata, 1 muflonka, 2 mufloni I. věk. kategorie, 2
mufloni II.věk.kategogie, 131 kusů kachen, 8 kusů zajíců, 83 bažantů 11 holubů hřivnáčů, 17
lišek, 3 kun lesních, 46 kun skalních, 21 toulavých koček, 4 toulaví psi, 3 norci američtí, 7
tchořů, 2 vrány, 3 straky.

Zemědělské družstvo
Zemědělské družstvo Kunžak hospodařilo v roce 2004 na 3043,86 ha zemědělské
půdy. Z toho je 2872,37 ha půda najatá od jiných a 171,49 ha výměra vlastní půdy.
Obhospodařovaná zemědělská půda 2739,89 ha v tom orná půda 1109,40 ha, 1,24 ha zahrady,
1,85 ovocné sady (v Lomech), 1627,40 trvalé travní porosty. Lesní pozemky celkem 2,17 ha
a ostatní plochy 301,80 ha.
Na orné půdě bylo pěstováno krmné obilí na 353,37 ha (pšenice ozimá, ječmen jarní,
oves), kukuřice na siláž na 316,50 ha, řepka na 151 ha a brambory na 126,50 ha.
10. srpna 2004 to byl začátek letních žní, byl zpožděn oproti roku 2003, kdy bylo
dožato začátkem srpna. Sklizeň obilí skončila 3. září. 1. září začala sklizeň brambor.
Vyrobené obilí převážně ZD používá pro svoji výrobu krmiv pro živočišnou výrobu.
Vyrobilo se 1442,80 t pšenice ozimé, 416,65 t ječmene, 29 t ovsa a 522,96 t řepky. Průměrná
výroba obilí : pšenice ozimá 5,30 t/ha, oves 2,90 t/ha, ječmen jarní 4,20 t/ha, řepka 3,38 t/ha.
V roce 2004 se vyrobilo 3002,13 t brambor, z toho 2111,43 t konzumní a 890,70 t
průmyslové. Pro nadbytek brambor v roce 2004 oproti roku 2003 prodávalo YD brambory za
průměrnou cenu 2500 Kč/t u konzumních a u průmyslových brambor 1207 Kč/t. v období
sklizně obilí i brambor se dařilo udržovat 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 409 dojnic. Počet krav na pastvinách
bez tržní produkce je 459 ks, 1223 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 2004 bylo prodáno 1493 ks jatečných prasat ve váze 110 – 115 kg. Odbytové ceny
výrobků živočišné výroby byly příznivější než v roce 2003.
ZD Kunžak zakoupilo v roce 2004 novou techniku: nakladač Bobek B 961, sběrač
kamene GRIMME CS 1500, vyorávací nakladač brambor GRIMME GZ 1700, starší tahač
návěsů DAF FT 95.400WS, starší nákladní auto RENAULT MAESTR.
Ke konci roku 2004 mělo družstvo 94 zaměstnanců a 217 členů. Oproti roku 2003 se
nezměnilo představenstvo družstva: Jiří Čapek, Josef Drobil, Ing. Jan Hanzal, Zdeněk Tůma,
Zdeněk Zámečník, František Vašek, Jindřich Waszniowski. V kontrolní a revizní komisi je
předsedkyní Lenka Haneyová, člen Karel Brosch a Jan Novák. Předsedou družstva je Ing. Jan
Hanzal, místopředsedou Zdeněk Zámečník.
Hospodářský rok 2004 bude uzavřen ziskem.

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: němčina nebo 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. Pět žáků je z důvodů
specifické poruchy učení na návrh PPP integrováno a vyučují se podle individuálních plánů.
Základní škola Kunžak má k 1. září 2004 11 tříd a 2 oddělení školní družiny. Paralelní
třídy jsou zřízeny ve 5. a 8. ročníku. Škola měla k 1. září celkem 223 žáků (průměrný počet
žáků na třídu je 20,2): na I.stupni je 114 žáků v 6 třídách (průměr 19,0) a na II.stupni je 109
žáků v 5 třídách (průměr 21,8). Více jak polovina žáků bydlí v Kunžaku 129 (tj.57,8%),
ostatní dojíždějí (42,2%): z Člunecka 39, ze Střížovicka 34, z místních částí Kunžaku 17,
2žáci ze Strmilovska a 1žák z Hospříze a 1 žák z Markvarce. V obou odděleních školní
družiny je zapsáno celkem 50 dětí z 1. až 4. ročníku.
Na škole pracuje od 1. září 2004 celkem 21 pedagogických pracovníků a 9 provozních
zaměstnanců: ředitel, zástupkyně ředitel, 12 učitelů na plný úvazek, 4 učitelů na zkrácený
úvazek a 3 vychovatelky na zkrácený úvazek, 1 asistentka, 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.
Na konci školního roku odešla Libuše Kubáková, která zastupovala p. učitele Viktora
Šťástku po jeho rozvázání pracovního poměru. Paní učitelka Štěpánka Štruplová nastoupila
na mateřskou dovolenou, místo ní od 1. února nastoupila Jana Geistová. Paní učitelka
Kateřina Smejkalová nastoupila mateřskou dovolenou. Nově byli přijati p. učitelé Jaroslav
Kulik a Petra Karasová, na plný úvazek byl přijat p. uč. Jan Dobeš. Nastoupila také paní
Radka Lindourková jako asistentka k slepému žákovi, který do školy postoupil ze ZŠ
Střížovice. K 30. září 2004 odešel do starobního důchodu p. uč. Oldřich Budinka, který
pracuje dál na zkrácený úvazek. Paní učitelka Hana Tančincová byla celý podzim nemocná,
jako zástup byly přijaty důchodkyně Marie Budinková a Jiřina Šnelzerová, obě na zkrácený
úvazek.
Od září 2004 bylo třídnictví přiděleno takto:
Iva Kolářová
1. třída
2. třída
Marie Krejčí

3. třída
Štěpán Štrupl
4. třída
Jaroslava Rozporková
5. A třída
Jana Geistová
5. B třída
Petra Karasová
6. třída
Jan Dobeš
7. třída
Hana Tančincová
8. A třída
Dana Horázná
8. B třída
Pavel Chrstoš
9. třída
Jana Klabouchová
Dále na škole vyučuje Jaroslav Kulik, výchovným poradcem je Oldřich Budinka, zástupkyní
ředitele Eva Krafková, ředitelem Václav Popela. Ve školní družině pracují Radka Burianová,
Ivana Vicanová, Jiřina Šnelzerová.
Vedoucí školní jídelny je paní Miroslava Váňová, kuchařkami Věra Pistorová, Zdeňka
Hanzalová, Irena Nechanická, 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). Jednu skupinu římskokatolického náboženství vede pan farář Pavel
Berkovský.
V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu ve škole pokračovali v programu
Školní mléko.Ve třídách se třídí odpad na papír a ostatní odpady, nově se začal sbírat hliník.
Na jaře se škola podílela na úklidu obce. Pokračovali ve sběru léčivých rostlin, žáci dostali
zaplacenou plnou výkupní cenu.
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 8000,- Kč.
LVVZ se uskutečnil pro žáky 7., 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.
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. Žáci byli na hvězdárně pana Schmieda a
na hvězdárně na Jitrech pozorovat přechod planety Venuše přes Slunce. Dále byly pro žáky
organizovány tyto exkurze: do chráněného území Senotín, NTM Praha, okresní knihovna a
okresní muzeum, výstava betlémů, těžba dřeva, Okresní soud v Jindřichově Hradci,
planetárium, naučná stezka Vrbenské rybníky, 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, zeměpisná soutěž Eurorébus, recitační soutěž, několik
výtvarných soutěží, pěvecká soutěž Kunžacký slavík. Žáci pak školu reprezentovali
v okresních kolech ještě v dalších soutěžích: Dopravní olympiáda, soutěž mladých
zdravotníků, Astronomická olympiáda, korespondenční soutěž v chemii. Dále se žáci
zúčastnili těchto sportovních soutěží: soutěž v aerobiku, turnaj v sálové kopané, Dačický
čtyřboj, turnaj v odbíjené dívek, CocaCola Cup v kopané, závody v plavání, turnaj ve florbale,
Pohár města Dačic, Pohár rozhlasu, Mac Donald Cup, přespolní běh. Historickým úspěchem
bylo druhé místo Heleny Prokešové v celostátním kole Olympiády v českém jazyce.

Pěvecký kroužek několikrát vystupoval na veřejnosti (setkání s důchodci, vítání
občánků, Akademie). Dramatický kroužek vedl hru Zlatá brána.
Základní škola si založila webové stránky.
V květnu byly zahájeny práce na rekonstrukci tělocvičny v rozsahu přes milion korun.
Práce byly dokončeny v srpnu.
Významnou událostí celého roku 2004 bylo pro školu 100. výročí od stavby budovy
školy. Přípravy na toto výročí byly zahájeny již v roce 2003. V roce výročí škola uspořádala
během jarních měsíců turnaje pro žáky školy a pro žáky okolních škol turnaje ve florbale,
vybíjené, odbíjené. Pro pracovníky školy a jejich kolegy z okolí turnaj v odbíjené. Byl
zorganizován dálkový pochod pro děti a jejich rodiče. Žáci vystoupili na školní akademii. Byl
vydán příležitostný dotisk k poštovní známce, trička s potiskem ke 100. výročí, příležitostné
razítko. Na tyto akce se podařilo získat řadu sponzorských darů, jejich největší díl byl použit
na vydání pamětní publikace ke 100. výročí školy. Vlastní oslavy se konaly přesně v den, kdy
byla škola před sto lety otevřena, tj. 11. září. Ten den se škola otevřela veřejnosti, byly zde
instalovány výstavy prací žáků, pomůcek, historické materiály, fotografie z minulosti i
současnosti školy, dopoledně bylo uspořádáno hudební matiné. Školu ten den navštívilo
několik set občanů. V odpoledních hodinách se konalo setkání bývalých a současných
zaměstnanců školy, sjelo se jich z celé republiky okolo osmdesáti. Oslavy byly opravdu velmi
zdařilé a byla řada kladných ohlasů.

Mateřská škola
V první polovině roku, do prázdnin byly ve škole 2 třídy a zapsáno bylo 52 dětí.
V pavilonu A bylo 25 dětí ve věku 3 – 7 let, v pavilonu B bylo 27 dětí ve věku 2 – 7 let. O
děti se staraly tyto paní učitelky:Vladislava Hansalanderová, Eva Dvořáková, Milena
Havlíková, Ivana Vicanová a ředitelka Hana Spurná.
V době letních prázdnin od 19. července do 13. srpna byla mateřská škola uzavřena.
Od září bylo zapsáno 45dětí, které byly ve dvou třídách. V pavilonu A bylo 24 dětí ve věku 3
– 7 let , z toho byl 1 integrovaný žák, v pavilonu B bylo 21 dětí ve věku 3 – 6 let.
O provoz školy se stará Marie Škodová – kuchařka, po dobu její nemoci jí po dva
měsíce zastupovala Martina Kubešová, dále Jana Marková – uklízečka, vedoucí školní jídelny
je na částečný úvazek Miroslava Váňová, Josef Březina – školník a topič odešel v prosinci
2004 do důchodu, jako topič nastoupil Bohuslav Rozporka. Místo školníka nebylo obsazeno,
protože školka má menší počet dětí, tak dostává menší objem finančních prostředků na mzdy.
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, po dlouhých letech vypukly v MŠ
neštovice, takže se tentokrát nekonal školní výlet, pořádají turistické výlety na kolech do okolí
Kunžaku na Jitra a ke Komorníku, 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.
Učitelky se dále vzdělávají, účastní se odborných seminářů, odebírají odborné a dětské
časopisy.
Ze školného, které činí 200,- 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. MŠ získala v roce

2004 grant ve výši 30 000,- Kč, z těchto peněz vybavila dětské sportoviště – dřevěné
prolézačky.

Obchodní síť
V roce 2003 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.
Během roku bylo zavřeno klenotnictví pan Budaye, v březnu paní Jelínková začala
provozovat prodejnu zdravé výživy, ale ta byla také uzavřena. Na konci června byla otevřena
lékárna, kterou provozuje paní magistra Drobilová. 1. dubna bylo uzavřeno autocentrum pana
Trepky.
Dále jsou v provozu dvě kadeřnictví – paní Smejkalové a paní Melicharové.
Restaurace Formanka byla opět otevřena. Dále jsou v provozu tyto restaurace: U
Točíka, bar Bartolomeo pana Havlíka, kinokavárna pana Dvořáka, hospoda na hřišti, kterou
provozuje TJ, penzion a restaurace U sv. Jana, bufet a cukrárna ZD.
Rekreační zařízení Eden ve Struhách bylo v červnu uzavřeno.

Kulturní přehled
Plesy a taneční zábavy
15. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro.
7. února se konal ples valtínovských hasičů.
20. února pořádali ples sportovci.
22. března pořádali ples kunžačtí hasiči.
10. dubna se konala velikonoční taneční zábava.
28. srpna pořádali sportovci pouťovou taneční zábavu.
20. listopadu se konala Cecilkovská taneční zábava.
Divadlo
Do dramatického kroužku v základní škole se přihlásilo 27 dětí, které nastudovaly pod
vedením Evy Krafkové představení Zlatá brána, kde zaznělo mnoho písniček. Na klavír
doprovázel a s dětmi písničky nastudoval Štěpán Štrupl. Děti hrály čtyřikrát pro žáky základní
školy, mateřské školy a ZŠ Střížovice. Představení pro rodiče a veřejnost se konalo30.
května.
Koncerty
24. července obecní úřad pořádal v kostele sv. Bartoloměje koncert Dialogy s harfou.
Vystoupil zde Petr Přibyl – viola, člen orchestru Národního divadla a naše přední harfenistka

Iva Pokorná. Koncert navštívilo asi 40 diváků, kterým se velmi líbily nejen skladby
klasických autorů, ale i velmi moderní hudba. Všechny skladby byly aranžovány buď pro
samotnou harfu, nebo spolu s violou.
V sobotu 18. prosince již potřetí vystupoval Chrámový sbor u vánočního stromu na
náměstí. V jeho podání zazněly adventní písně a koledy Karla Steckera. 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.
Ve stejný den se konal také tradiční vánoční koncert. Po několika letech se opět konal
v kostele. Byl to asi největší koncert, který obecní úřad pořádal. Do Kunžaku přijelo zahrát a
zazpívat 60 účinkujících! Zazněly zde skladby G. F. Handla, píseň Adeste fideles a Česká mše
Jana Jakuba Ryby. Koncertem provázela Klára Doležalová – televizní hlasatelka, která také
v průběhu večera recitovala verše Václava Renče. Jako sólisté účinkovali Jana Koucká –
soprán, Pavla Jančová – alt, Vladimír Doležal – tenor (člen ND), Jiří Sulženko – bas (člen
ND), sbor byl Canticum Iubilo, patnáctičlenný orchestr se skládal z hráčů Symfonického
orchestru hl. m. Prahy FOK a Státní opery. Vše dirigoval Jaroslav Brych. Atmosféra ve
vánočně vyzdobeném kostele byla nádherná. Nakonec si zcela zaplněný kostel (250 diváků!)
zazpívala společně s muzikanty koledu Narodil se Kristus Pán. Takovéto koncerty se daří
organizovat díky Miloši Havlíkovi, který dá dohromady všechny muzikanty a repertoár. Je
vždy radost slyšet i od hudebníků, že do Kunžaku rádi jezdí, protože je zde vynikající
atmosféra.

Různé
24. ledna se konal turnaj ve fotbale O pohár starosty obce Kunžak.
6. března pořádal Český svaz žen maškarní karneval pro děti.
22. března Svaz tělesně postižených pořádal besedu o historii obce, kdy hlavním
tématem bylo 100. výročí školy.
24. dubna se konal Den otevřených dveří v nově otevřeném Domě s pečovatelskou
službou, přišlo si jej prohlédnout velké množství občanů.
19. května základní škola pořádala Akademii, ve dvou představeních děti předvedly
scénky, zpívaly, recitovaly, cvičily. Při každém představení byl sál kina zaplněn.
22. května Základní škola pořádala Dálkový pochod okolo Kunžaku, účastníci si
mohli vybrat jednu ze tří tras, podle své zdatnosti. Na cestě je čekalo občerstvení a v cíli
obdrželi účastnický list a perníkovou botičku. I přes nepříznivé počasí se pochodu zúčastnilo
okolo 80 účastníků.
12. června pořádaly ženy spolu s hasiči na Dětský den Pohádkový les pro děti.
11. září pořádala Základní škola oslavu 100. výročí (viz zápis ZŠ).
16. prosince žáci ZŠ navštívili DPS, kde obyvatelům zazpívali koledy a zarecitovali,
přinesli jim i malé dárečky. Na radnici se 20. 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 2004 vyšla dvě čísla Kunžackého zpravodaje, jedno vyšlo v červenci, které
bylo celé věnované 100. výročí školy, a druhé v prosinci.

Články o dění v Kunžaku se nejčastěji objevovaly v Listech Jindřichohradecka, kde
jsme se mohli dočíst o různých akcích, které se v Kunžaku konaly. 9. září zde byla
publikována celá stránka o oslavách 100. výročí školy. Občas se objevil i článek v Mladé
frontě dnes v regionální části.
Kunžak navštívili i redaktoři Jihočeského rozhlasu, tak posluchači mohli slyšet o
vyprávění o škole a pozvánku na Den otevřených dveří, pozvánku na výlet do okolí Kunžaku
a některé další zajímavosti – rozhovor s místním astronomem panem Schmiedem.
23. března na televizní stanici Prima v pořadu Prima vařečka paní Panušová spolu se
svým přítelem, kteří mají pronajatý Penzion U sv. Jana, vařili Kunžackou polévku.
Kunžak byl propagován v několika turistických nabídkách, asi nejvýznamnější je
rozsáhlá fotodokumentace a řada odkazů v obrazovém vlastivědném průvodci Jižní Čechy.
Byla vydána publikace Trpaslík a jeho svět, kde je samozřejmě věnováno několik
stran kunžackým trpaslíkům, je zde i fotodokumentace.
Základní škola vydala pamětní tisk u příležitosti svého výročí, byla zde podrobně
zpracovaná historie školy¨, její současnost, publikace jen doplněna o seznamy absolventů za
posledních 50 let a o seznamy všech zaměstnanců za posledních 100 let.

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 2004 celkem 7 909 svazků knih, nově bylo zakoupeno 257 knih.
Zapsáno je celkem 143 dospělých a 62 dětských čtenářů, kteří za rok 2004 celkem navštívili
knihovnu 1139 krát a vypůjčili si 13 474 knižních titulů . knihovna odebírá 7 periodik, které si
čtenáři půjčili 916 krát. Oproti roku 2003 se zvýšil počet čtenářů, počet výpůjček i počet
svazků v knihovně. Služba veřejného internetu je velmi hojně využívána.

SPOZ
Předsedkyně sboru pro občanské záležitosti spolu s matrikářkou uspořádaly 9.května a
21. listopadu vítání občánků, prvně vítaly 3 děti a podruhé 6 dětí. Podruhé jsem zaznamenali
trend, který je stále častější v naší společnosti, totiž ze šesti párů, které zde byly se svými
dětmi, byly pouze 2 manželé, 4 páry spolu žijí bez uzavření sňatku. Při obřadu vystoupily děti
ze základní školy, které zazpívaly písničky a přednesly básničky.
30. října se konala zlatá svatba manželů Zámečníkových z Lánů.
V obřadní síni se konaly v roce 2004 3 svateb, z toho byly 2 svatby místních občanů a
jedna svatba byla delegována odjinud.
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.

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 2004 se masopustní rej na náměstí nekonal.
Velikonoce byly letos v polovině dubna. Na velikonoční neděli 11. dubna pršelo, ale
to neodradilo koledníky, kteří vzšli pro koledu, a o Velikonočním pondělí bylo ráno – 2 °C,
ale odpoledne svítilo sluníčko. 10. dubna se konala velikonoční taneční zábava.
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 29. 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, 2 dětské kolotoče, horská dráha, dětský řetízkový kolotoč,autíčka,
skákací hrad, střelnice. Dále zde byly stánky s občerstvením. Náměstí po dobu konání poutě
měla pronajaté paní Ranglová, která se svými společníky zajišťovala provoz atrakcí. Rodina
Němečkových si pronajala prostranství před hasičskou zbrojnicí ve Střížovické ulici, kde byla
lochneska, autíčka, dětský kolotoč a střelnice. 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. Dopoledne
navštívili také základní školu 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.

Policie
Kunžak spadá do obvodu oddělení ve Studené, kde bylo celkem řešeno 104 trestných
činů a 264 přestupků. Kriminalita v roce 2004 v našem obvodu byla nižší než v roce 2003.
Bylo spácháno 15 trestných činů, z nichž bylo 9 objasněno. Policisté vyšetřovali celkem 42
přestupků, z toho 22, kdy byl dopaden pachatel a 20 spáchaných neznámým pachatelem.
Nejčastějším trestným činem spáchaným v katastru obce Kunžak bylo vloupání –
celkem 9, většinou to bylo vloupání do chat, nebo do provozoven. Dvakrát bylo řešeno
neplacení alimentů , jednou pokus o znásilnění.
Na území katastru obce bylo celkem 14 dopravních nehod (z toho 3 dopravní nehody
byly ve Valtínově), nikdo při nich nezahynul ani nebyl těžce zraněn, došlo ke čtyřem lehkým
zraněním. Škoda na vozidlech byla vyčíslena na 7 550 000,- Kč. Na křižovatce u hřbitova

byly dokonce dvě dopravní nehody ve velmi krátkém časovém odstupu, jedna se stala 30.
července a další hned 1. srpna, kdy transit narazil do domu p. Joklové.

Počasí
Začátek roku byl ve znamení sněhu, 1. ledna bylo –10°C v následujících dnech
sněžilo, napadlo asi 30 cm sněhu, 6. ledna bylo ráno –20°C. hned následující den oteplilo na
nulu. I v následujícím dni bylo tepleji, i v noci bylo nad nulou, byla mlha, sníh se udržel, ale
byl mokrý. Pak nastala obleva. 14. ledna byla dopoledne v 10.45 hodin bouřka, se kterou
přišla sněhová vánice a silný vítr. 20 .ledna napadlo asi 20 cm sněhu. Do konce ledna mrzlo
kolem –10°C a sníh se udržel. Byly velmi dobré podmínky pro lyžování a bruslení. Počátkem
února nastalo prudké oteplení, teploty se až do 7.února držely i v noci nad +10°C, padaly
teplotní rekordy, bylo +15°C. Přišlo úplně jarní počasí, bylo slunečno a sníh roztál během
dvou dnů. 15.února se opět ochladilo a začalo sněžit. 19. února bylo –14°C a sněhu bylo již
asi 20 cm. 21. února přišla silná vichřice. 23.února opět sněžilo, bylo 30 cm sněhu. Sníh se
udržel i počátku března. Od 15.března se otepluje, sníh sice ještě je, ale rychle tál. Přes den je
již jarní počasí +15°C. 17.března se prudce oteplilo na +20°C a bylo slunečno a
v následujících dnech bylo počasí obdobné, takže ze zimních kabátů jsme se najednou oblékli
do „krátkých rukávů“. Sníh odtál, prudce vyrazily bledule, sněženky, krokusy. V odpoledních
hodinách bylo přes +20°C, i když ráno bylo –2°C. Ale paní zima se ještě nevzdala své
nadvlády. 20. března se opět ochladilo a pršelo. 23.března padal sníh, který ale nezůstal ležet.
24.března celý den pršelo, večer sněžilo a bylo bílo. 25.března od rána sněžilo, přes den
napadlo 30 cm sněhu, dělaly se závěje. 29.března bylo ráno –7°C. 30.března se již oteplilo,
před sen bylo +10°C. 30. března přiletěl do Kunžaku čáp. 31.března bylo slunečno, odtál
skoro všechen sníh, držel se jen ve stínu na severních stranách.
Počátkem dubna bylo slunečno a teploty kolem +15°C. Ale pak nastalo pravé aprílové
počasí. 5.dubna padaly kroupy. 7.dubna byla večer sněhová přeháňka, sníh zůstal ležet. O
Velikonocích 11. a 12.dubna bylo slunečno a teploty se i následujících dnech pohybovaly
okolo +10°C. Oteplení přišlo 21.dubna, kdy bylo +18°C. A pak už přišlo krásné jaro
s teplotami okolo +20°C. Takovéto počasí se udrželo až do 10.května, kdy se ochladilo na
+10°C. Ale velmi rychle se zase znovu oteplilo a teploty byly do +20°C. překvapení přinesl
23.květen, ráno byl +1°C, sněžilo a bylo bílo, sníh se držel nejen na střechách, ale i na
trávnících, přes den bylo +8°C a byly sněhové přeháňky. Odpoledne byla bouřka, padaly
kroupy. V následujících dnech bylo chladněji, oteplilo se 26.května, kdy bylo+18°C. Začátek
června přinesl další ochlazení. 2.června celý den i celou noc vydatně pršelo a denní teplota
byla +12°C. Toto ochlazení bylo jen krátké, 7.června se otelilo a 9. Června bylo+30°C, večer
přišla bouřka. 10.června byly bouřky od rána a večer přišla silná bouře se silným deštěm.
Hradecká ulice a Střížovická ulice byly zaplaveny bahnem z polí. Toto se opakovalo
12.června, bahno bylo i v Nové ulici. Pak nastalo oteplení. 20.června přišla studená fronta,
pršelo a přes den bylo pouze +10°C. Na konci června se oteplilo, teploty dosahovaly k +23°C.
Začaly růst houby, nejvíce muchomůrky růžovky (masáci).
Prázdniny začaly 1. července slibně, ráno bylo +25°C, ale odpoledne přišel déšť a
ochladilo se na +15°C a až do 15.července se udrželo deštivé počasí s teplotami maximálně
do +15°C, někdy bylo jen +10°C, ráno +6°C. 17.července se oteplilo, bulo ve dne +27°C a
v noci +19°C. pěkné a teplé letní počasí vydrželo s výjimkou 27.-29.července, kdy bylo jen
+18°C a 18.srpna, kdy byla v noci velká bouřka a také se ochladilo, až do 20.srpna. léto bylo
po celou tuto dobu teplé a slunečné s minimem srážek. V polovině srpna byly i letní noci
s teplotami přes +20°C a ve dne přes +30°C. 20.srna se ochladilo a ráno byla bouřka a pršelo,
teplota se vyšplhala jen na +17°C, i v následujících dnech bylo deštivo a chladno. 23.srpna se
oteplilo na +23°C a takovéto počasí vydrželo až do konce srpna.

Počátek září byl teplý, teploty okolo +25°C, bylo slunečno. Během září bylo sucho,
takže houby moc nerostly, ráno bývaly občas mrazíky. 23.září vytrvale pršelo. Počátkem října
bylo také slunečno a teploty okolo+15°C. Od 11.října byly ranní mrazíky –3°C, ve dne byly
teploty do +10°C. Začal foukat silný vítr, který se utišil až 15.října. Ale už začal pravý
podzim. Bylo sychravo, deštivo. 18. října přišlo oteplení (+15°C). Od 20.října do 30.října bylo
krásné opožděné „babí léto“. Teploty ve dne byly okolo +20°C a v noci okolo+10°C a bylo
slunečno. 31.října se sice zatáhlo, ale stále bylo teplo i v noci okolo +10°C toto počasí
vydrželo i na počátku listopadu. 6. Listopadu se ochladilo, ráno bylo+2°C a 7. listopadu
poprvé sněžilo. 9.listopadu všechny zaskočila paní zima naplno. Ráno bylo bílo, celý den
hustě sněžilo, napadlo asi 30 cm sněhu, sníh byl mokrý, večer mrzlo. Zdálo se, že zima je tady
a velmi brzy. Nakonec se ukázalo, že to byl poslední sníh, který v roce 2004 napadl.
11.listopadu se oteplilo na +11°C a sníh začal tát. 19.listopadu byla vichřice a pršelo, zase
začal poletovat sníh a den nato foukal silný¨vítr a sněžilo, dělaly se závěje, sníh se sice udržel
ještě několik následujících dnů, ale v prosinci již byly teploty kolem nuly a nad nulou, tvořila
se i jinovatka, ale sněhu bylo stále málo. 17. Prosince začalo sněžit, bylo bílo, i následující
den, ale Vánoce byly bez sněhu. 27. Prosince sice sníh poletoval, ale neudržel se. Do konce
roku byly teploty nad nulou a sníh nebyl žádný. 31.prosince dokonce pršelo. Vůbec se
nelyžovalo.
Srážky v roce 2004:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

106,3 mm
62,0 mm
61,8 mm
41,7 mm
47,8 mm
147,0 mm
45,7 mm
69,9 mm
80,6 mm
41,1 mm
71,6 mm
11,8 mm

Celkem
Měsíční průměr

787,3 mm
65,6 mm

Protože dešťové srážky měří paní Iva Šmídová již 25 let je možné určité srovnání. Průměrně
za rok spadlo v Kunžaku 788,1 mm (za posledních 25 let měření). Takže podle těchto měření
byl rok 2004 rokem přímo průměrným.

Pohyb obyvatelstva
K 31. prosinci 2004 měla obec Kunžak 1479 občanů, Kunžak 1228, Suchdol 15,
Terezín 7, Mosty 93, Zvůle 4, Kaproun 3, Valtínov 129.

Narození v roce 2004:
Beáta Melicharová
Jan Trepka
Klára Štruplová
Ondřej Vladimír Beran
Julie Smejkalová
Petra Machová
Štěpán Tesař
Štěpán Kadlec
Petr Čelović
Zemřelí v roce 2004:
Marie Miláčková
Božena Martínková
Jiří Kubeš
Dobroslav Pecha
Alfons Pudil
Mathilda Leixnerová
Viktorie Suchá
Božena Vosolsobě
Božena Svobodová
Jaroslav Vávra
Helena Burgrová
Růžena Svobodová
Jitka Hejdová
Petr Martínek
Nejstarší občané:
Ženy – Justína Hajná
Muži – Valentýn Matějka
Svatby:
V roce 2004 byly v Kunžaku uzavřeny 3 sňatky, 2 byly delegovány z jiných měst a pouze
jeden novomanželský pár byl z Kunžaku. Byla to Ivana Matoušková a Marek Rozehnal.
Manželé Zámečníkovi z Lánů oslavili zlatou svatbu.

