ZÁPIS DO KRONIKY
2007

Činnost OÚ a zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se během roku 2007 scházelo pravidelně, celkem na 12
zasedáních. Složení zastupitelstva i jednotlivých komisí podzimu roku 2006, kdy se konaly
komunální volby, nezměnilo. Zůstalo v tomto složení: Alena Brunnerová, Valtínov 1,Jaroslav
Čapek, Kunžak 412, Rudolf Hanzalík, Kunžak 4, Robert Kálal, Valtínov 85, Mgr. Eva
Krafková, Kunžak 316, Josef Kudrna, Kunžak 367, Ing. Petr Popela, Kunžak 165, Zdeněk
Pudil, Kunžak 511, Ing. Vladimír Šamal, Kunžak 400, Drahoslava Vobrová, Kunžak 422,
Zdeněk Zámečník, Kunžak 38.
V personálním obsazení míst na Obci nedošlo ke změnám, ale bylo zřízeno nové
pracovní místo školníka MŠ a údržbáře ve sportovní hale – byl zaměstnán Jan Dobeš.
V roce 2007 byly realizovány tyto větší investiční akce:
Největší investiční akcí byla rekonstrukce nevyhovujícího kanalizačního sběrače
k ČOV. Na tuto akci se podařilo získat dotaci z Jihočeského kraje ve výši 2 miliony korun,
zbytek ve výši 2 180 171,- Kč dofinancovala Obec za pomoci dvoumilionové bezúroční
půjčky Jihočeského vodárenského svazu a z vlastních prostředků.
Další investiční akce:
- Stavební úpravy Havlíčkova ulice
- Úprava pavilonu MŠ na zdravotní středisko
- Veřejné osvětlení Zvůle a ulice Havlíčkova
- Územní plán
- Sběrný dvůr
- Dopravní značení
- Projektová dokumentace ZTV Malé Podolí
- Opravy místních komunikací
- Zadláždění tribuny hřiště
- Výměna lina v jednom pavilonu MŠ
- Výměna oken včetně žaluzií v jednom pavilonu MŠ
- Rekonstrukce a rozšíření místního rozhlasu Mosty a Valtínov
- Oprava kříže v Kaprouně
- Rekonstrukce hasičské zbrojnice Kunžak
- Odvodnění místní komunikace ulice Bystřická
- Oprava výpustě z požární nádrže Valtínov
Hodnota všech výše uvedených akcí je vyčíslena částkou 3 989 141,- Kč, z toho dotace a
příspěvky z grantů jihočeského kraje na úpravu pavilonu MŠ na zdravotní středisko, opravu
kříže v Kaprouně a rekonstrukci hasičské zbrojnice byly 303 000,- Kč.
Nové zdravotní středisko bylo otevřeno 1. července, byly zde zřízeny ordinace
obvodního lékaře MUDr. V. Nováka a zubní ordinace MUDr. D. Tylečka a od ledna 2008
ordinace gynekologa MUDr. Kümmla. Dětská lékařka MUDr. A. Spurná si zbudovala vlastní
ordinaci.
Další menší akce:
- Zřízení hasičské klubovny v Mostech
- Výměna obrubníků a oprava chodníků v Mostech a ve Valtínově (při rekonstrukci
komunikace II.třídy)

-

Uzavření skládky suti a stavebního materiálu na Bělidle, začalo se jednat o zřízení
nové skládky
Nová vánoční výzdoba okolo náměstí a v Hradecké ulici
V obci byly rozmístěny další kontejnery na tříděný odpad – papír, sklo, pet lahve
(celkem 40 kontajnerů)

Během roku obecní zastupitelstvo schválilo tyto nové vyhlášky: Vyhláška č. 1/2007 o
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území obce Kunžak a o nakládání se stavebním odpadem, Vyhláška č.
2/2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu (poplatek za odvoz komunálního odpadu byl
oproti roku 2006 zvýšen). Dále byl schválen Dodatek k Plánu zimní údržby místních
komunikací obce Kunžak. V důsledku změny názvu školy byl schválen Dodatek ke zřizovací
listině základní školy.
Došlo ke změně v užívání obecních bytů. V čp. 165 byl byt po Václavu Hezinovi
přidělen Věře Hájkové. V čp. 199 (hasičská zbrojnice) byl nájem bytu po paní Dvořákové
přidělen Ondřeji Mrkvovi. Z prostředků Obce zde byla provedena rekonstrukce oken. Ondřej
Mrkva provedl na své náklady rekonstrukci bytu. Byly obsazeny všechny byty v DPS a oproti
roku 2006 došlo ke změně v nájemnících – zemřel pan Štrvtecký a jeho byt byl přidělen paní
Anežce Mrázkové, zemřel pan Strejček a jeho byt byl přidělen paní Ireně Šánové.
Byla ukončena nájemní smlouva o pronájmu kina s panem Miroslavem Dvořákem,
kino bylo pronajato od 1. října panu Lubošovi Malátovi a panu Josefu Haneyovi.
Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší
výměry ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů, stavební parcely).
Obec v březnu zakoupila na leasing služební vozidlo Renault Kangoo Sun.
Obec uzavřela novou pojistku odpovědnosti zastupitelů s Českou pojišťovnou
s vyšším plněním (10 milionů Kč).
V prosinci po shromáždění všech dostupných podkladů a materiálů byla poslána
žádost na Poslaneckou sněmovnu ČR o přidělení statutu města. Do konce roku nebyla žádost
vyřízena.
Heraldická kancelář Dauphin byla požádána o vypracování návrhu na obecní prapor.
Tiskárna Rain Jindřichův Hradec vytiskla nové pohlednice Kunžaku.
Počátkem května v Kunžaku pořádala Diakonie Broumov charitativní sbírku šatstva.
Obec Kunžak během roku 2007 přispěla 1 500,- Kč měsíčně na provoz pojízdné
prodejny pana Jindřicha Nypla z Mutné, který třikrát v týdnu vozí potraviny do Mostů a
Valtínova (v těchto obcích již nejsou stálé prodejny potravin) a panu Jiřímu Miláčkovi na
provoz zásobování samot a Terezína. Dále přispěla Centru zdravotně postižených Jindřichův
Hradec 2 000,-Kč, Středisku rané péče 5 000,-Kč, ČSŽ 4 000,- Kč na pořádání dětského
karnevalu, 3 000,- Kč na pořádání Dětského dne a 5 000,- Kč za úklid zdravotního střediska,
Svazu tělesně postižených 7 000,- Kč na jejich činnost, SDH Mosty 4 000,- Kč,
3 000,- Kč na organizování letního koncertu v kostele sv. Bartoloměje v Kunžaku, 25 000,Kč Plech Teamu na jejich činnost, 50 000,- Kč TJ Obal Kunžak na jejich činnost a ještě 13
499,- Kč z výherních automatů na činnost TJ Obal Kunžak a 6 000,- Kč na turnaj k 80. výročí
kopané v Kunžaku, 5 000,- Kč oddílu TRISK na závody v triatlonu na Zvlůli O pohár starosty
obce, 6 239,- Kč SPOM na umístění jedné informační tabule, 7 000,-Kč Sboru dobrovolných
hasičů Kunžak na pořádání oslav 130. výročí sboru.

KDU-ČSL
K 31. prosinci 2007 měla místní organizace KDU-ČSL Kunžak 22 členů.
Výbor pracoval ve složení:
Předseda
Jiří Pavlů
Jednatel a místopředseda
Josef Drobil
Hospodář
Václav Holcman
Členové
Miloš Šícha
Ing. Vladimír Šamal
Zdeněk Pudil
Jiří Drobil
V roce 2007 se konaly 3 schůze a výborové schůze podle potřeby.
Byla opravena vývěsní skříňka. 10. prosince se konala návštěva kandidáta na senátora za
místní obvod MUDr. Maxe Kašparů.

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

Výsledky mistrovských soutěží – podzimní část ročníku 2006/07
Kopaná
Starší přípravka
Starší žáci

věková kategorie
do 12 let
12 – 15 let

Dorost

15 – 18 let

Muži B
Muži A

trenér
Aleš Přikryl
Josef Brtník
Zdeněk Grausam
Pavel Kovář

umístění
1. místo – 24 bodů
2. místo – 31 bod

soutěž
okresní přebor
okresní přebor

6. místo – 20 bodů

Miloslav Beránek
Miroslav Zeman
Karel Loukota

13. místo – 3 body
14. místo – 6 bodů

I.A třída
krajská soutěž
okresní přebor
I.B třída
krajská soutěž

Kuželky
Umístění jednotlivých družstev:
Družstvo A - krajský přebor II., 4. místo, hráčský kádr - Burian Radek, Hrůza Radek, Brtník
Josef, Správka Zdeněk, Brát Jiří, Hanzalíková Libuše. Stejný kádr mužstva v minulém
ročníku bojoval o záchranu v této soutěži, letos velice překvapil, když byl do 15. kola v čele
této soutěže.
Družstvo B - okresní přebor, 7. místo, hráčský kádr - Burianová Radka, Zoubková Marie,
Kudrnová Marie, Vilímková Jovana, Řezáč Karel.
S umístěním jsou spokojeni, neboť si stále udržují svůj výkonnostní standart.

Družstvo C, 4. místo, hráčský kádr - Koukol Milan, Pala Jiří ml., Hanzal Karel, Zeman Jan.
Příjemné překvapení tohoto družstva, protože v minulém ročníku hráli tuto soutěž jako
dorostenci.
Předsedou oddílu kuželek je od 1.1.2007 Radek Burian, který nastoupil po Františku
Dvořákovi, který byl dlouholetým, uznávaným předsedou a známou osobností v
kuželkářském sportu.
Stolní tenis
Soutěž okresní přebor II. třída, předseda oddílu Košťál Zdeněk, kádr družstva - Koukol Milan,
Rokyta Pavel, Nikodým Jiří, Zabloudil František ml., Hanzal Karel, Košťál Zdeněk.
Umístění po skončení období 2006/2007 – 6. místo z osmi účastníků.
Hráčsky dobře si vedli Koukol Milan a Rokyta Pavel. I když se v této sezóně herně oddíl
stabilizoval a zlepšil si umístění, rádi by však uvítali ve svých řadách nové mladé hráče.
TJ jako každý rok pořádala tyto akce:
21. ledna Turnaj v sálové kopané O pohár starosty obce
18. února sportovní ples
24. června Turnaj v kopané – žáci O pohár Mikroregionu Podjavořicko
8. července Turnaj v kopané – muži O pohár ředitele Obalu Rozkoš
5. srpna Turnaj v kopané – senioři Memoriál Milana Řeháka
3. prosince Mikulášský turnaj v sálové kopané žáků
Členové TJ se účastnili těchto brigád – sečení rašeliniště v chráněném území v Mostech a v Suchdole,
stahování klestu po těžbě v obecních lesích, práce ve sportovním areálu.

Fotbal v Kunžaku slavil osmdesátiny
1927 – 2007
Ve dvou dnech proběhly herní oslavy 80 let kopané v Kunžaku. Prolog byl
odstartován 5. července 2007, kdy se představily jednotlivé kunžacké týmy v přátelských
utkáních vesměs proti celkům z Jindřichohradecka. Hlavní program se odehrál následující
den, když se uskutečnil turnaj „O pohár ředitele Tecnocap, s.r.o. Střížovice“.
V přátelských zápasech vyhrával Kunžak, pouze v duelu mužů se úřadující vítězové
okresní části „Poháru ČMFS“ rozešli smírně s béčkem Jiskry Nová Bystřice. Mladší žáci:
Kunžak – společenství Strmilo/Studená 10:2 (4:2). Starší žáci: Kunžak – Nová Bystřice 3:2
(2:1). Dorost: Kunžak – Stará Hlína 9:0 (4:0). Muži: Kunžak B – Nová Bystřice B 4:4 (1:1).
Turnaj „O pohár ředitele Tecnocap,s.r.o. Střížovice“ se odehrál před zraky italského
zástupce generálního ředitele firmy Antonia Martorelliho, výrobního ředitele Ing. Milana
Kudrny a kunžackého starosty Jaroslava Čapka. Tato zmiňovaná trojice po skončení akce
předávala ocenění úspěšným týmům a jednotlivcům. Zpestřením fotbalového odpoledne byla i
účast československých fotbalových internacionálů Karola Dobiáše a Antonína Panenky.
Putovní trofej zaslouženě vybojovalo 1.FC Jemnicko, mužstvo novopečeného účastníka
přeboru kraje Vysočina. Nezklamal ani domácí Kunžak, který se dokázal probojovat do finále
po překvapivé kvalifikační výhře nad jindřichohradeckým Slovanem. Rozhodčími turnaje byli
M. Janíček, J. Chvála, P. Janák, M. Brož, V. Tůma, J. Nikodým. Turnaj sledovalo 220 diváků.
Kvalifikace: Kunžak – J. Hradec 2:1 (2:0), Popela, Zeman – Beneš. Jemnicko –
Vlastiboř 6:1 (2:1), Anděl3, Furdan, Bártů, Kincl – Faust. Exhibice: Kunžak domácí –
Kunžak krajánci 2:1 (0:1). O 3. – 4. místo: J. Hradec – Vlastiboř 4:0 (1:0), Beneš, Císař,
Pražák, Petrů. Finále: Kunžak – Jemnicko 1:3 (1:1), Zeman – Ferdan 2, Kincl. Konečné
pořadí: 1. 1.FC Jemnicko, 2. Obal Rozkoš Kunžak, 3. TJ Slovan J. Hradec, 4. ZD Vlastiboř.

Nejlepší střelec: Jiří Anděl, nejlepší hráč: Zdeněk Koutný (oba Jemnicko), nejlepší
brankář: Tomáš Trepka (Kunžak). Ocenění trenéři: Martin Kincl (Jemnicko), Miroslav
Zeman (Kunžak), Karel Špaček (J. Hradec), František Podlaha (Vlastiboř).
Kromě série přátelských zápasů a tradičního turnaje se účast oslav odbýval i
v zasedací síni místního obecního úřadu. Po prvních devět červencových dnů tam probíhala
výstava o dějinách kunžackého fotbalu. K vidění bylo na 140 pohárů, 600 fotografií – ukázalo
se, že kopaná v Kunžaku má kvalitně zpracovanou historii. Večer po turnaji se konala
slavnostní schůze, na které bylo vyznamenáno 25 zasloužilých činovníků. Současní i bývalí
přátelé kunžackého fotbalu poté zavzpomínali na taneční zábavě.
Vyznamenaní členové TJ u příležitosti 80. výročí kopané v Kunžaku: Jaroslav
Michna, Oldřich Sýkora, Štefan Rigo, Petr Leitgeb, Karel Winkler, Petr Popela, Karel
Loukota ml., Jaromír Popela ml., Václav Zátopek, Josef Brtník, Miroslav Beran, Pavel Kovář,
Zbyněk Krchňavý, Jiří Ferda, Jaromír Michl, Rudolf Hanzlík, Jaromír Popela st., Jiří Miláček,
František Dvořák, Jaroslav Čapek, František Balek, Karel Loukota st., Miloslav Beránek,
Karel Mátl.

Svaz tělesně postižených
Tato organizace patří stále v obci k nejaktivnějším. V roce 2007 měla organizace 65
členů, přibylo 16 nových členů. Členskou základnu tvoří občané Kunžaku a přilehlých obcí
Mosty, Valtínov, Suchdol a dále občané obcí Člunek a Střížovice. Výbor pracuje v novém
složení: předseda Ing. Karel Mátl, místopředseda a jednatel Eva Havlíčková, hospodář
Ludmila Vosolsobě, členové Josef Tlustý, Libuše Krištofová, Růžena Marková, Jana
Drobilová. Výbor je doplněn o důvěrníky: p. Anderle ze Střížovic a paní Marie Šteflová
z Lánů. I kontrolní a revizní komise pracuje v novém složení: předseda Radka Winklerová,
členové Marie Leitgebová, Karel Vítek.
V roce 2007 se konaly 2 členské schůze, 7 schůzí výboru. Organizace pořádala 3
přednášky: 20. března beseda nad kronikou s kronikářkou Evou Krafkovou, 24. dubna
přednáška MUDr. Pokorné o o chrobách trávicího traktu a jejich předcházení, 19.l1. beseda a
film o Nicholasu Wintonovi. Dále se členové sešli 8 krát na posezení v restauraci U Točíka,
oslavili masopust i s maskami, MDŽ, Mikuláše. Při posezeních hrají pan Vítek, Fr. Rokyta,
Fr. Dědina. Pravidelně se účastní okolo 50 osob. Pro členy i ostatní zájemce uspořádali
kondiční vycházku na suchdolský kopec, 2 poznávací zájezdy 19. 5. do Třebíče a 22. září na
Hlubokou a do Temelína. 9. června se zúčastnili přehlídky heligonkářů v Budíškovicích.
Dvakrát navštívili ochotnické představení v Počátkách 2. března U svatého Antoníčka a 6.
října Limonádový Joe.
Na jejich akce přispěla obec Kunžak částkou 7000 Kč a obec Člunek částkou 1500 Kč.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů má 40 členů, zásahová jednotka má 19 členů, aktivních
členů je 18 a 3 jsou důchodci. V roce 2007se uskutečnily schůze výboru a členské schůze
podle potřeby a jedna výroční valná hromada.
Výbor pracoval ve složení: starosta – Martin Waszniowski, velitel zásahové jednotky
– Jiří Dvořák, finanční hospodář - Zdeněk Zámečník, jednatel – Rudolf Hanzalík, členové
výboru – Ondřej Mrkva, Jiří Malát a kontrolní komise – Oldřich Sýkora, Jiří Zátopek,
předseda kontrolní komise – Miroslav Dvořák.

V roce 2007 sbor dobrovolných hasičů uspořádal tradiční ples, uskutečnil výlov
rybníka Kovářův. Dlouhodobě spolupracují se svazem žen, spolu s nimi se hasiči podíleli na
těchto akcích: májová zábava, dětský karneval. Prezentovali požární techniku na oslavách TJ
Obal a na táboře Bílá skála. Největší akcí byly oslavy 130. výročí vzniku Sboru dobrovolných
hasičů v Kunžaku.
Během roku zásahová jednotka vyjížděla k těmto požárům:
28.3. požár suché trávy – Lomy
28.4. požár lesa – Fenka směr Střížovice
9.5. požár chaty – rekreační zařízení Struha
12.6. požár briket – Mosty
27.7. požár lesního podrostu – Mosty
7.8. požár suché trávy – Lomy
26.8. požár lesního podrostu – Strmilov
28.8. požár skládky odpadu – Fedrpuš J. Hradec
3.10. požár skladu sena - Střížovice
Hasiči se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Horním Meziříčí, v Mostech,
Lomech, Člunku, Hospřízi, Kunžaku a prověrek v Horním Žďáru.
Během roku pomáhali při čištění septiku, čištění kanalizace ZŠ, drželi dozor při
pálení čarodějnic, čištění kanalizace, zavlažování hřiště.
Byli proškoleni velitelé, velitelé družstev, strojníci, členové zásahové jednotky, řidičů
pro řízení motorových vozidel nad 3,5t.
Byla nakoupena nová výzbroj a výstroj – zásahové boty, zásahový komplet Fireman,
hliníkový žebřík skládací, kanalizační krtek, svářecí Invertor, zásahové rukavice, hadice,
savice.
130 let spolku dobrovolných hasičů Kunžak
Podle zakládací listiny byl založen v roce 1877. V období let 1929 – 1938 byly
spolková činnost bohatá, i když písemná zmínka o tomto období hovoří pouze o tom, že
v roce 1934 se u příležitosti hasičského sjezdu v Praze konala v Kunžaku hasičská slavnost za
účasti 28 sborů.
Následující je vzpomínka pana Rudolfa Máci, narozeného v Kunžaku 1923: v tomto
období bylo velice prestižní stát se hasičem. Starostou spolku byl vážený občan Jindřich
Tesař, velitelem Konrád Štípl, který byl provazníkem. Velice aktivními členy byli Konrád
Šicner, Jan Král, Stanislav Suchý, Karel Krafka. Jejich počet byl okolo 40. Hasičská zbrojnice
se v té době nacházela v přízemí dnešní radnice. Členové se pravidelně scházeli na náměstí u
kašny. Kázeň byla samozřejmostí. Vždy zahajovali pořadovým cvičením, pak následovalo
stříkání ruční stříkačkou vodou z kašny na střechy domů kolem náměstí. Motorovou stříkačku
získali později, strojníkem byl pan Starý, mistr v továrně pana Schneidera. V létě pořádali na
tržišti naproti hřbitovu každý rok věneček. Pochod šel z náměstí, všichni v modrých
uniformách s přilbami. Starosta měl celou žlutou (jako zlatou), řadoví hasiči pouze s černou
přilbou, avšak velitel měl na černé přilbě žlutého kohouta. Pracovním oblečením byly tenkrát
bílé uniformy. Při pochodu hrála hudba pana Povolného, místního ševce. Na věnečku bývala
taneční zábava s občerstvením. Žila tím celá obec a nejvíce děti. Velké účasti byly vždy na
hasičských bálech u Čechů. Občané byli zváni pěknými pozvánkami, vždy byl bohatý bufet,
většinou dorty, zákusky a kremrole – ty se pekly u Fr. Vašků na Malém Podolí. Toto období
se vyznačovalo velkými požáry:
- Střižovická ulice – dům Suchých – Kutil

-

Havlíčkova ulice – pravá strana domu od Čapků až k Horatlíkům – velký požár mnoha
domů, hořel velmi rychle a nedal se uhasit
- Rojkův mlýn na Lánech, po Kunžaku se hovořilo, že byl dobře pojištěn a údajně
založen, nic se však ani soudem neprokázalo
- Pecha Alois – Lána
- Náměstí – ul. Střížovická, velký požár u Sladkých – na počátku zimy, uhořelo i
hospodářské zvířectvo a shořel sousední dům číslo 222, střecha zde byla plechová,
pod ní seno, při hašení tekla ze střechy vařící voda, požár byl uhašen až druhý den
v poledne
Úspěšnost zásahů při těchto požárech na tuto dobu byly adekvátní na požární techniku a na
možnosti v současné době.
Návrhy na udělení medailí a čestných uznání:
Medaile za věrnost:
10 let Dvořák Jiří
Dvořák Ladislav
Dvořák Petr
Marek Vlastimil
Matoušek Petr
Mrkva Ondřej
Rokyta Pavel
Waszniowski Martin
20 let Hanzlík Jiří ml.
Kudrna Josef
Malát Jiří
Rozporka Jiří
40 let Drobil Josef
Hanzlík Rudolf
Čestné uznání OSH:
Dvořák Ladislav
Dvořák Petr
Havlík Adrian
Hladeček Petr
Marek Vlastimil
Matoušek Petr
Miláček Jiří
Rokyta Pavel
Waszniowski Martin
Hanzlík Rudolf
Bitala Petr
Beran Oldřich
Starosta obce Kunžak p. Jaroslav Čapek

MS Jitro
Výbor mysliveckého sdružení Jitro Kunžak mělo v roce 2007 38 členů stálých a 6
čestných členů (František Šicner, Karel Doupník, František Dvořák – Suchdol, František
Marek – Suchdol, Zdeněk Grausam, František Michl). Nový výbor byl zvolen na výroční
členské schůzi 23. února 2007:

předseda – Petr Trepka
myslivecký hospodář – Jiří Doupník st.
finanční hospodář – Iva Nováková
místopředseda – Ing. Jaroslav Štefl
jednatel – Jan Brunner
kynolog – Petr Müller
člen výboru – Zdeněk Beran
Na jaře bylo brigádnickou činností vysazeno 450 kusů stromů a keřů v okolí Kunžaku
pro zlepšení krytových podmínek pro zvěř. MS obhospodařuje 6 ha nevyužívaných ploch jako
potravní políčka pro zvěř. V lednu proběhla ozdravná akce pro srnčí zvěř léčivem Rafendazol.
V roce 2007 začali myslivci s odchovem a vypouštěním divokých králíků, bylo jich
vypuštěno 15 kusů.
V roce 2007 členové MS ulovili tuto zvěř: 68 kusů černé zvěře, 10 muflonů, 22 kusů
srnčí, 130 kachen, 100 kusů bažantů, 11 zajíců.
Akce, které MS pořádalo: 12. ledna myslivecký ples, dále pořádali 19. května střelby
na asfaltové terče – memoriál Pavla Janáka na střelnicích v Dačicích, pořádali 3 hony – na
kachny, na bažanty, na zajíce.

Zemědělské družstvo
Zemědělské družstvo Kunžak hospodařilo v roce 2007 na 2 449,61 ha zemědělské
půdy. Z toho je 1 941,91 ha půda najatá od jiných a 507,7 ha výměra vlastní půdy.
Obhospodařovaná zemědělská půda 2449,61 ha, v tom orná půda 973,74 ha, 1,86 ovocné sady
(v Lomech), 1475,87 ha travní porosty. Lesní pozemky celkem 5 ha a ostatní plochy 38 ha.
Na orné půdě bylo pěstováno krmné obilí na 417,68 ha (pšenice ozimá, ječmen jarní,
oves), kukuřice na zeleno a siláž na 278,79 ha, řepka na 86,02 ha a brambory na 121,16 ha,
hrách na 50,21 ha.
17. července začaly letní žně, sklizeň skončila 6. srpna (což bylo o měsíc dříve než
v roce 2006). Veškeré žňové práce byly prováděny technikou ZD Kunžak. Vyrobené obilí
převážně ZD používá pro vlastní výrobu krmiv pro živočišnou výrobu. Vyrobilo se:
Pšenice
Ječmen jarní
Oves
Řepka
Hrách

984,70 t
435,00 t
49,10 t
247,39 t
136,19 t

270,19 ha
120,73 ha
26,76 ha
86,02 ha
50,21 ha

3,64 t/ha
3,60 t/ha
1,83 t/ha
2,87 t/ha
2,71 t/ha

30. srpna začala sklizeň brambor a skončila 13. října. Vyrobilo se 3 155,39 t brambor,
z toho 1 665,30 t konzumní brambory, 1 490,09 t průmyslové brambory. V roce 2007 se
konzumní brambory za průměrnou cenu 3 856,- Kč/t a průmyslové brambory za průměrnou
cenu 1 078,- Kč/t, loupané brambory za průměrnou cenu 11,00 Kč/kg. Loupané brambory
odebírají restaurace a jídelny.
V období sklizně obilí i brambor mělo ZD techniku v provozuschopném stavu a díky
tomu byly veškeré práce zvládnuty v agrotechnických lhůtách.
Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka, chov skotu a chov prasat. Výroba
mléka je soustředěna na stáji v Kunžaku, kde je ustájeno 402 dojnic. Počet krav na pastvinách
bez tržní produkce je 444 ks, 1259 ks je mladý dobytek, z části chovaný pro obnovu stáda a
z části pro výkrm a prodej. ZD se zabývá výrobou mléka a v roce 2007 se vyrobilo 2 055 857

litrů mléka. V Člunku je soustředěn celý chov prasat, od porodny po výkrm. V roce 2007 bylo
prodáno 3 532 ks jatečných prasat ve váze 110 – 115 kg. Odbytové ceny výrobků živočišné
výroby nebyly příznivé.
ZD zakoupilo v roce 2007 novou techniku: rotační mulčovač, kolový traktor New
Holand, tahač návěsů DAF, mulčovač, žací mačkač KUNH 3 kusy, přívěs na nákladní auto,
secí stroj Vaderstad Rapid, traktor Bělorus, návěs nákladní KRONE. S veškerou technikou
provádějí i služby pro jiné podniky, např. sklizeň obilí, sklizeň kukuřice a sklizeň cukrovky na
Moravě.
Ke konci roku 2007 mělo družstvo 107 zaměstnanců a 187 členů.
Představenstvo družstva se změnilo: Ing. Jan Hanzal, Zdeněk Zámečník, Drahoslava
Vobrová, Jiří Čapek, Zdeněk Tůma, Miloš Vítek, Jindřich Waszniowski. V kontrolní komisi
je předsedkyní Lenka Haneyová, člen František Vašek, Jaroslav Švec. Předsedou družstva je
Ing. Jan Hanzal a místopředsedou Zdeněk Zámečník.
Hospodářský rok 2007skončil ziskem.
ZD pořádá pro své zaměstnance ukončení roku s občerstvením a muzikou jako
poděkování za celoroční práci. Poskytuje pro pořádání dětského karnevalu a jiných akcí pro
děti sál zdarma. V roce 2007 pořádalo i zemědělský ples.

Základní škola
Škola je zřízena Obcí Kunžak jako příspěvková organizace s názvem Základní škola
Kunžak, okres Jindřichův Hradec. Pod tímto názvem byla zařazena do sítě škol s REDIZO
600 060 501 (IZO ZŠ: 107 721 171, IZO ŠD: 114 400 156, IZO ŠJ 102 503 869).
Ve školním roce 2006/07 měla 10 tříd a 2 oddělení školní družiny. Paralelka byla
zřízena v tomto školním roce v 7. ročníku. Škola měla podle zahajovacího výkazu celkem 210
žáků – 94 dívek a 116 chlapců – na I. stupni bylo 102 žáků v pěti třídách (průměr žáků na
třídu – 20,4) a na II. stupni bylo 108 žáků v pěti třídách (průměr 21,6). Celkový průměrný
počet žáků na třídu byl 21,0 žák. Oproti minulému školnímu roku ubyla 1 třída a 21 žáků.
Do 1. třídy nastoupilo 20 dětí. Během školního roku se odstěhovali 3 žáci. Většina žáků bydlí
v Kunžaku (125, tj 59,5%), ostatní dojíždějí: z Lánů 4, z Mostů 3, z Valtínova 5, ze Střížovic
9, z Vlčic 27, z Člunku 24 z Lomů 12, ze Strmilova 1, z Markvarce 2, z Jindřichova Hradce 1.
Do školní družiny bylo zapsáno celkem 50 žáků I. stupně, kteří byli rozděleni do dvou
oddělení. Jedno z nich pracovalo v úplném výchovném programu, druhé oddělení bylo
otevřeno jen na 1,5 hodiny denně – od 11.45 do 13.15 hodin. Toto oddělení navštěvovali
zejména přespolní žáci do odjezdu autobusů.
Provoz školy zajišťovalo celkem 27 zaměstnanců: V dubnu podala výpověď asistentka
pedagoga Petra Hanzalová a na její místo byla přijata vychovatelka školní družiny Ivana
Vicanová. V září nastoupila po mateřské dovolené p. učitelka Kateřina Smejkalová a odešla
Petra Karasová, která zde byla zaměstnaná po dobu její mateřské dovolené.
Od září 2007 bylo třídnictví přiděleno takto:
1. třída
Marie Krejčí
2. třída
Iva Kolářová
3. třída
Jana Geistová
4. třída
Štěpánka Štruplová
5. třída
Jitka Beranová
6. třída
Hana Tančincová
Dana Horázná
7. třída
8. A třída
Jana Klabouchová

8. B třída
Kateřina Smejkalová
9. třída
Jan Dobeš
Dále na škole vyučuje Jaroslav Kulik, Pavel Chrstoš, který je zároveň výchovným
poradcem, a Jaroslava Rozporková, která odešla do důchodu a vyučuje na zkrácený úvazek,
zástupkyní ředitele Eva Krafková, ředitelem Václav Popela. Ve školní družině pracují Radka
Burianová, Ivana Vicanová. Asistentkami pedagoga jsou Radka Lindourková a Ivana
Vicanová.
Vedoucí školní jídelny je paní Miroslava Váňová, kuchařkami Věra Pistorová, Zdeňka Hanzalová, Irena Nechanická na částečný
úvazek Zděňka Leitgebová, školníkem a topičem Zdeněk Tůma, uklízečkami Věra Leixnerová, Jiřina Procházková a ve sportovní hale
Zdeňka Leitgebová, která v červnu podala výpověď a na jejím místě byl u Obce zaměstnán Jan Dobeš, hospodářkou školy je Marta Hájková.

1. až 9. ročníku je vyučováno podle vzdělávacího programu "Základní škola" č.j. 16
847/96-2. Škola zajišťuje standardní vzdělání poskytované základní školou.
Během školního roku 2006/07 byl zpracován školní vzdělávací program, podle
kterého se od září začalo vyučovat v 1. a 6. ročníku.
S 8 žáky, kterým byly diagnostikovány specifické poruch učení, byla prováděna
celkem v 6 hodinách týdně reedukace. Osm žáků bylo z důvodů SPU na návrh PPP
integrováno a vyučováno podle individuálních plánů, z toho dvěma žákům pomáhaly ve
výuce asistentky.
Během školního roku probíhaly práce na dalším zkvalitňování materiálního vybavení
pracoviště. Pokračovalo se ve vybavování školním nábytkem, výpočetní technikou.
Ve školním roce vycházelo 21 žáků: 19 z 9. ročníku a 2 z 8. ročníku.
obory s maturitou: 12 žáků - 63% (z toho 6 chlapců a 6 dívek) 9. ročník:
gymnázium 3(2), ekonomie 4 (3), SZŠ 3 (2), SZŠ 1 (1), strojírenství 2
(0), stavebnictví 2 (0)
učební obory: 7 žáků – 37% (4 chlapci, 3 dívky) – kuchař-číšník 3 (2),
truhlář 1 (0), kadeřník 1 (1), prodavač 1 (0), instalatér 1 (0)
2 žáci – automechanik, prodavač
8. ročník:
Na osmileté gymnázium se nehlásil žádný žák.
Na škole již druhým rokem pracuje Žákovská rada, kde jsou zástupci z každé třídy od
pátého ročníku. Sami žáci si zorganizovali na podzim den ve znamení halloweenu, žáci 9.
ročníku připravili pro ostatní děti mikulášskou nadílku, před Vánocemi si celá škola zazpívala
u vánočního stromu na náměstí koledy. Žáci 9. ročníku připravili pro děti I. stupně na Dětský
den vycházku pohádkovým lesem.
10. ledna byl na tři roky naší škole propůjčen na tři roky na ministerstvu školství titul
Škola udržitelného rozvoje I. stupně
Během celého školního roku škola pokračovala v plnění jednotlivých bodů mezinárodního
projektu Ekoškola. Členové žákovské rady se zároveň stali členy ekotýmu, který se
pravidelně scházel a fungoval jako iniciátor a zprostředkovatel všech akcí. Jeho členy byli i
zaměstnanci školy. Byl sestaven celoroční plán činnosti. Žáci provedli audit školy –
nakládání s odpady, hospodaření s vodou, hospodaření s energií, prostředí školy. Daleko více
se zaměřili na šetření energií a třídění odpadu. Sbírá se hliník, vybité baterie, třídíme odpad
na papír, pet lahve a tetrapak obaly, sklo a ostaní odpad. Do projektu jsou zapojeni nejen
všichni žáci školy, ale i všichni zaměstnanci školy a veřejnost (např. sběr tříděného papíru).
V květnu pracovníci sdružení Tereza provedli audit. Titul se podařilo získat, škola byla
jednou ze sedmi škol, které splnily všechny podmínky. Na konci června se zúčastnili spolu

s panem starostou slavnostního předávání titulu a praporu v Senátu ČR. Titul je škole
propůjčen na dva roky.
V závěru školního roku pořádali ekokonferenci, kde sami žáci od těch nejmenších mluvili
o jednotlivých aktivitách, které během celého roku pořádali.
V březnu žáci 8. a 9. třídy pomohli vyčistit část obecního lesa v Mostech, stahovali větve
a klestí. Pomohli tak připravit místo na výsadbu nových stromků. V dubnu deváťáci
vysazovali v obecním lese u Kaprouna malé smrčky (550). Přihlásili jsme se k mezinárodní
akci Miliarda stromů pro planetu Zemi, kterou zaštiťuje ministerstvo školství a ministerstvo
životního prostředí. A dále se přihlásili k výzvě finské školy, na jejich webových stránkách
jsou zaregistrováni.
Jako již každý rok na jaře děti ze školy vyrazily uklidit okolí školy a hlavní ulice a cesty v
obci. Tato akce probíhá ve spolupráci s obecním úřadem. S touto akcí se přihlásili do projektu
Den činu. Fotografie z úklidu jsou vystaveny na výstavě Ukliďme svět ve vědecké knihovně
v Českých Budějovicích. Žáci osmé třídy pomohli opravit studánku Javorku.
Letošní Den Země se konal 19. dubna a byl na téma Stará řemesla. Nabídka byla velmi
pestrá a den se velmi vydařil. Žáci si mohli vybrat z řady exkurzí a ve škole bylo zřízeno
několik dílen.
Z podnětu žákovské rady byla do plánu akcí ekoškoly zařazena ve větší míře dopravní
výchova. 30. dubna učitelé zorganizovali pro žáky 1. až 6. ročníku dopravní soutěž, jejíž
součástí byla nejen jízda zručnosti na kole, která se konala na náměstí před školou, ale i testy
z dopravní výchovy. Pro ty nejmenší soutěž připravili žáci 7. A třídy.
Během školního roku jsme uspořádali několik charitativních akcí:
Adopce na dálku, Červená stužka, Chrpa, Fond Sidus, Český den boje proti rakovině.
Venškolním roce jsme pořádali školní kola řady soutěží a pak se žáci účastnili okresních kol.
Sportovní soutěže: Přespolní běh – Tereza Filsaková 2. místo v okresním kole, Stolní tenis –
mladší žáci 3. místo, starší žáci 3. místo v okresním kole, Turnaj ve florbale – 3. místo
v okresním kole, Turnaj v sálové kopané – 2. místo v okresním kole, účast v krajském kole,
Plavecké závody – Adam Matějka, Klaudie Rudá, Daniel Trepka 3. místo, Michaela Bučková
2. místo v okresním kole, Cocacola Cup, Kinderiáda – Eliška Nováková 3. místo, Adam
Matějka dvě 2. místa v okresním kole, Mac Donald Cup , Pohár Českého rozhlasu.
Ostatní soutěže: Výtvarná soutěž Den bez aut – na vernisáži v Jindřichově Hradci byli
oceněni Lucie Kudrnová, Kristýna Strabergerová, Pavel Spurný a Jitka Skalická, Olympiáda
v anglickém jazyce – účast v okresním kole, Olympiáda v německém jazyce – účast
v okresním kole, Matematická olympiáda – účast v okresním kole, Mladý historik – účast
v okresním kole, Pythagoriáda, Olympiáda v českém jazyce – účast v okresním kole,
Recitační soutěž – účast v okresním kole, Lucie Kudrnová postup do krajského kola,
Matematický klokan – mezinárodní soutěž 2. – 9. ročník, Přírodovědný klokan – mezinárodní
soutěž 8. a 9. ročník, Ekologická soutěž na téma recyklace odpadů – ocenění Tomáš Suk,
Dopravní soutěž – účast v okresním kole.
Žáci 1. stupně již pravidelně vystupují s kulturním programem na vítání občánků. Stejně
tomu tak bylo i 22. dubna, kde recitovali básničky.
Dramatický kroužek navštěvovalo v letošním školním roce dvacet dětí od 1. do 8. ročníku.
V minulém školním roce sehráli některé příběhy ze Starých pověstí českých, a protože se jim
tato práce líbila a měli úspěch, tak letos připravili pokračování. V druhém dílu Starých pověstí
českých krátce zopakovali děj z minulého dílu a přidali dvě nové pověsti: O Křesomyslu a

Horymírovi a O Bruncvíkovi. Sehráli tři představení pro děti ze základní školy a pro děti
z mateřské školy Střížovice a mateřské školy Kunžak a jedno pro rodiče a veřejnost.
10. května se konalo kulturní vystoupení ke Dni matek.
Ve spolupráci s policií probíhal v 1. – 4. ročníku projekt Ajax. Na prvním stupni byli
žáci zapojeni do projektu Zdravé zuby. Z grantu JčK jsme získali příspěvek na dopravu na
dopravní hřiště, program se uskutečnil na podzim. Dále jsme získali grant JčK na mimoškolní
aktivity. Využili jsme několika nabídek kulturních institucí a výuku jsem doplnili o návštěvu
jejich akcí v rámci výuky: renesanční zbraně, filmové představení Doba ledová II.,
představení divadla Okýnko O drakovi, divadelní představení Don Quichote dela Anča (6. 9.r.)
Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku se konal v rozsahu 6 dnů koncem ledna v
Krkonoších. Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali 10 dvouhodinových lekcí kurzu plavání v bazénu
v J. Hradci.
V rámci výuky byly pro žáky uspořádány tyto besedy: beseda nad kronikou obce (3.r),
beseda o třídění odpadů – Ekonom (1. – 9. r.), beseda o Afganistánu – pan Blažek účastník
mírové mise (7. – 9. r.), beseda o lese – pan Lebeda (1. – 4. r.), beseda o obnovitelných
zdrojích – Jihočeské matky (9.r.), beseda a praktický seminář o vydře říční (8.r.), výstava
Vydra říční (1. – 9.r.), pokračování besed výchovného programu s protidrogovým zaměřením
(7. – 9.r.).
Dále byly pro žáky zorganizovány exkurze: lanové centrum Brno (9.r.), návštěva ZD
Kunžak (1. a 2. r.), Cesta kolem Světa (9.r.), Anežský klášter a 3D kino v Praze (7.r.),
Národní muzeun – výstava Cesta do pravěku (5. a 6. r.), Krýzovy jesličky v J. Hradci (1. a
2.r.), atomová elektrárna Temelín a Planetárium v Českých Budějovicích (8.a 9.r.),
fitnesscentrum v J. Hradci (8. a 9.r.), ZOO Ohrada na Hluboké a Planetárium v Českých
Budějovicích (4. a 5.r.), banka v Dačicích (9.r.), zámek a architektura Jindřichova Hradce
(7.A). V rámci školních výletů se uskutečnily tyto exkurze: ZOO Ohrada na Hluboké a
divadlo (1. a 2.r.), turistický výlet lokálkou (3.r.), divadelní přestavení na otáčivém hledišti
v Českém Krumlově a muzeum voskových figurín (4. a 5.r.), zámek a grafitový důl v Českém
Krumlově (6.r.), turistika na Šumavě (7.a 8.r.), Oudoorová Vysočina (9.r.).
Dvakrát bylo žákům umožněno vyrábět keramické předměty prostřednictvím ZUŠ
Brno. Pro žáky 1. až 3. ročníku byl uspořádán maškarní karneval. Uspořádali předvánoční
sportovní turnaje a atletické závody na konci školního roku pro I. stupeň a turnaj v softbalu
pro žáky II. stupně. Pro žáky druhého stupně na Dětský den pořádali brannou hru.
Pokračovala spolupráce s mateřskými školami v Kunžaku a ve Střížovicích. Vzájemně
se navštěvují děti ze školek s našimi prvňáčky (společná vánoční besídka, návštěva budoucích
žáků 1. třídy ve škole, společná návštěva kulturních programů, výlet 1. třídy do střížovické
MŠ).
Na škole pracovalo několik kroužků: tři dyslektické, zdravotní tělesná výchova, dramatický,
dva kroužky aerobiku, kroužek florbalu, karate, atreterapie, přírodomilný, pěvecký. Všechny
kroužky byly vedeny pedagogickými pracovníky školy. Jedno oddělení římskokatolického
náboženství vede pan farář Berkovský.
Ve školní roce 2006/07 byla ve škole provedena inspekce 5. června 2007. Předmětem
kontroly bylo dodržování právních předpisů. Kontrola se týkala formálních náležitostí
zřizovacích listin a podmínek rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku podle vybraných
ustanoveních školského zákona, dodržování vybraných právních předpisů, které se vztahují k
poskytování vzdělávání v základních školách. ČŠI nebyly shledány žádné závady.
V loňském roce byla škola spoluiniciátory výzvy k udělení Nobelovy ceny míru Siru
Nicholsu Wintonovi, který počátkem druhé světové války zachránil 669 židovských dětí. Naši
žáci získali více než 400 podpisů. Dopisem oslovili přední představitele státu, aby iniciativu
podpořili. V říjnu se v Praze žáci zúčastnili setkání se Sirem Nicholasem Wintonem, kde ho

požádali, zda by se škola mohla nést jeho jméno. On vyslovil souhlas a po splnění všech
úředních náležitostí byla škola přejmenována. Od 1. ledna 2008 se jmenuje Základní škola
Sira Nicholase Wintona Kunžak.
Po získání mezinárodního titulu Ekoškola byla tato událost další velkou změnou v životě
školy.

Mateřská škola
V první polovině roku, do prázdnin byly ve škole 3 třídy a zapsáno bylo 59 dětí.
V pavilonu A bylo 24 dětí, v pavilonu B bylo 15 dětí a 1 integrovaný žák a v pavilonu C bylo
19 dětí. O děti se staraly tyto paní učitelky:Vladislava Hansalanderová, Veronika Dvořáková,
Monika Smejkalová a asistentka pedagoga Hana Mládková a ředitelka Hana Spurná.
O provoz školy se stará Marie Škodová – kuchařka, Jovana Vilímková, Jana Marková
– uklízečky, vedoucí školní jídelny je na částečný úvazek Miroslava Váňová, a na částečný
úvazek účetní Marta Hájková, místo školníka nebylo obsazeno, k jeho obsazení došlo až
v září, kdy byl zaměstnán u Obce Jan Dobeš, který je současně zaměstnán i ve sportovní hale.
Akce, které mateřská škola pořádala pro své děti: jedenkrát v týdnu chodí do bazénu,
dvakrát týdně využívají sportovní halu, navštěvují divadelní představení, v lednu pravidelně
navštěvují budoucí prvňáčci 1. třídu základní školy, v únoru pořádají ve třídách dětský
maškarní karneval, slaví Velikonoce, pálí čarodějnice, staví májku, pečou buřty, kácejí májku,
připravují program ke Dni matek, slaví Den dětí, pořádají turistické výlety na kolech ke
Komorníku a na Zvůli, školní výlet do ZOO v Jihlavě,v červnu se slavnostně loučí
s odcházejícími dětmi – budoucím prvňáčkům předávají na památku knihy a mají své tablo,v
prosinci pořádají mikulášskou nadílku a besídku s 1.třídou, účinkují na setkání s důchodci,
navštívily DPS.
MŠ má své www stránky, vydává čtvrtletně časopis Zvoneček.
MŠ má zpracovaný vlastní vzdělávací program.
Učitelky se dále vzdělávají, účastní se odborných seminářů, odebírají odborné a dětské
časopisy.
Ze školného, které činilo 300,- Kč měsíčně, nakupují hračky a vybavení. Další
vybavení a celkový provoz školy je hrazen z rozpočtu zřizovatele, kterým je Obec Kunžak.
Mzdy jsou hrazeny z peněz Krajského úřadu OŠMT České Budějovice.
Během roku se pokračovalo v rekonstrukci objektu MŠ, došlo k výměně oken včetně
žaluzií v jenom pavilonu a v dalším pavilonu bylo vyměněno lino.

Obchodní síť a provozovny
V roce 2007 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,
sportovní potřeby pana Smejkala, dětské oblečení Amálka paní Košťálové, nábytek paní
Čechové, která zároveň provozuje second hand, další second hand provozuje paní Beranová,
novinový stánek paní Zemanové, „ráj trpaslíků“ pana Šnelzera, prodejna masa a uzenin v ulici
B. Němcové čp. 426., květiny a potřeby pro chovatele pana Zdeněka Marka. Na podzim byla
nově otevřena prodejna kamen a krbů v Hradecké ulici, kterou provozuje pan Buday, lze zde
koupili porcelán a proutěné zboží.

Pokračuje v provozu lékárna, kterou provozuje paní magistra Drobilová. Autocentrum
má pronajaté pan Škoda z Mostů, který zde provozuje autoopravnu. Druhou autoopravnu
provozuje pan Doupník.
Dále jsou v provozu dvě kadeřnictví – paní Smejkalové a paní Melicharové, která je na
mateřské dovolené a provoz je částečně omezen.
Změny nastaly v provozu restaurací: otevřeny jsou pouze tyto restaurace U Točíka,
kinokavárna, kterou provozují pan Malát a pan Haney, hospoda na hřišti, bufet a cukrárna
ZD. Rekreační zařízení Eden ve Struhách bylo v létě znovu otevřeno, má nové majitele. Byl
otevřen penzion Skalníček a již několik let je v provozu penzion Bělidlo. Počet restaurací, kde
se vaří, se snížil. Ke konci roku vařila pouze restaurace U Točíka.
V létě byly otevřeny tenisové kurty, jejich majiteli jsou pan Jiří Hansalander a pan Ing.
Milan Kudrna, kurty jsou v Nerudově ulici.
PK Mont začal stavět novou provozní halu.

Kulturní přehled
Plesy a taneční zábavy
13. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro.
26. ledna pořádali ples sportovci.
10. února se konal ples valtínovských hasičů.
17. února pořádalo ples místní zemědělské družstvo.
17. března pořádali ples kunžačtí hasiči.
5. května se konala májová taneční zábava, kterou pořádal svaz žen.
25. srpna pořádali sportovci pouťovou taneční zábavu.
24. listopadu se konala Cecilkovská taneční zábava.
8. prosince se v kině konala Mikulášská zábava, kde hrál Kabanos.
Divadlo
Do dramatického kroužku v základní škole se přihlásilo 20 dětí, které nastudovaly pod
vedením Evy Krafkové představení Staré pověsti české 2. díl. Děti hrály čtyřikrát pro žáky
základní školy, mateřské školy a ZŠ Střížovice. Představení pro rodiče a veřejnost se konalo
29. dubna.
20. dubna se v kině konalo představení Don Quichote de la Anča, účast diváků byla
nízká, přišlou pouze 20 diváků, ale ti se velmi dobře bavili.

Koncerty
7. července se konal v obřadní síni letní koncert, kde vystoupili Petr Nouzovskývioloncello a Simona Znamenáčková – klavír. Zazněly tyto skladby:Leoš Janáček – Pohádka
pro violoncello a klavír, Franz Schubert – Sonáta a moll pro violoncello a klavír, Frederyk
Chopin – Nocturna pro violoncello a klavír, Claude Debussy – Sonáta d moll pro violoncello
a klavír. Koncert se konal v rámci III. ročníku letního festivalu violoncella.
Vánoční koncert se konal v úterý 18. prosince v kostele sv. Bartoloměje. Účinkovali
zde: Viktor Byček – tenor, Vladimír Roubal – varhany, Miloš Havlík – housle, František
Svejkovský – trumpeta. V programu zazněly tyto skladby: Tebje pajem - starobulharská

píseň, Varhanní improvizace, Hospodi pomiluj - starobulharská píseň, Ferdinand Joseph
Seger - Toccata c moll, Pavel Josef Vejvanovský - Sonáta g moll, František Xaver Brixi –
Benedictus, Tomáš Norbert Koutník - Veni Creator Spiritus, Dietrich Buxtehude - Chorálová
předehra, Johann Sebastian Bach - Jesus bleibet meine Freude, Zdeněk Fibich - Beatus vir,
Cesar Franck - Panis Angelicus, Varhanní improvizace, Giulio Caccini - Ave Maria, anglický
anonym - vánoční chorál. Účast na koncertu byla velmi vysoká, přišlo 77 diváků.
13. června se v sále kina konal koncert táborské hudební skupiny Jesus Christus Super
Star Band, zazněly zde skladby ze známého muzikálu. V zaplněném kině sklidil band
zasloužený úspěch.
6. prosince se v sále ZD konal koncert dvojice Eva a Vašek, koncert pořádala cestovní
kancelář Štefl Tour, která se svážela diváky ze širokého okolí. Sál byl zcela zaplněný.

Různé
10. března pořádal Český svaz žen maškarní karneval pro děti.
20. března Svaz invalidů pořádal besedu na téma Zajímavosti z dějin Kunžaku v 16. –
19. století, přednášku si připravila kronikářka obce, zúčastnilo se jí 55 posluchačů.
10. května základní škola pořádala vystoupení ke Dni matek, děti předvedly scénky,
zpívaly, recitovaly, cvičily. Sál kina byl zaplněn.
5. a 6. července se konaly oslavy 80 let organizované kopané v Kunžaku.
28. července se na Zvůli konal I. ročník závodů v triatlonu O pohár starosty obce,
který pořádal klub Trisk.
1. září se konaly pivní slavnosti.
22. září proběhly oslavy 130. výročí hasičů v Kunžaku.
19. listopadu se ve škole konalo promítání filmu Síla lidskosti o S.N.Wintonovi,
promítání bylo pro svaz invalidů. Kromě filmu bylo promítáno i video ze setkání se Sirem
Wintonem.
14. prosince žáci ZŠ navštívili DPS, kde obyvatelům zazpívali koledy a zarecitovali,
přinesli jim i malé dárečky. Na radnici se 17. 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 2007 vyšla dvě čísla Kunžackého zpravodaje, v červnu a 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, v Právu.
Největší mediální ohlas měla účast žáků ZŠ na setkání se Sirem Nicholasem
Wintonem, kdy jej požádali o možnost pojmenovat školu jeho jménem. Toto setkání bylo
v přímém přenosu přenášeno na ČT 24, krátké zprávy se objevily i ve zpravodajstvích všech
televizí a psaly o něm všechny deníky, zprávy se objevily i na internetu.
Kunžak byl propagován v několika turistických nabídkách.

Knihovna
Místní lidová knihovna je umístěna v budově čp 170. Knihovnicí je paní Iva
Eichlerová. Knihovna je otevřena pro veřejnost vždy v úterý a v pátek od 16 do 18 hodin.
V knihovně je v roce 2007 celkem 8 757 svazků z toho je 2 048 naučných knih a 6 709
krásné literatury, nově bylo zakoupeno 301 knih. Zapsáno je celkem 137 dospělých a 52
dětských čtenářů, kteří za rok 2007 celkem navštívili knihovnu 980krát a vypůjčili si 17 754
knižních titulů, z toho 4 480 naučná dospělí čtenáři, 8 252 beletrie dospělí čtenáři, 1 400
naučená děti, 3 628 beletrie děti. Knihovna odebírá 8 periodik, které si čtenáři půjčili 1
178krát. Oproti roku 2006 je stejný počet čtenářů, ale zvýšil se počet vypůjčených titulů.
Služba veřejného internetu je bezplatná a je velmi hojně využívána, celkem asi 800 návštěv.

Národopis
Tři králové už se stali v Kunžaku tradicí, 6. ledna obcházeli Kunžak a přáli lidem klid a
psali na dveře své monogramy. Kromě místních tří králů, zde pořádala Charita z Českých
Budějovic Tříkrálovou sbírku.
V roce 2007 se masopustní rej na náměstí opět nekonal. Byl pouze dětský maškarní
karneval.
Velikonoce byly letos v polovině dubna. Bylo jarní počasí, teploty okolo 16 st. C a
bylo slunečno. Po obci chodili koledníci pro pomlázku.
Čarodějnice se opět konaly. Pálil se jeden oheň. V obci byly postaveny dvě májky.
Jedna na Trávníkách a druhá na Bělidle.
Pouť se konala 26. srpna na náměstí. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti
návštěvníků. Počasí přálo, bylo polojasno a teploty okolo 20 st.C. Kolem náměstí a v ulici Ke
Kostelu a v Havlíčkově ulici byly postaveny stánky s tradičním pouťovým zbožím, ale také
velké množství stánků bylo s „vietnamským zbožím“. Na náměstí byly tyto pouťové atrakce:
velký řetízkový kolotoč, dětský kolotoč, dětský řetízkový kolotoč, přehupovačky, twister,
autíčka, skákací hrad, 3 střelnice. Dále zde byly stánky s občerstvením. Náměstí po dobu
konání poutě měla pronajaté paní Ranglová, která se svými společníky zajišťovala provoz
atrakcí. V sobotu před poutí sportovci pořádali taneční pouťovou zábavu.
5. prosince chodil Mikuláš s andělem a čerty. Vyrojilo se velké množství pekelníků i
andělé v čele se svatým Mikulášem a byli velmi pěkně namaskováni. Dopoledne navštívili
také základní školu a DPS a mateřskou školu.
V prosinci byl na náměstí postaven vánoční strom, který byl osvětlen stejně jako keře
kolem. Byla osvětlena i borovice pod školou. Bylo pořízeno nové osvětlení v Hradecké ulici
na a okolo náměstí byly umístěny na stožáry veřejného osvětlení světelné sněhové vločky. U
stromu se zpívali žáci školy koledy a předvedli živý betlém, konal se i vánoční koncert. Na
Štědrý večer byla v kostele zpívaná půlnoční mše.
Silvestr slavili lidé buď doma, na chatách, nebo v restauracích. O půlnoci se rozzářila
obloha velkým množstvím světlic, takřka ohňostroje se objevily na mnoha místech Kunžaku.
Klid nastal kolem jedné již v novém roce.

Policie
Kunžak spadá do obvodu oddělení ve Studené.
Kriminalita v roce 2007 v našem obvodu byla přibližně stejná jako v předchozím
roce.

Nejčastějším trestným činem spáchaným v katastru obce Kunžak bylo vloupání –
celkem 7, většinou to bylo vloupání do chat, nebo do provozoven, dále krádeže – celkem 2,
výtržnost – celkem 2, jízda pod vlivem alkoholu 1, zpronevěra 1, nález munice 1.
Na území katastru obce bylo celkem 8 dopravních nehod. Nehod bylo o 1 méně než
v loňském roce, škoda na vozidlech byla vyčíslena na 290 000,- Kč. Při jedné nehodě došlo
k úmrtí, při jedné k lehkému zranění, při dvou nehodách byl účastníkům naměřen alkohol.
Leden:
- Dopravní nehoda - řidič automobilu Mitsubishi Colt jedoucí v ulici Ke Kostelu ve směru od
kostela do centra obce nevěnoval pozornost řízení a pravým předním obrysem vozidla
zachytil o tažné zařízení zaparkovaného auta Renault, který stál zaparkovaný na pravém
okraji vozovky. Nárazem byl renault odražen na vedle zaparkovaný Fiat Stilo. Řidič se poté
z místa nehody vzdálil a nehodu nenahlásil. Později byl zjištěn. Na vozidlech byla celková
škoda 53 000,-Kč.
- Dopravní nehoda – řidička Fordu při vyjíždění od čerpací stanice nevěnovala pozornost
řízení a zachytila o zde zaparkované vozidlo VW, na kterém vznikla škoda 5 000,- Kč.
- Občan z Hůrek nalezl v lesním porostu 3 km za obcí Kunžak směrem na Terezín 100 m od
silnice vlevo směrem na Terezín za pomoci detektoru kovů v hloubce 30 cm 20 kg pěchotního
střeliva ráže 7,62 mm Tokarev sovětské výroby pocházející z II. světové války. Následně po
nálezu se na místo dostavil pyrotechnik SJčK České Budějovice, který munici převezl na
bezpečné místo k likvidaci.
- Dosud nezjištěný pachatel vnikl oknem na WC v přízemí budovy bývalé MŠ, kde je zřízena
obecní knihovna. Na WC nezjištěným předmětem rozlomil krycí štítek záchodového zámku
s ukazatelem zajišťující kliku dveří zámku u dveří vedoucích z WC do chodby sloužící jako
kuchyňka mezi WC a příručním skladem knihovny, nezjištěným způsobem překonal zámek
ve dveřích z chodby do samotné knihovny a poté měl volný pohyb po celé knihovně.
Z neuzamčené zásuvky psacího stolu odcizil finanční částku 100,-Kč a z chodby odcizil
kazetový magnetofon v hodnotě 300,-Kč. Na zařízení způsobil škodu ve výši 50,- Kč.
Březen:
- Neznámý pachatel bez použití násilí vnikl na oplocený pozemek kolem budovy vodojemu
v Bystřické ulici a z této budovy odcizil 20 m měděných okapů a 7 m měděných svodů. Dále
se pokusil odtrhnout měděný plát střechy, to se mu ale nepodařilo, pouze střechu poškodil.
Majiteli – Obci Kunžak – vznikla škoda 18 210,- Kč na odcizených věcech a 500,- Kč na
poškozené střeše.
- 18.března kolem 00.05 hodin před sálem ZD po slovní rozepři v úmyslu způsobit zranění
fyzicky napadl jeden účastník hasičského plesu poškozeného, kterého nejméně jednou udeřil
rukou sevřenou v pěst do obličeje, čímž mu způsobil lehké zranění. Tím se dopustil na místě
veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti.
- Na témže plese kolem 02.00 hodin v sále u pódia a vzápětí na WC v úmyslu způsobit
zranění další pachatel fyzicky napadl dalšího poškozeného, kterého vícekrát udeřil rukou
sevřenou v pěst a kopl do obličeje, čímž mu způsobil lehké zranění. Tím se dopustil na místě
veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti.
- Místní občan v průběhu března v k.ú. obce Kunžak v Rokytově dolině vnikl do nedostatečně
zajištěné stodoly a zde odcizil z odstaveného pásového traktoru DT 75 2x19 článků s čepy
z horních částí pásů, které následně odprodal ve sběrných surovinách. Způsobil tak škodu
7 700,-Kč.
Duben:

- Neznámý pachatel rozbil skleněné výplně oken a dveří u autobusové čekárny v Mostech,
následně podél silnice mezi Mosty a Valtínovem poškodil celkem 15 kusů směrových sloupků
a dále poškodil celkem 10 kusů dopravních značek a to tím způsobem, že tyto dopravní
značky odtrhl ze stojanů a z tohoto celkového počtu 7 dopravních značek poškodil tak, že jsou
neopravitelné. Policie později zajistila tři pachatele a předala je k trestnému stíhání.
Způsobená škoda byla vyčíslena na 18 000,- Kč.
- Službou dopravní policie Jindřichův Hradec byl přistižen místní občan při řízení osobního
vozidla Ford v obci Kunžak při řízení pod vlivem alkoholu. Dechovou zkouškou byla u něj
zjištěna hadina 2,12 promile alkoholu v dechu. Řidič byl trestně stíhán pro trestný čin
ohrožení pod vlivem návykové látky.
- Neznámý pachatel nezjištěným předmětem vypáčil visací zámek FAB na mříži před
vchodovými dveřmi do cukrárny ZD. Poté u vchodových dveří odtrhl a ohnul plechový štítek
zámku, rozlomil vložku FAB a vnikl do cukrárny. Zde odcizil cigarety vystavené v regálu a
dále cigarety uložené v zásuvkách skříňky za pultem. Dále odcizil na prodejním pultu
z otevřené zásuvky pokladny finanční hotovost ve výši 1 750,-Kč a v kanceláři vedoucí
nezjištěným způsobem otevřel uzamčenou zásuvku stolu, kde z obálky odcizil finanční
hotovost ve výši 4 750,-Kč. Poškozením zařízení způsobil škodu ve výši 1 000,- Kč.
Květen:
- Dosud neznámý pachatel vypáčil přinesenou ramlí okenici na okně do kuchyně na chatě u
Komorníka. Poté kamenem rozbil skleněnou výplň, okno si otevřel a vnikl dovnitř. Uvnitř
měl možnost volného pohybu po celé chatě. Odcizil alkohol, keramiku, skleničky a chatu
opustil přístupovou cestou. Škoda způsobená majiteli chaty byla ve výši necelé 3 000,- Kč.

Červen:
- Dopravní nehoda - Na silnici ve Velkém Podolí směrem od Dačic jel cyklista, který při
sjíždění z kopce nepřizpůsobil rychlost jízdy okolnostem, které mohl předvídat, nezvládl
řízení jízdního kola a havaroval na vozovce. Při havárii utrpěl těžké zranění, byl transportován
leteckou záchrannou službou do nemocnice v Českých Budějovicích. Na kole byla škoda
2 000,- Kč. Technická závada jako příčina dopravní nehody nebyla zjištěna. Cyklista druhý
den zemřel.
- V noci neznámý pachatel odcizil nezajištěné pánské kolo Autor Classic SX modré barvy,
které bylo opřené o předzahrádku hospody U Šutru na Zvůli. Spolu s jízdním kolem odcizil
pachatel také občanský průkaz na jméno poškozeného, průkaz byl uložen na kole v tašce pod
sedlem. Majiteli kola vznikla škoda nejméně 8 000,- Kč.
Červenec:
- Dopravní nehoda - Řidič vozidla Škoda Fabia jel po parkovišti a nevěnoval pozornost
řízení, dostatečně nesledoval situaci na komunikaci před vozidlem a levou přední částí vozidla
narazil do před ním jedoucího vozidla BMW, jehož řidič zajížděl na vyznačené parkovací
místo. Ke zranění nedošlo. Na vozidlech vznikla škoda 45 000,- Kč.
- Dopravní nehoda - V nočních hodinách se chodec (zaměstnanec ZD) před vstupem do
vozovky nepřesvědčil, zda může vozovku přejít, aniž by ohrozil sebe nebo jiné účastníky
provozu. Špatně odhadl vzdálenost a rychlost vozidla Citroen, jehož řidič přejížděl z levé
strany od Strmilova do centra obce a narazil do boku tohoto vozidla. Při dopravní nehodě
nedošlo ke zranění osob, škoda na autě byla 15 000,- Kč. Orientační dechovou zkouškou u
chodce bylo zjištěno 2,25 promile alkoholu, u řidiče alkohol nebyl zjištěn.
- Dopravní nehoda – řidič nákladního automobilu Fiat jedoucí ve směru od Kunžaku na
Jindřichův Hradec nedodržel bezpečnou vzdálenost před ním jedoucím vozidlem Opel Kadett,

jehož řidička zastavila z důvodů vyvolaných silničním provozem, a do vozidla narazil. Ke
zranění osob nedošlo. Škoda na autech byla 11 000,- Kč.
- Neznámý pachatel vypáčil vchodové dveře do verandy rekreační chalupy čp. 77 v obci
Valtínov – Nový Svět. Pachatel poté vypáčil dveře do obytné části, kterou následně prohledal
a v kuchyni odcizil radiopřijímač s MP3 přehrávačem, v komoře odcizil 2 lahve o objemu 0,5
litru s domácí slivovicí. Na odcizených věcech vznikla škoda 1 150,- Kč a na poškozených
dveřích 1 600,- Kč.
Srpen:
- Pracovnice obsluhy čerpací stanice Oktan v Kunžaku si z trezoru na finanční hotovost na
čerpací stanici, od kterého měla z titulu svého zaměstnání klíče, vzala z uložené tržby finanční
hotovost ve výši nejméně 41 226,- Kč, kterou bez vědomí a souhlasu vedoucího čerpací
stanice použila pro svou vlastní potřebu. Dopustila se tak trestného činu zpronevěry.
Listopad:
- Neznámý pachatel nezjištěným způsobem ze stavby rybníka 2 km za Kunžakem směrem na
Kaproun v lesním porostu odcizil 35 tun kamene určeného ke stavbě přelivu a k okrase okolí
rybníka. Jednalo se o kameny o hmotnosti 0,5 – 2 tuny. Poškozené firmě vznikla škoda ve
výši 25 000,- Kč.
Prosinec:
- Dopravní nehoda - Řidič osobního automobilu Citroen Xsara Picasso nerespektoval
dopravní značku Stop – dej přednost v jízdě a na křižovatce u hřbitova a nedal přednost
v jízdě osobnímu vozidlu Opel Vectra, jehož řidič jel po hlavní komunikaci směrem od
Jindřichova Hradce. Po střetu na křižovatce vjela obě vozidla na chodník, kde následně
narazila do sloupu veřejného osvětlení a dále do plotu zahrady domu. Při dopravní nehodě
došlo k lehkému zranění řidiče Opel Vectra, u kterého byl dechovou zkouškou naměřen
alkohol. Na vozidlech vznikla škoda ve výši 130 000,- Kč, na oplocení zahrady 2 000,- Kč a
na sloupu veřejného osvětlení 3 000,-Kč.
- Dopravní nehoda – řidička vozidla Ford Eskort při jízdě po komunikace ve směru od Dačic
asi 1 km před obcí Kunžak po projetí pravotočivé zatáčky na zasněženém povrchu vozovky
dostala smyk, který se snažila vyrovnat. Následoval další smyk, po kterém s vozidlem přejela
příkop na pravé straně vozovky, kde zůstala s havarovaným vozidlem stát na louce. Ke
zranění nedošlo. Škoda na vozidle byla 40 000,- Kč.

Počasí
Tak jako byla předchozí zima jedna z nejdelších, tak zima v roce 2007 byla velmi
mírná. Netrvala dlouho, příliš nemrzlo a sněhu bylo také velmi málo. Zimní sporty se
prakticky nedaly provozovat. 1. ledna padl teplotní rekord, bylo +12°C, pršelo a foukal vítr.
2.ledna sněžilo, ale sníh hned druhý den slezl, protože bylo +10°C. I v následujících dnech
bylo teplo, 10.ledna bylo dokonce +14°C a v noci dokonce +9°C. 12. ledna byla v noci silná
vichřice, vítr dosahoval síly až 160 km/hod. A celý následující týden bylo teplo, teploty se
pohybovaly okolo +10°C. 18. ledna byla i večerní teplota ještě +12°C a večer přišla silná
vichřice, která byla pojmenována Kiril, po celém území ČR napáchala velké množství škod na
majetku i na lidských životech (zemřeli 4 lidé), v Kunžaku naštěstí žádný majetek nebyl
poškozen. Pouze část obce byla 14 hodin bez elektrické energie (byly zavřené obchody,
pošta). I následující den foukal silný vítr, ale už nedosahoval předchozí síly. 23. ledna začal

padat sníh a padal až do 25. ledna, za tuto dobu napadlo asi 40 cm sněhu. V lesích nastala
kalamita, byl vydán zákaz vstupu do lesů. Začalo i mrznout, 26. ledna bylo ráno -17°C, přes
den bylo slunečno a teploty okolo -7°C. Začátkem února se začalo oteplovat, i když poletuje
sníh, tak se neudrží a všechen předchozí slezlo. Opravdová zima trvala vlastně týden. Kolem
10. února je už není žádný sníh, teploty se pohybují nad nulou do +5°C. Takovéto počasí
trvalo až do konce února, kdy se ještě víc oteplilo. Teploty se pohybovaly do +10°C a je jarní
počasí, prší.
Na začátku března přišlo jaro. 3. března sice sněžilo, ale sníh hned roztál, ale už 4.
března bylo slunečno +13°C. Toto příjemné jarní počasí pokračovalo i v následujících dnech
až do 17. března, kdy bylo dokonce +15°C, ale pak se ochladilo a 20. března bylo ráno bílo,
přes den padal sníh a chvílemi byla bílá tma, napadalo nejvíce sněhu za celou zimu a to byl
vlastně příchod astronomického jara. Napadlo více než 40 cm sněhu. 22. března večer opět
sněžilo a ráno bylo -7°C. , ale už následující den začalo oteplování a sníh začal odtávat. A jak
sníh rychle napadl, tak rychle zmizel. 25.března ráno ještě byl sníh, ale oteplilo se na +10°C a
bylo slunečnou sníh zmizel jako mávnutím kouzelného proutku. A bylo tady opět jaro.
29. března přiletěl čáp.
V dubnu bylo jarní počasí a od 10. dubna se začalo oteplovat až na +18°C, bylo
slunečno. V následujících dnech byly teploty okolo +20°C, dokonce i nad.. 18. dubna se
ochladilo na +11°C a 21. dubna bylo ráno -3°C, al přes den už zase začala teplota stoupat na
+16°C. A v následujících dnech se opět oteplilo až na +14°C, bylo sucho. Počátek května
přinesl ochlazení a ranní mrazíky (až -3°C), ale toto počasí netrvalo dlouho, teploty zase
stouply, 14. května bylo dokonce +26°C a bylo velmi dusno. V noci se prudce ochladilo, ráno
a po celý den pršelo a teploty nepřesáhly hodnotu +11°C. Od 21. května se opět oteplilo,
denní teploty byly přes +25°C. Bylo sucho. Tento ráz počasí přetrval po celý červen, kdy se
teploty šplhaly až přes +30°C.
Změna přišla 26. června, kdy se ochladilo na +19°C a následující den bylo ráno pouze
+8°C. Pak se opět do konce června oteplilo a nepršelo. Až 3. července večer přišel vydatný
déšť a s ním ochlazení na 18°C, tato studená fronta trvala do 7. července, kdy nastalo částečné
oteplení, postupně se oteplovalo a 15. července přišly tropické teploty nad +30°C, byla i
tropická noc (nad +20°C). Tyto teploty vydržely do 25. července, kdy se ochladilo na +20°C,
ale stále nepršelo, déšť přišel 30. července a s ním i ochlazení. Počátek srpna byl chladný a
deštivý, od 13. srpna se oteplilo a pršelo jen občas. V týdnu od 22. srpna byly teploty přes
+25°C. Konečně se dočkali houbaři, začaly růst letos první houby. Konec srpna přinesl
ochlazení, ranní teploty byly okolo +5°C a 4. září dokonce +2,5°C a přes den jen málo přes
+10°C a bylo deštivo. Změna přišla 13. září, kdy se oteplilo a bylo slunečno. Teploty byly
přes +20°C. 18. září byl sice ranní mrazík, ale denní teploty neklesaly pod +20°C. Začaly růst
houby, ve velkém množství se nacházely hřiby, křemenáče. Houby rostly až do poloviny
října. Babí léto bylo s teplotami nad +15°C do 17. října. Následující den se ochladilo a pršelo.
19. října padal první sníh, druhý den ráno bylo bílo, ale přes den sníh roztál. Další sníh
začal padat 23. října, ale nezůstal ležet. 7. listopadu se ještě více ochladilo a 10. listopadu
celý den chumelilo, svatý Martin přijel opravdu na bílém koni a přivezl sněhovou nadílku,
napadlo asi 10 cm sněhu. 16. listopadu bylo večer -11°C, ale ráno jenom -3°C. 18. listopadu
bylo přes den +5°C, tak sníh začal tát, až zmizel úplně. Další sněhová nadílka přišla 25.
listopadu a i následující den chumelilo a byla vánice. Ale sníh dlouho nevydržel. Začátek
prosince už zase byl bez sněhové pokrývky. 3. prosince pršelo a večer v 21.15 h byla bouřka.
Od poloviny prosince byly celodenní mrazy, takže na rybnících se udělal nádherný led, a
protože napadal sníh, mohlo se bruslit. Více než 14 dnů přetrvávalo inverzní počasí, což
přineslo mlhy a velkou jinovatku. Některé dny se přes den mlha zvedla a bylo slunečno,
takže i když nebyl sníh, byla krásná romantická zima. Toto počasí bylo i o Vánocích. Až 30. a
31. prosince začal padat sníh, ale přes den svítilo slunce. Denní teploty byly okolo nuly.

Srážky v roce 2007:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem:
Průměr:

62,6 mm
44,6 mm
67,0 mm
3,9 mm
97,5 mm
32,7 mm
65,5 mm
90,3 mm
154,4 mm
34,2 mm
107,0 mm
24,1 mm
783,8 mm
65,3 mm

Pohyb obyvatelstva
K 31. prosinci 2007 měla obec Kunžak 1515 občanů, Kunžak 1258, Suchdol 19,
Terezín 6, Mosty 88, Zvůle 8, Kaproun 3, Valtínov 133. Oproti loňskému roku se počet
obyvatel jen o několik snížil.
Celkem zde žije 783 mužů a 732 žen.
Ulice

počet obyvatel

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

123
30
120
44
132
4
30
95
64
52
44
140
189
28
19
72

B. Němcové

72

V Kunžaku jsou přihlášeni i cizí státní příslušníci: Slovenská republika 8, Spolková republika
Německo 1, Rakousko 2, Ukrajina 12, Holandsko 1, jiné 10. Celkem 24.

Narození v roce 2007:
Marek Mrkus
Daniel Koudelka
Liliána Egyegová
Tomáš Tůma
Tomáš Borovský
Tomáš Hofbauer
Patrik Hruška
Lukáš Zeman
Šimon Janák
Vítek Senar
Karolína Kotlárová
Dominik Dvořák
Nikola Maixner
Adam Rusev
Josef Kašpárek
Jaroslav Maurer

Zemřelí v roce 2007:
Eduard Štvrtecký
Ladislav Vacík
Marie Klímová
Mojmír Horák
Karel Strejček
Josef Bartůněk
Věra Eichlerová
Valentin Matějka
Marie Kovářová
Jozef Balogh
František Pala
Marie Vrzáková
Ladislav Martínek
Marie Rotová
Nejstarší občané:
Ženy Marie Schitznerová
Anežka Koblížková
Hedvika Ondráčková
Muži Jaroslav Šabatka
František Šicner
Rudolf Máca
Jan Mátl

Svatby:
V roce 2007 byly v Kunžaku uzavřeny pouze 2 sňatky, jeden sňatek byl na obecním úřadě –
Věra Čejková a Alois Pacák a jeden v kostele - Miloslav Moučka a Iveta Rynešová .

