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Činnost OÚ a zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se během roku 2003 scházelo pravidelně každý měsíc, celkem
na 12 zasedáních. Složení zastupitelstva i jednotlivých komisí oproti roku 2002, kdy bylo
zvoleno nezměnilo.
Během roku došlo ke změnám na obecní úřadu, ke konci roku ukončila pracovní
poměr stavební technička Ing. Marie Buzková, na její místo byl v říjnu přijat na základě
výběrového řízení Petr Poljak z Popelína. Také odešel Radek Víčan, který zde u pracovní čety
vykonával civilní vojenskou službu, a Jaroslav Průl nastoupil do starobního důchodu, proto na
uvolněné místo v pracovní četě byl také na základě výběrového řízení přijat Jiří Rehardt, který
nastoupil v prosinci. Jinak na obecní úřadě pracují: Marie Matoušková – sekretářka a
administrativní pracovnice, Dana Kudrnová – matrikářka, Jana Danielová – účetní, v pracovní
četě pracují Stanislav Suk a Jaroslav Prachař a v letní sezóně, když je sportovní hala mimo
provoz, ještě Miloslav Beránek správce sportovní haly.
V roce 2003 byly realizovány tyto větší investiční akce:
Byla provedena rekonstrukce chodníků a komunikací v Nové ulici a cesta na Lánech
v celkové výši 3 613 000 Kč, kdy dotace z programu SAPARD činila 2 593 000 Kč. Bylo
postaveno parkoviště v Nové ulici, hodnota díla je 425 500 Kč, z toho částka 329 000 Kč byla
z grantu Jihočeského kraje. Obě tyto akce se podařilo realizovat díky členství v Mikroregionu
Podjavořicko, který získal potřebné dotace.
Nejvýznamnější akcí roku 2003 byla dostavba domu s pečovatelskou službou
v celkovém nákladu 18 593 000 Kč, kdy státní dotace činila 9 800 000 Kč, zbývající částka na
stavbu bude hrazena z úvěru ve výši 6 milionů korun a z zbývající část 2 793 000 Kč
z rozpočtu obce. Stavba bude definitivně dokončena a zkolaudována v únoru 2004 a první
obyvatelé se mají nastěhovat v květnu. V DPS je 8 bytů pro jednotlivce a 6 bytů pro dvojice.
Firma Staving ze Studené zrekonstruovala poslední kmenovou třídu v základní škole,
oprava stála 280 000 Kč, byly provedeny nové elektroinstalace, omítky, podlahy a vyměněny
radiátory. Další stavební úpravy musely být provedeny v hodnotě téměř 150 000 Kč ve školní
jídelně, tak aby zařízení odpovídalo nově platným hygienickým předpisům. Bylo nutné zřídit
místnost pro zpracování syrového masa a vytloukání vajec, dále stavebně oddělit část
kuchyně, kde dochází k manipulaci se špinavým nádobím. Kromě toho byly k umyvadlům
instalovány 4 bezdotykové baterie určené k osobní hygieně kuchařek.
Obec získala další dotace, které pomohly zainvestovat tyto akce: značení cyklotras,
kdy 80% z částky 127 120 Kč bylo právě z dotace a zbývajících 20% hradí obce kudy trasy
vedou, zásahová jednotka Sboru dobrovolných hasičů Kunžak, oprava čističky odpadních
vod, kosení chráněných přírodních lokalit, které sečou členové TJ, a ošetření lipové aleje u
hřiště, zde dotace činila 51 000 Kč, zbývající částku 8 445 Kč hradila obec ze svého rozpočtu.
Byl opraven gbel na rybníku Nový za částku 42 971 Kč.Cesta na Malém Podolí byla opravena
za částku 32 000 Kč. Začalo se rekonstrukcí spojovací cesty mezi Malým a Velkým Podolím,
kde se prvně musely vyřešit majetkové poměry. Před prodejnu drogerie byla umístěn
přístřešek na zastávku autobusu. Do Mostů a do Kaprouna byly umístěny kolostavy.
Dále obec prováděla opravy na svém bytovém fondu. V čp. 165 byla natřena okna a
v jednom z bytů byly kompletně opraveny podlahy. V čp. 267 byla opravena prasklá obvodní
zeď. V čp. 229 byl jeden byt dlouhodobě vysoušen, aby se zde netvořila plíseň.
Dále byly zahájeny práce na pořízení územního plánu místních částí obce. Bez tohoto
dokumentu je velmi obtížné získat pro místní části obce potřebné dotace.
V letošním mimořádně suchém roce a díky velmi častým poruchám na vodovodním
řádu došlo v Kunžaku a ve Valtínově k omezení dodávek pitné vody. Ve spolupráci
s pracovníky provozovatele VaK , středisko Studená se tyto potíže podařilo vyřešit.

Dále za přispění obce byly postaveny garáže za čp. 354, obec zařídila projektovou
dokumentaci garáže si postavili jejich vlastníci, jimiž jsou převážně majitelé bytů v domech
čp 354 a 355.
Došlo ke změně v užívání obecních bytů. V čp. 170 byla garsoniéra po paní
Richterové přidělena Mileně Havlíkové a v čp. 229 byt po manželích Bitalových byl přidělen
paní Leitgebové.
Provoz kina byl v posledních letech velmi nákladný a zatěžoval rozpočet, proto se
zastupitelstvo rozhodlo kino pronajmout. Nájemcem se stal pan Miroslav Dvořák, který už
měl v nájmu prostory nad kinem, kde provozoval restauraci. Z kina po drobných stavebních
úpravách udělal kinokavárnu. Sedačky byly umístěny do sportovní haly, kuželny a na
zdravotní středisko, promítací zařízení bylo prodáno. V kině se vytvořilo větší pódium a
diváci sedí u stolů. V kině se promítá pomocí nové techniky. V předsálí je kulečník. Plastika
Boženy Němcové od sochařky Karly Vobišové-Žákové byla přemístěna do budovy základní
školy.
Obec zaplatila 58 920 Kč jako příspěvek na dopravní obslužnost, tentokrát ne přímo
ČSAD, ale Krajskému úřadu Jihočeského kraje, který pak tuto částku přerozděluje, příspěvek
obcí je 40 Kč na občana.
Během roku obecní zastupitelstvo schválilo několik nových vyhlášek a některé starší
novelizovalo. Byly to: Požární řád obce Kunžak 1/2003, Vyhláška č. 2/2003 o místním
polatku za užívání veřejných prostranství, Vyhláška č. 3/2003 stanovující koeficienty pro
výpočet daně z nemovitosti, Vyhláška č. 5/2003 o zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku, Vyhláška č. 6/2003 o místních poplatcích, Vyhláška č. 7/2003 o poplatcích za odvoz
komunálního odpadu. Vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku byla
vydána na základě několika podnětů občanů o rušení veřejného pořádku, všechny připomínky
se týkaly rušení klidu provozem pohostinství na Zvůli a provozem kinokavárny.
V roce 2003 provedla obec na místním hřbitově v Kunžaku likvidaci hrobových míst
na opuštěných a dlouho neplacených hrobových místech. Na hřbitově byla instalována
vývěsní skříňka, kde je zveřejněn Řád pohřebiště. Byla očíslována jednotlivá hrobová místa a
na ně byly uzavírány nájemní smlouvy na dobu 5 let. Hřbitov je nyní velmi pěkně upravený,
pravidelně se zde seče tráva.
Byl vypracován Plán rozvoje obce na příštích 10 let, který pomůže při získávání
jednotlivých dotačních titulů. Ze stejného důvodu obec vstoupila i do Svazu měst a obcí
Jihočeského kraje.
Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší
výměry ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů), byl prodán dům čp. 343 na Malém
Podolí (tzv. bývalý chudobinec) za cenu 400 000 Kč. Naopak některé pozemky důležité pro
Obec byly zakoupeny. Na podzim se uzavíraly nové nájemní smlouvy na nájmy rybníků,
protože byl zájem z řad občanů, byla zvolena obálková metoda pro výběr budoucích nájemců.
V roce 2003 byl ukončen nájem pavilonu mateřské školy panem Králem, který svou
provozovnu přestěhoval do nově vybudované provozovny ve Střížovické ulici. Pavilon v MŠ
zůstal zatím prázdný.
V květnu opět přívalové deště zaplavily pozemky v Bystřické ulici stejně jako na
podzim roku 2002. Byla proto vyvolána jednání všech zainteresovaných stran –
vodohodpodáři, ZD, OÚ. Byla vypracována studie na protipovodňová opatření, která se
začala během roku 2003 postupně realizovat.
Obecnímu úřadu bylo oznámeno, že na území katastru obce Kunžak byl zaregistrován
významný krajinný prvek „Louka u tábora oddílu Nibowata“ v Terezíně. A byly v obci
vyhlášeny dva památné stromy – lípa u fary a lípa na hřbitově u kříže.

Referendum
13. a 14. června se konalo v České republice celostátní referendum o vstupu naší republiky do
Evropské unie. V Kunžaku hlasovali občané takřka shodně jako byl celostátní průměr.
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KDU-ČSL
K 31. prosinci 2003 měla místní organizace KDU-ČSL Kunžak 21 členů.
Výbor pracovala ve složení:
Předseda
Jednatel
Hospodář
Členové

Revizní komise

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, jehož je členem a
vysvětlil problematiku dotací obce. Dalšími hosty byli členové zastupitelstva, kteří
kandidovali za KDU- ČSL, kteří odpovídali na dotazy týkající se obce.

Během roku se členové zajímali o průběh stavby domu s pečovatelskou službou, volbu
průběh volby prezidenta a problematiku vstupu naší republiky do Evropské unie, co přinese
kladného i záporného pro nás obyčejné občany a pro malé živnostníky.
Již několik let patří mezi hlavní úkoly získat mladé členy pro členství v této straně.
Zdá se, že se to nyní začíná dařit.
Schůze výboru se konaly podle potřeby. V roce 2003 oslavili životní jubileum tito
členové KDU-ČSL: Vladimír Šamal – 70 let a Marie Drobilová a Jiří Drobil – 60 let.

Základní škola
Škola byla k 1.1.2003 Obcí Kunžak 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 praktika ze zeměpisu 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 2003 11 tříd a 2 oddělení školní družiny. Paralelní
třídy jsou zřízeny ve 4. a 7. ročníku. Škola měla k 1. září celkem 216 žáků (průměrný počet
žáků na třídu je 19,6): na I.stupni je 118 žáků v 6 třídách (průměr 19,7) a na II.stupni je 98
žáků v 5 třídách (průměr 19,6). Více jak polovina žáků bydlí v Kunžaku 119 (tj.55,1%),
ostatní dojíždějí (44,9%): z Člunecka 38, ze Střížovicka 31, z místních částí Kunžaku 24,
3žáci ze Strmilovska a 1žák z Hospříze. V obou odděleních školní družiny je zapsáno celkem
42 dětí z 1. až 4. ročníku.
Na škole pracuje celkem 20 pedagogických pracovníků a 9 provozních zaměstnanců:
ředitel, zástupkyně ředitel, 11 učitelů na plný úvazek, 5 učitelů na zkrácený úvazek a 3
vychovatelky na zkrácený úvazek, 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 Magdaléna Jirsová. Paní učitelka Štěpánka Rückertová
a pan učitel Štěpán Štrupl se v létě stali manželé.V listopadu dal výpověď pan učitel Viktor
Šťástka, jeho úvayek byl rozdělen, informatiku začal vyučovat a koordinátorem ICTK se stal
pan učitel Jan Dobeš, český jazyka občanskou výchovu začala vyučovat důchodkyně paní
Libuše Kubáková ze Strmilova.
Od září 2003 bylo třídnictví přiděleno takto:
Marie Krejčí
1. třída
2. třída
Iva Kolářová
3. třída
Jaroslava Rozporková
4.A třída
Štěpánka Štruplová
4.B třída
Štěpán Štrupl
5. třída
Kateřina Smejkalová
6. třída
Hana Tančincová
7.A třída
Dana Horázná
7.B třída
Viktor Šťástka, Libuše Kubáková
8. třída
Jana Klabouchová
Pavel Chrstoš
9. třída

Dále na škole vyučují Marie Budinková, Jiřina Šnelzerová, Jan Dobeš, výchovným poradce je
Oldřich Budinka, zástupkyní ředitele Eva Krafková, ředitelem Václav Popela. Ve školní
družině pracují Radka Burianová, Ivana Vicanová.
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 2003/04 organizuje škola pro své žáky tyto mimoškolní aktivity:
kroužek aerobiku (p. uč. Tančincová), dramatický kroužek (p.uč. Krafková), pěvecký kroužek
(p.uč. Štrupl), zdravotní kroužek (p. uč. Horázná), zdravotní tělesná výchova (p. uč.
Budinková), kroužky reedukace dyslexie (p. uč. Kolářová, Krejčí, Klabouchová). Dvě
skupiny římskokatolického náboženství vede pan farář Berkovský.
V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu ve škole pokračovali v programu
Školní mléko, pravidelně odebírá školní dotované mléko 67% žáků.Ve třídách se třídí odpad
na papír a ostatní odpady. 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. a 8. Ročníku, 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, beseda o myslivosti, beseda
s cestovatelem Pechkem o Indii a o Austrálii. Žáci byli na hvězdárně pana Schmieda
pozorovat přechod planety Merkur přes Slunce. Dále byly pro žáky organizovány tyto
exkurze: na hvězdárnu v Jindřichově Hradci, v ZOO v Jihlavě, do botanické zahrady v Táboře
spojená s návštěvou Kozího hrádku, 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 konci roku se pořádaly pro všechny žáky hry
v přírodě, na jednotlivých stanovištích žáci plnili úkoly s brannou tématikou
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 klech ještě v dalších soutěžích: Dopravní olympiáda, soutěž mladých zdravotníků,
zdravotnická soutěž o Helpíkův pohár, korespondenční soutěž v chemii. Dále se žáci
zúčastnili těchto sportovních soutěží: 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.
Pěvecký kroužek několikrát vystupoval na veřejnosti (setkání s důchodci, vítání
občánků, Den matek). Dramatický kroužek pracoval ve dvou skupinách, mladší děti uvedly
hru Jak vznikly barvy a starší grotesku Stopět, celkem sehrály společně 6 představení.
V červnu se škola představila komponovaným programem ke Dni matek. Dále škola pro žáky
organizovala zájezdy do divadel, dvakrát byli v Horáckém divadle v Jihlavě.
Během června se podařilo dokončit rekonstrukci poslední učebny ve škole. Dále se
prováděly stavební úpravy ve školní jídelně, protože musel být oddělen čistý a špinavý provoz
a vytloukárna vajec a úpravna masa a v kuchyni musely být podle hygienických předpisů
instalovány bezdotykové baterie.

Škola získala i několik sponzorský darů. V únoru před odjezdem žáků 7. a 8. ročníku
na lyžařský kurz opravil a seřídil zdarma pan Rostislav Smejkal všechny školní lyže, které se
půjčují žákům. Na tento kurz poskytlo Zemědělské družstvo Kunžak dopravu autobusem za
velmi příznivou cenu. V jarních měsících věnovala firma PaS Valtínov škole finanční
prostředky, za které byly zakoupeny Aquabar na chlazení balené pitné vody a stolní kopaná,
která je umístěna v respiriu a žáci o přestávkách mohou nejen hrát stolní tenis, ale také stolní
fotbal.

Mateřská škola
Od 1.ledna 2003 se mateřská škola stala příspěvkovou organizací.
V první polovině roku, do prázdnin byly ve škole 3 třídy a zapsáno bylo 60 dětí.
V pavilonu A bylo 22 dětí ve věku 2 – 6 let, v pavilonu B bylo 26 dětí ve věku 3 – 6 let a
v pavilonu C bylo 12 dětí ve věku 2 – 6 let, zde byl snížený počet dětí, protože sem dochází 1
integrovaný žák. O děti se staraly tyto paní učitelky: Monika Smejkalová, Vladislava
Hansalanderová, Ludmila Hlinková, Eva Dvořáková, Milena Havlíková a ředitelka Hana
Spurná.
V době letních prázdnin od 21. července do 15. srpna byla mateřská škola uzavřena.
Od září bylo zapsáno 47 dětí, které byly ve dvou třídách. V pavilonu A bylo 25 dětí ve věku 2
– 7 let , z toho byl 1 integrovaný žák, v pavilonu B bylo 22 dětí ve věku 3 – 6 let a 1
integrovaný žák. Protože se snížilo počet dětí, došlo i ke snížení zaměstnanců. Monika
Smejkalová odešla na mateřskou dovolenou v únoru a v květnu odešla do starobního důchodu
Ludmila Hlinková.
O provoz školy se stará Marie Škodová – kuchařka, Josef Březina – školník a topič,
Jana Marková – uklízečka, vedoucí školní jídelny je na částečný úvazek Miroslava Váňová..
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, jezdí na výlet do ZOO v Jihlavě,
pořádají turistické výlety na kolech do okolí Kunžaku, 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.

TJ Obal Rozkoš Kunžak
Výbor tělovýchovné jednoty Obal Rozkoš Kunžak pracuje ve stejném složení jako
v roce 2002. Počet členů se oproti tomuto roku zvýšil o 10, novými členy se stali žáci mini
kopané.
Oddíl kopané má 6 mužstev. Mini žáci, mladší žáci, starší žáci, dorost – hrají okresní
přebor. Muži B hrají okresní soutěž a muži A hrají krajskou soutěž B.
Oddíl kužele má 5 mužstev. Dorost, smíšené družstvo - muži a ženy, družstvo B a C
hrají okresní přebor, muži A hrají krajský přebor II, družstvo žen hraje II. ligu.

Jedno mužstvo stolního tenisu hraje okresní přebor.
Sportovci pořádali tradiční ples. Ze sportovních akcí, kromě pravidelných zápasů
pořádali tyto akce: 5. července turnaj O pohár ředitele Obalu Rozkoš, kde zvítězili. 25. ledna
pořádali
turnaj v sálové kopané O pohár starosty obce Kunžak. 21. června byli
spolupořadateli žákovského turnaje O pohár mikroregionu Podjavořicko.
V roce 2003 bylo započato se stavbou tribuny pro diváky na fotbalovém hřišti. Na jaře
bylo zavedeno plynové topení do fotbalových kabin.

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 pracuje 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 2003 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:
31. března hořela suchá tráva v Člunku
19. května hořelo v penzionu U sv. Jana ve Velkém Podolí, hořely saze
v komíně
2. června hořel sklad sena ve Střížovicích
13. července hořel les v Kunžaku
14. července hořel les v Kunžaku
23. srpna hořelo v Lomech
28. září hořelo ve srubu v benzínové čerpací stanice
Hasiči se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Horním Meziříčí.
Během roku třikrát pomáhali při mytí vozovky, třikrát zavlažovali trávník na hřišti a o
pouti konali pořádkovou službu. Z dotací od Obce byla zakoupena motorová pila, speciální
hasičské přilby, sušáky na hadice a další potřebný materiál.

MS Jitro
Výbor mysliveckého sdružení Jitro Kunžak se v roce 2003 sešel 7krát, dvakrát se
konala členská schůze a jedenkrát výroční členská schůze. MS má 37 členů stálých a 5
čestných členů. Výbor i revizní komise pracují ve stejném složení jako v roce 2002.
MS Jitro Kunžak hospodaří na 1983 hektarech honební plochy. Členové MS
odpracovali v době zimního strádání přikrmováním zvěře 3700 hodin. Dále odpracovali u ZD
Kunžak brigádně při sběru kamene 305 hodin, za tyto brigády obdrželi 25q jadrného krmiva,
což na zimní přikrmování zvěře nestačilo, tak ještě dokoupili 30q ovsa. Během roku bylo
provedeno odčervení spárkaté zvěře přípravkem Cermix s ječným šrotem, který myslivci
roznesli do krmelců. V jarních měsících bylo zoráno a oseto 6 zvěřných políček, bylo
zakoupeno osivo a umělá hnojiva. Dále byly zbudovány 2 kazatelny, 4 posedy – žebříky, 1
zásobník na seno a 2 umělé nory pro lišky. Byly zrušeny 2 posedy – žebříky a 1 kazatelna.

V červnu myslivci uspořádali střelby v Zahrádeckém lese v Dačicích, které byly
vyhlášeny jako Memoriál Pavla Janáka. Byla provedena výsadba lesních stromků a keřů, jako
obnova revíru pro zvěř. Bylo opraveno vypouštěcí zařízení pro divoké kachny, bylo
zakoupeno 250 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. Při senoseči padlo za oběť 27 srnčat a
nesčetný počet mladých zajíců. Byly uspořádány dva hony na drobnou zvěř, která byl
ponechána do tomboly na každoroční myslivecký ples. V prosinci pořádali myslivci tradiční
poslední leč.
V současnosti mají členové 2 velké lovecké psy – munsterlanského ohaře a křepeláka
a 4 norníky.
V roce 2003 členové MS ulovili tuto zvěř: 39 kusů srnčí zvěře – 11 srnčat, 10 srn, 3
III.věk. třída, 3 II.věk. třída, 12 I. věk třída, 39 kusů černé zvěře – 22 selat, 16 loňčáků a 1
bachyně, 206 kusů kachen – 180 vypuštěných, 26 na tahu, 7 kusů zajíců, 12 holubů hřivnáčů,
31 lišek, 1 kormorán, 12 kun lesních, 28 kun skalních, 29 toulavých koček, 2 toulaví psi, 2
norci američtí, 5 tchořů.

Svaz tělesně postižených
Tato organizace patří v obci k nejaktivnějším. V roce 2003 z organizace odešel 1 člen
a vstoupilo do ní 12 nových členů, takže nyní má 36 členů. Místní organizace Svazu tělesně
postižených pořádá akce nejen pro své členy, ale zve na ně všechny důchodce.
Výbor se během roku sešel 10krát a MO měla 1 členskou schůzi.Pětičlenný výbor je
velmi aktivní, mezi hlavní organizátory akcí patří pan Vladimír Šamal st. a Ing. Karel Mátl.
V roce 2003 uspořádala MO přednášku kronikářky o historii obce, přednášku a předváděcí akci MUDr.
Fabíka o léčbě a snížení bolestivosti kloubů.45 důchodců se zúčastnilo zájezdu do Mrákotína na vystoupení
kapely Galánečka. Opět plný autobus důchodců byl na zájezdě na hrad a přehradu Landštejn a do poutního
chrámu v Klášteře. Výletu lokálkou do Nové Bystřice se zúčastnilo 50 důchodců. Mimo prohlídky města se ještě
při besedě v Informačním centru dověděli i o historii města. Za doprovodu Ing. Vondráka se vydali na vycházku
z Mostů přes Zvůli na Jitra, ale protože je zastihl déšť došli jen na Zvůli.

Každé první pondělí v měsíci pořádají v restauraci „posezení při kávě a hudbě“,
pravidelně se ho účastní 30 – 40 důchodců, kde si zazpívají a popovídají. Na posezeních jim
hrají pan Karel Vítek, pan učitel Štěpán Štrupl, pan Roška nebo Fanouš Rokyta invalidní
vozíčkář. V prosinci uspořádali v restauraci U Točíka Mikulášskou zábavu, pozvali Mikuláše
s čertem a andělem, Mikuláše rozdal všem 65 zúčastněným dárky.

Svaz zahrádkářů
Výroční členská schůze základní organizace I Českého svazu zahrádkářů v Kunžaku
se uskutečnila 26. ledna 2003. Členové zde vzpomenuli výročí založení Československého
zahrádkářského a ovocnářského svazu, který byl založen v roce 1948, tedy 45. Výročí vzniku.
MO v Kunžaku byla založena v roce 1962 – jejím předsedou byl Karel Švehla – 40. výročí.
V souvislosti s povodněmi v roce 2002 byl uveden přehled počasí podle kroniky MO.
Od roku 1972 jsou mírnější zimy teploty okolo nuly umožňují tvorbu námraz a při větším
větru vznikají polomy nejen v lesích, ale i na stromoví v zahrádkách nebo ve volné krajině
(břízy).
Organizace pořádá pravidelné zájezdy do Horáckého divadla v Jihlavě. Kde zakoupili
permanentky. Spojili se s MO z Českého Rudolce a pravidelně jezdí do divadla okolo 40

členů. Plánovaný zájezd na Floru Olomouc se pro vysoký věk a velké teploty neuskutečnil.
Během roku zemřeli dva členové MO: pan Švehla a pan Krumlík.

Zemědělské družstvo
Zemědělské družstvo Kunžak hospodařilo v roce 2003 na 3043,86 ha zemědělské
půdy. Z toho je 2879,70 ha půda najatá od jiných a 164,16 ha je výměra vlastní půdy.
Obhospodařovaná zemědělská půda je 2737,56 ha, v tom orná půda 1101,03 ha, 1,24 ha
zahrady, 1,85 ha ovocné sady ( v Lomech), 1633,44 ha trvalé travní porosty. Lesní pozemky
celkem činí 2,17 ha a ostatní plochy 313,22 ha.
Na orné půdě bylo pěstováno krmné obilí na 353,37 ha (pšenice ozimá, ječmen
jarní, ječmen ozimý, oves, triticale), kukuřice na siláž na 335,50 ha, řepka na 151,74 ha a
brambory na 111ha.
Se sklizní řepky a pšenice začali zemědělci dříve než v roce 2002. Přálo jim počasí.
Byl velmi suchý rok, což zase mělo za důsledek zaschlé obilí. Vyrobené obilí převážně ZD
používá pro svoji výrobu krmiv pro živočišnou výrobu. V roce 2003 se vyrobilo 2403 tun
brambor, z toho 1485 tun konzumních a 918 tun průmyslových. Pro nedostatek brambor,
vlivem suchého počasí, prodávali brambory za průměrnou cenu 5120,- Kč za tunu. 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 zaměřená na výrobu mléka, chov skotu a chov prasat. Výroba
mléka je soustředěna na stáji v Kunžaku, kde je ustájeno 413 dojnic. Počet krav na pastvinách
bez tržní produkce je 479 kusů, 1263 kusů je mladý dobytek, z části chovaný pro obnovu
stáda a z části pro výkrm a prodej. V Člunku je soustředěn celý chov prasat. Od porodny do
výkrmu. V roce 2003 bylo prodáno 1622 kusů jatečných prasat ve váze 110 – 115 kg.
Odbytové ceny výrobků živočišné výroby jsou stále nepříznivé.
Ke konci roku 2003 mělo družstvo 108 zaměstnanců a 231 členů. Oproti roku 2002 se
představenstvo družstva nezměnilo. Pracuje ve složení: Jiří Čapek, Josef Drobil, Ing. Jan
Hanzal, Zdeněk Tůma, Zdeněk Zámečník, František Vašek, Jindřich Waszniowski.
V kontrolní a revizní komisi je předsedkyní Lenka Haneyová, členy Karel Broch a Jan Novák.
Předsedou družstva je stále Ing. Jan Hanzal a místopředsedou Zdeněk Zámečník.
Hospodářský rok 2003 byl uzavřen ziskem 900 000 Kč.

SPOZ
Předsedkyně sboru pro občanské záležitosti spolu s matrikářkou uspořádaly 15. Února
a 9. listopadu vítání občánků, prvně vítaly 17 dětí a podruhé 12 dětí. Při obřadu vystoupily
děti ze základní školy, které zazpívaly písničky a přednesly básničky.
15. února se konala zlatá svatba manželů Vaňáskových z Lomů.
V obřadní síni se konalo v roce 2003 5 svateb, z toho byly 4 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.

V prosinci starosta navštívil kunžacké občany, kteří žijí v domovech důchodců mimo
obec Kunžak, a předal jim malé dárky.

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, nepravidelně
provozované klenotnictví pan Budaye, sportovní potřeby pana Smejkala, novinový stánek
paní Zemanové.
V obchodě s trpaslíky majitel pan Šnelzer vybudoval „ráj trpaslíků“. Postavil zde něco
jako „jesličky“, dokonce nechybí ani ježíšek, ale všude jsou trpaslíci, zvířátka a dokonce
některé části jsou v pohybu. Vlastním nákladem vydal i pohlednice z tohoto ráje.
Restaurace Formanka, kterou měl pronajatou pan Račák, byla v prosinci uzavřena.
Restaurace U Točíka byla celá opravena, dole pan Straka vybudoval pivnici a
v poschodí je klasická restaurace, kam se vejde větší množství hostů. Provoz byl zhaájen
v květnu. Během letní sezóny je zde také možnost posedět na dvoře.
V červnu zahájil provoz kinokavárny pan Miroslav Dvořák, kterému Obec pronajala
kino. On zde provedl drobné stavební úpravy. Řady lavic byly odstraněny a byly zde
umístěny stoly a židle, byl zvětšen prostor jeviště.
Dále jsou v provozu tyto restaurace: hospoda na hřišti, kterou provozuje TJ, bar
Bartolomeo pana Havlíka, penzion a restaurace U sv. Jana, rekreační zařízení Eden ve
Struhách, bufet ZD, přes léto je v provozu bufet Mls.

Kulturní přehled
Plesy a taneční zábavy
10. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro.
8. února se konal ples valtínovských hasičů, kde byla k vidění i tansvesti show.
14. února pořádali ples sporovci, zde předvedli předtančení členky kroužku aerobiku ze
základní školy a ze sportovní školy z Jindřichova Hradce.
22. března pořádali ples kunžačtí hasiči.
20. dubna se konala velikonoční taneční zábava.
23. srpna pořádali sportovci pouťovou taneční zábavu.

Divadlo
Do dramatického kroužku v základní škole se přihlásilo 35 dětí, a tak se rozděl na dvě
skupiny. Starší děti nastudovaly pod vedením Evy Krafkové grotesku Stopět a mladší děti pod
vedením Magdalény Jirsové pohádku Jak vznikly barvy. Obě představení se předváděla
společně a na klavír je doprovázel Štěpán Štrupl. Děti hrály čtyřikrát pro žáky základní školy,
mateřské školy a ZŠ Střížovice. Představení pro rodiče a veřejnost se konalo 18. května. Pak
hráli ještě pro základní školu ve Stráži nad Nežárkou a ve Slavonicích.

Koncerty
21. prosince podruhé vystupoval Chrámový sbor u vánočního stromu na náměstí.
V jeho podání zazněly adventní písně a koledy. I přes nepříznivé počasí se odpoledne 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 v obřadní síni obecního úřadu.
Letos přišlo nebývalé množství diváků, sešlo se jich asi 70 a koncert měl velký úspěch.
Zazněly zde skladby Mozarta, Černohorského, Händla, Bacha, Michaličky,
Ryby,Milčinského, Michny z Otradovic, a koledy. Účinkovali Jana Koucká – soprán, Monika
Knoblochová – cembalo, Miloš Havlík – housle, Vladimír Kučera – housle, Petr Přibyl –
viola, Richard Žemlička – violoncello.

Různé
11. února Svaz tělesně postižených pořádal besedu o historii obce a o kronice.
8. března pořádal Český svaz žen maškarní karneval pro děti.
17. května reprezentovalo družstvo složené z členů zastupitelstva, pracovníků OÚ a občanů
na Vodních hrách v Jindřichově Hradci.
7. června pořádaly ženy spolu s hasiči na Dětský den soutěže a hry pro děti.
9. června se uskutečnil kulturní program dětí ze základní školy pro maminky.
3. – 6. července se na Zvůli konaly mezinárodní závody v orientačním běhu, kdy zde bylo
přítomno několik set účastníků z celé Evropy. Závody pořádal SK Praha.
6. prosince pořádaly členky svazu žen mikulášskou diskotéku pro děti spoje s nadílkou.
15. prosince na se radnici pořádalo již tradiční předvánoční setkání s důchodci, kde zazpívaly
a zarecitovaly děti z mateřské a ze základní školy, také pro účastníky vyrobily vánoční přání.

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 2003 celkem 7 652 svazků knih, nově bylo zakoupeno 250 knih.
Zapsáno je celkem 140 dospělých a 63 dětských čtenářů, kteří za rok 2003 celkem navštívili
knihovnu 1046 krát a vypůjčili si 12 331 knižních titulů . knihovna odebírá 10 periodik.
Služba veřejného internetu je velmi hojně využívána.

Ediční činnost
V roce 2003 vyšla dvě čísla Kunžackého zpravodaje, jedno vyšlo v říjnu 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. Občas se objevil i článek
v Mladé frontě dnes v regionální části. Byl zde například otištěn velmi pěkný článek o
kunžackém amatérském astronomovi panu Ladislavu Schmiedovi. V Lidových novinách byl
rozsáhlý rozhovor s Dr. Pavlem Spurným o nálezu meteoritu Neuschwanstein. Dále v těchto

novinách byla vyhlášena anketa Vědec roku 2003, kde se mezi předními českými vědci
umístil na 2. místě právě kunžacký občan Pavel Spurný.
Obec Kunžak vydala tři nové pohlednice, letecký pohled na Kunžak a Kunžak
s místními částmi a Kunžak. Také se prezentovala v kalendáři historických fotografií
Jindřichohradecka, kde je fotografie svěcení školy z 11. září 1904 a druhá fotografie náměstí s
masnými krámy z roku 1903.

Národopis
Tři králové už se stali v Kunžaku tradicí, 6. ledna obcházeli Kunžak a přáli lidem klid a psali
na dveře své monogramy.
1.března se na náměstí konal masopust, ale letos oproti letům minulým byl celkem chudý.
Bylo zde asi deset masek, neodehrávala se žádná scénka, pouze přítomné masky pohřívaly
basu. Na to, aby se utvořila správná masopustní atmosféra a rej, bylo masek příliš málo. Vše
se spíše točilo kolem konzumace alkoholu. Doufejme, že masopust nezanikne, snad se zase
najdou lidi, kteří mu dají onu patřičnou náladu. Velikonoce byly letos až koncem dubna,
přesto na Velký pátek sněžilo, ale o velikonočním neděli už počasí přálo koledníkům, kteří
vyšli koledovat. 20. Dubna se konala velikonoční taneční zábava, kde návštěvníci mohli
spatřit travesti show.
Čarodějnice se jako vloni nepálily, lidé měli menší ohýnky na svých zahradách.
V obci byly postaveny dvě májky. Jedna na Trávníkách a druhá na Bělidle.
Pouť se konala 24. srpna na náměstí. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti
návštěvníků. Počasí přálo, bylo slunečno a teplo.kolem náměstí a v ulici Ke kostelu byly
postaveny stánky s tradičním pouťovým zbožím, ale také velké množství stánků bylo s
„vietnamským zbožím“. Na náměstí byly tyto pouťové atrakce: autodrom, horská dráha,
twistr, 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.
5. prosince chodil Mikuláš s andělem a čerty. Letos nechodilo tolik skupinek, za to
byly Mikuláši, andělé i čerti velmi pěkně namaskováni. Dopoledne navštívili také základní
školu a mateřskou školu. Rozruch způsobil Mikuláš s čerty až 8. Prosince, když se procházeli
odpoledne po Kunžaku, ale vše se potom vysvětlilo, šli totiž na mikulášské posezení pořádané
Svazem invalidů.
V prosinci byl na náměstí postaven vánoční strom, který byl osvětlen stejně jako keře
kolem. 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.
Bylo jich nejvíce za posledních několik let. Klid nastal kolem půl jedné již v novém roce.

Počasí v roce 2003
Rok 2003 začal mrazivě, 1.ledna bylo –9° C,ale hned druhého se prudce oteplilo na
+9° C a začal tát sníh. Toto byla příčina povodní, které začaly hrozit na větších českých
tocích, ale u nás se neprojevily. Začátek ledna byl ve znamení velkých teplotních výkyvů,
sníh nebyl. Po Třech králích začaly teploty klesat, začal i padat sníh a 12. ledna bylo –20° C.
Ve třetí dekádě ledna se oteplilo a teploty se pohybovaly kolem nuly také začalo sněžit, ale
sněhu bylo stále málo. Až na počátku února sněžilo více a opět začalo mrznout rtuť teploměru
klesla až na – 14°C. 15. února začalo více sněžit, napadlo asi 15 cm sněhu, do té doby byl jen
poprašek. Do konce února byly ranní teploty hluboko pod – 10° C, přes den bylo jasno a sníh
nepadal. Takové počasí vydrželo až do konce února, kdy se oteplilo a přes den bylo i +8° C.
Začátek března byl teplý, bylo slunečno a teploty kolem +10° C. 7. Března sice začal
padat sníh, ale hned roztál. Kolem 10. března přišlo jarní počasí, denní teploty byly kolem
+13° C. Jaro ale velmi brzy zase skončilo. Ve druhé dekádě března přišly velké holomrazy,
ráno byly teploty až –10° C. Přes den bylo jasno. Tyto mrazy sice zdecimovaly přemnožené
myši a slimáky, ale zároveň mnoha zahrádkářům vymrzly růže a jiné okrasné rostliny a keře.
24. března bylo ráno sice –3° C, ale jaro už bylo tady, odpolední teplota byla +15° C. A
začalo se oteplovat, koncem března byly teploty i navečer až +17° C. Tak se k nám také
navrátil čáp, který letos přiletěl 28. března.
Z jarního počasí jsem se neradovali dlouho, protože duben byl klasický apríl. Hned na
začátku 5. dubna přišla vichřice se sněhem, který zůstal ležet a v následujících dnech byl
celodenní mráz a sněhové vánice, napadlo 10 cm sněhu. 7. dubna trvala vánice celý den a
bylo – 10° C. Oteplení přišlo až 12. dubna a až do 18. dubna jsem se radovali z jara, bylo
slunečno a teploty kolem +15° C. Ale na Velký pátek 18. dubna do rána sněžilo a ráno leželo
5 cm sněhu. Během Velikonoc se oteplilo a na Velikonoční pondělí už teplota vyšplhala na
+16° C.
Začátek května přinesl letní počasí, takže hned ze zimních kabátů jsme oblékli letní
šaty. Od 2. května teploty dosahovaly 30° C, bylo sucho a padaly teplotní rekordy. 9. května
večer ve 20 hodin přišla bouřka a prudký přívalový déšť se nestačil vsáknout do vyschlé země
a stejně jako na podzim loňského roku byla vyplavena Bystřická ulice. Dvorky a zahrady byly
zaplaveny bahnem, s úklidem občanům pomáhali hasiči, technika ZD a OÚ. Po této bouřce se
ochladilo. 16. května bylo ráno dokonce pouze +1° C. Tutéž noc bylo možno nad ránem
pozorovat zatmění Měsíce. 19. května se v 21.20 hodin nad Kunžakem přehnala bouře a
větrná smršť, naštěstí nezpůsobila větší škody.Do konce května se teploty pohybovaly kolem
20° C. 31. května bylo možně pozorovat zatmění Slunce.
Červen byl teplý letní měsíc. Od samého začátku byly teploty nad 25° C a 5. června
bylo 30° C, večer přišla bouřka. Celých prvních 14 dnů vůbec nepršelo a teploty byly přes
30°C. 13. a 14. června byly bouřky, které přinesly ochlazení a do konce měsíce bylo sucho a
slunečno a teploty kolem 25° C. Poslední den června bylo ve dne 32° C a byla tropická noc
s teplotou přes 20° C.
Prvního července se sice ochladilo na 18° C a bylo zataženo, ale v ostatní dny bylo
velmi teplo a slunečno. Teploty většinou dosahovaly k 25° C a během července bylo 20
tropických dnů, kdy bylo více než 30° C. Také bylo velmi sucho, prakticky nepršelo.
Takovéto počasí pokračovalo i v srpnu a 13. srpna bylo dokonce 34° C. Poprvé v srpnu
zapršelo osmnáctého, kdy byla bouřka. Ale pak bylo nadále sucho a teploty kolem 25° C. 25.
srpna bylo ráno sice jen 5° C, ale přes den bylo stále 25° C. Toto subtropické počasí s sebou

přineslo změny: jablka a švestky předčasně uzrávaly a byly velmi červivé, již s srpnu žloutlo a
opadávalo listí, vyskytovalo se hodně žab, vos a mohli jsme u nás velmi často spatřit
subtropického motýla dlouhonosku, vůbec nerostly houby. Obilí se sklidilo dříve, ale byly
velmi malé výnosy.
Začátkem září se ochladilo ranní teploty byly do 7° C a 3. září byl i přízemní mrazík a
přes den bylo 13° C. Toto chladné počasí vydrželo až do 16. září, pak se opět oteplilo a ve
dne bylo okolo 20° C a v v následujících dnech teploty vyšplhaly na 26° C a i v noci bylo
kolem 16° C. Teplo bylo po celé září.
Počátkem října přišla studená fronta a přinesla ochlazení a déšť teploty se pohybovaly
ve dne pod 10° C, dokonce začaly růst houby, nebylo jich mnoho, ale kdo vyrazil v pravý čas
a na správná místa přece, jen nějaké našel. V polovině října přišly mrazy až – 4° C. 24. října
poprvé poletoval sníh a 26. října byl ráno bílý poprašek a přišly opět mrazy – 7° C. Oteplilo se
na Dušičky, kdy bylo +10° C a po celý první týden v listopadu bylo slunečno se stejnými
teplotami, i když po ránu byly mrazíky. Od poloviny listopadu je velmi teplé počasí, ve dne
jsou teploty i kolem 15 st.
20. listopadu byla nad Kunžakem vidět polární záře, začala v půl sedmé a po celý
večer až do jedenácti byla obloha plná fantastických úkazů. Zelený pruh přecházel do růžové,
kde se objevoval oranžové kužely a po dobu několika hodin se úkaz stále měnil. Tento
astronomický jev vznikl v důsledku silných erupcí na Slunci. Polární záře v těchto
zeměpisných šířkách byla nejlépe vidět za posledních 50 let.
Až do 7. prosince bylo celkem teplo, pak nastalo ochlazení a 15. prosince přišla
sněhová vánice, kdy se dělaly závěje a napadlo asi 10 cm sněhu. Vánoce byly sice bílé, ale
sněhu nebylo mnoho,na Štědrý den byl velký mráz – 18° C. Na rybnících se utvořil silný led,
protože mrzlo i v následujících dnech. Dalo se pouze bruslit, na lyžování bylo stále málo
sněhu, tem napadl až koncem roku.
Srážky v roce 2003:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem
Průměr

55,9
9,4
14,4
29,2
115,9
45,5
82,0
65,4
35,5
88,9
27,3
42,9
612,3
51,025

Rok 2003 byl velmi suchý, sušším rokem byl od roku 1979 pouze rok 1989.

Policie
Kunžak spadá do obvodu oddělení ve Studené. Kriminalita v roce 2003 v našem
obvodu nijak rapidně nestoupla. Bylo spácháno 21 trestných činů, z nichž bylo12 objasněno.
Policisté vyšetřovali celkem 31 přestupků, z toho 19, kdy byl dopaden pachatel a 12
spáchaných neznámým pachatelem.
Nejčastějším trestným činem spáchaným v katastru obce Kunžak bylo vloupání –
celkem 7, většinou to bylo vloupání do chat, nebo do provozoven. Dalším častým činem bylo
odcizení cizí věci – byly ukraden mobilní telefon, čerpadlo, jízdní kolo, nafta a v ZD byla
ukradena jalovice. Dvakrát byla řešena zpronevěra a dvakrát neplacení alimentů. Dalším
činem byl podvod. Jednou bylo vyšetřováno neoprávněné užívání cizí věci. 27. července se
v bistru u benzínové čerpací stanice strhla rvačka a obsluhujícímu při ní útočník ukousl článek
prstu. Tento čin byl vyšetřován jako ublížení na zdraví.
Kuriózní případ se stal 2. Září, kdy marně pátrala policie v lese po mrtvole, místní
myslivec vystřeli na šišku a výslech zaslechly občanky na vycházce, jejich fantazie
zapracovala a slyšely i výkřik, zavolaly policii, a v noci 4 policejní auta a 2 psi pročesávali les
a hledali oběť trestného činu. Ráno se naštěstí všechno vysvětlilo.
3. března na náměstí dopravní nehoda – chlapec vběhl doslova pod kola automobilu,
naštěstí se mu nic nestalo, ale vypadalo to velmi vážně. 11. října na křižovatce u autocentra
srazilo vozidlo cyklistu, který jel bez helmy

Výletní cíle
Zvůle a Komorník
Zvůle a Komorník - rybníky, u kterých jsou kempy s možností koupání a ubytování v chatách i ve stanech.
Nacházejí se v katastru obce Kunžak s místními částmi Kaproun, Mosty, Suchdol, Terezín, Valtínov, Zvůle.
První písemná zmínka o obci je z roku 1288. Dominantní památkou obce je gotický kostel sv. Bartoloměje
založený kolem roku 1370. V parčíku u kostela stojí barokní socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1740, další
barokní socha sv. Jana Nepomuckého je na mostě v nejstarší části obce – Velkém Podolí. Unikátem je kamenná
kašna na náměstí pod školou vytesaná z jednoho kusu kamene, do které byla dřevěným vodovodem zavedena
voda z pramene Javorka již roku 1665. Pro Kunžak jsou typická i sloupová boží muka, některá stojí dosud na
původních místech, jiná byla přemístěna ke kostelu. Zde je také památník obětem 1. světové války se sochou
Legionář od místní rodačky první české akademické sochařky Karly Vobišové – Žákové. Kunžak najdeme i na
hvězdných mapách, byla totiž po něm pojmenovaná planetka č. 11167.

Vysoký kámen
Vysoký kámen se svou výškou 738 m je nejvyšším bodem okolí Kunžaku i celého okresu
Jindřichův Hradec. Je oblíbeným cílem pěších vycházek i výletů na kolech. Leží na turistické
trase i na cykolstezce. Nedaleko je zastávka úzkokolejné dráhy v Kaprouně, kde příznivci
Divadla Járy Cimrmana najdou sochu tohoto „velikána“. V okolích lesích se nachází velké
množství žulových balvanů s miskami – Masné krámy, Čertův kámen, Stodůlky opředené
řadou pověstí a u Suchdola na vrchu Kníže je viklan Trkal. Mezi zajímavé přírodní památky
patří porosty jalovců u Kunžaku a Valtínova. Najdeme zde i chráněná území – u Suchdola je
významná botanická lokalita, která je evropskou raritou, u Kaprouna, u Mostů, u Terezína.
V lesích na Jitrech a v Terezíně najdeme obří mraveniště. V létě a hlavně na podzim lákají

místní lesy nejen k vycházkách, ale i ke sběru hub. V Kunžaku a okolí rostou památné
chráněné mnohasetleté stromy – lípy u fary a na hřbitově a buk na Zvůli.

Evropské rozvodí
Hlavní evropské rozvodí prochází i obcí Terezín. Na kraji obce je dům, kde z levé strany
střechy teče voda směrem do Severního moře a z pravé strany do Černého moře. V okolí
Terezína byla louka u tábora oddílu Nibowata vyhlášena za významný krajinný prvek.

Pohyb obyvatelstva
K 31. prosinci 2003 měl Kunžak 1204 obyvatel, Suchdol 12, Terezín 8, Mosty 96,
Zvůle 4, Kaproun 3, Valtínov 132. Celkem bylo v obci trvale přihlášeno 1459 obyvatel.
Narození v roce 2003:
Jan Marek
Alice Müllerová
Martin Běhoun
Lucie Pechová
Michaela Hezinová
Mytyáš Král
Alena Drahovská
Martina Pazourová
Adéla Kovářová
Tomáš Chaloupka
Daniel Hroníček
Petr Nejezchleb
Monika Semotánová
František Vybíral
Amálie Szmeková
Jan Beránek
Šárka Brtníková
Ondřej Doležal
Jan Iboš
Zemřelí v roce 2003:
Jan Krafka
Božena Pistorová
Jaroslav Bastl
Marie Dohnalová
Božena Kneblová
Marie Kovářová
Zdeněk Martínek
Karel Melichar
Josef Mrázek

Vladimír Dohnal
Jaroslav Bohuslav
Nejstarší občané:
Ženy – Božena Vosolsobě
Justína Hajná
Viktorie Suchá
Muži – Valentýn Matějka
Alfons Pudil

96 let
95 let
94 let
89 let
88 let

V roce 2003 uzavřely v obřadní síni v Kunžaku sňatek tyto novomanželské páry z Kunžaku:
Jaroslav Miňovský a Ladislava Škodová
Milan Hofbauer a Milena Ottová
David Mašek a Vendula Matoušková
Pavel Marek a Monika Bučková
Počet obyvatel v jednotlivých ulicích v Kunžaku:
76
B. Němcové
Nerudova
116
Malé Podolí
85
Nová
192
Bystřická
135
Čechova
34
Dačická
135
Havlíčkova
43
Hradecká
121
Ke Kostelu
25
Nám. Komenského 40
Strmilovská
19
Střížovická
38
Velké Podolí
56
Žižkova
27
Jitra
13
Lána
58
Ostatní
7

