ZÁPIS DO KRONIKY
2008

Činnost OÚ a zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se během roku 2008 scházelo pravidelně, celkem na 12
zasedáních. Složení zastupitelstva i jednotlivých komisí podzimu roku 2006, kdy se konaly
komunální volby, se 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. Paní Zdena Malátová, která
pracovala jako uklízečka v DPS odešla v v květnu do důchodu a na její místo byla přijata paní
Brtníková. Z ESF se podařilo prostřednictvím ÚP získat od jara do podzimu dvě pracovní
místa na veřejně prospěšné práce.
V roce 2008 byly realizovány tyto investiční akce:
-

rekonstrukce vodovodu Havlíčkova ulice
opravy místních komunikací recyklátem v Kunžaku, Valtínově a Terezíně
stavební úpravy bývalého kina
rekonstrukce rozhlasové ústředny Valtínov
výměna střešní krytiny na obecní budově v Mostech
stavba zahradního altánu základní školy včetně opravy domku na nářadí
sjezd ze silnice u Láneckého rybníka
vybavení a úprava zahrady MŠ a rekonstrukce soc. zařízení pavilonů A a D
výměna oken v pavilonu MŠ
výměna lina v pavilonu MŠ
rekonstrukce hasičské zbrojnice Kunžak
odbahnění rybníka Kovárna v Mostech
stavební úpravy a opravy chodby základní školy
úprava místní komunikace u dětského zdravotního střediska
protipovodňová opatření Nová ulice
oprava domu čp. 267 v Hradecké ulici
sběrný dvůr
zpracování projektové dokumentace vestavby bytu v DPS
přemístění čapího hnízda
oprava drobných sakrálních staveb – kříž na Zvůli, kaplička na Lánech, kaplička
u Kaprouna
projektová dokumentace systému splaškové kanalizace včetně technologie čištění
splaškových vod místních částí obce Kunžak – Mosty, Valtínov, Suchdol

Firma ALCEDO Jindřichův Hradec – Ing. Martin Růžička CSc. – byla ve výběrovém
řízení vybrána, aby zpracovala projektovou dokumentaci systému splaškové kanalizace
včetně technologie čištění splaškových vod místních částí obce Kunžak – Mosty,
Valtínov, Suchdol. Po návrzích řešení způsobu odkanalizování těchto místních částí obce
se rozhodovalo zastupitelstvo obce mezi gravitační a tlakovou kanalizací. Členové
zastupitelstva se byli podívat na Moravě v obce Slupi, kde již tlakovou kanalizaci
provozují. Protože náklady na stavbu gravitační kanalizace by byly příliš vysoké, aby
mohla obec požádat o dotaci na její realizaci (bez dotace by nebylo možné tuto stavu
realizovat), se zastupitelstvo rozhodlo pro tlakovou kanalizaci, jak v Mostech tak ve

Valtínově. Občané těchto obcí byli seznámeni se způsobem odkanalizování obcí a
s důvody, které vedly k tomuto výběru. Občané Mostů sepsali petici v níž nesouhlasili
s řešením odkanalizováním obce tlakovou kanalizací. Do konce roku 2008 nebylo jednání
ukončeno. Projektová dokumentace byla dokončena.
Obec získala v roce 2008 tyto dotace:
•

•

•

•

•

Projekt „Vybavení a úprava zahrady MŠ a rekonstrukce soc. zařízení pavilonů A a D“
byl podpořen Programem financovaným z prostředků Islandu, Lichnštejnska a Norska
v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu (příspěvek
801 417,40 Kč) a Jihočeským krajem (příspěvek 141 426, 60 Kč), obec Kunžak
uhradila z vlastního rozpočtu 462 190,00 Kč. Příjemce dotace: Mateřská škola
Kunžak. Realizace.: 02. 01. 2008 – 31. 10. 2008. Stručný obsah projektu: V rámci
vybudování bezbariérového přístupu do objektu MŠ byla odstraněna část původního
chodníku se schodištěm mezi pavilony B a D, upraven terén zahrady MŠ, tak aby zde
mohly vzniknout dva nové svažité chodníky, zřízen nájezd u hlavního vstupu a
upraveny vchody do všech (3) pavilonů MŠ. Stávající venkovní hrací prvky jsou
doplněny dvěma dopadovými plochami a prolézací sestavou. Rekonstrukce soc.
zařízení pavilonů A a D.
Projekt „Rekonstrukce vodovodu ulice Havlíčkova“ byl podpořen Jihočeským
krajem, GP- na podporu výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury,
(příspěvek 1. 441 080,00 Kč), obec Kunžak uhradila z vlastního rozpočtu 653 408,00
Kč. Příjemce dotace: Obec Kunžak. Realizace: 01. 07. 2008 – 23. 09. 2008. Stručný
obsah projektu: Rekonstrukce významného uličního vodovodního řadu z šedesátých
let v Havlíčkově ulici, která spočívala ve změně trasy z obtížně přístupné části
pozemků v soukromém vlastnictví do pozemků ve vlastnictví obce Kunžak, přeložení
hlavního vodovodního řadu a přepojení domovních vodovodních přípojek.
Svaz měst a obcí Jihočeského kraje se stal, po dohodě s Jihočeským krajem a
společností ČEZ, a.s.(poskytovatel prostředků), administrátorem grantového programu
Obnova drobné sakrální architektury v krajině. Projekt „Obnova kamenného kříže
v obci Zvůle, kapličky za obcí Kunžak – na Lánech, kapličky za obcí Kaproun směr
Klenová“ byl podpořen příspěvkem ve výši 24 000,00 Kč, obec Kunžak uhradila
z vlastního rozpočtu 22 600,00 Kč. Příjemce dotace: Obec Kunžak. Realizace: 08. 09.
2008 – 20. 11. 2008. Stručný obsah projektu: Obnova drobné sakrální architektury očištění, spárování a doplnění zdiva, provedení štukové omítky, konzervace,
vyčernění nápisů.
Projekt „Rekonstrukce požární zbrojnice – Kunžak, II. etapa“ byl podpořen
Jihočeským krajem, GP - na podporu jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Jihočeského kraje, (příspěvek 241 040,00 Kč), obec Kunžak uhradila z vlastního
rozpočtu 161 856,00 Kč. Příjemce dotace: Obec Kunžak. Realizace: 01. 08. 2008 –
31.10. 2008. Stručný obsah projektu: Druhá etapa projektu, navazující na stavební
práce provedené v roce 2007 (venkovní omítka jižní fasády včetně podbití střešních
říms, obnova komínového zdiva a výměna zadních vrat), spočívala v rekonstrukci
sociálního zařízení, zvětšení místnosti a výměně výjezdových vrat.
Dotace 250 000,- Kč na výměnu poškozeného dmychadla ČOV Kunžak.

Byl dopracován územní plán obce Kunžak a jejích místních částí, v roce 2008
proběhlo veřejné projednávání připomínek, územní plán byl na podzim dán ke konečnému
dopracování.

Od dubna letošního roku je v Bystřické ulici v provozu Sběrný dvůr, do kterého je možné
2 x v týdnu /středa 16.oo – 18.oo a sobota 9.oo – 11.oo hodin/ ukládat veškerý odpad, mimo
směsného komunálního odpadu.
Během roku obecní zastupitelstvo schválilo tyto nové vyhlášky: Vyhláška č. 1/2008 o
stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, Vyhláška č. 2/2008 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu (poplatek za odvoz komunálního odpadu byl oproti roku
2007 zvýšen), Vyhláška č.3/2008, kterou se stanovuje úhrada vodného a stočného ve
dvousložkové formě, Směrnici Obce Kunžak k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Nově byla stanovena cena za hrobová místa a byly prodlouženy nájemní smlouvy na hrobová
místa na dalších 5 let.
Nedošlo ke změně v užívání obecních bytů. Roční nájmy byly o rok prodlouženy.
Byly obsazeny všechny byty v DPS a oproti roku 2007došlo ke změně v nájemnících – byt
paní Ronhütlové byl přidělen paní Marii Vondrákové, byt paní Illové byl přidělen paní
Růženě Markové, byt pan Burgra byl přidělen paní Magdaléně Martínkové. V DPS byla
pronajata místnost paní Říhové, která zde provozovala manikúru a pedikúru po dobu 3
měsíců.
Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší
výměry ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů), dále byla prodána bývalá hasičská
zbrojnice ve Valtínově za cenu 180 001,-Kč, byla prodána jedna stavební parcela – 201,Kč/m2.
Památková péče MěÚ Jindřichův Hradec oznámila Obci, že Vospělův mlýn byl
vyhlášen Ministerstvem kultury ČR za kulturní památku. Tím byl vyvolána změna
v dopravním řešení na úseku průtahu obcí Kunžak na silnici II./151.
Obec zakoupila motorové vozidlo Multicar 2501 (se sypačem a radlicí) za 309 400,Kč a hasičský automobil TATRA 148 P CAS 32 za 160 000,- Kč. Byla zakoupena další
vánoční výzdoba v hodnotě 72 814,- Kč.
Od 1. ledna 2008 je možné na obecním úřadu využívat služeb CZECH POINTU.
V prosinci 2006 po shromáždění všech dostupných podkladů a materiálů byla poslána
žádost na Poslaneckou sněmovnu ČR o přidělení statutu města. Do konce roku 2008 nebyla
žádost vyřízena.
Od října 2008 byl omezen provoz pobočky České pošty na 25 hodin týdně a sobotní
provoz byl zcela zrušen. Touto situací se zastupitelstvo několikrát zabývalo, nakonec
zastupitelstvo obce Kunžak iniciovalo Petici občanů za obnovení provozní doby Pošty
v Kunžaku v rozsahu před 01.10.2008 a za zachování poštovních úřadů v malých obcích.
Petici podepsalo 476 občanů. Obec Kunžak předala tuto petici generálnímu řediteli České
pošty a.s., Ministerstvu vnitra ČR, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, hejtmanovi
Jihočeského kraje.
V roce 2007 heraldická kancelář Dauphin vypracovala návrhy na obecní prapor,
z předložených návrhu v anketě občanů zvítězil návrh číslo 4. Firma Alerion z Brna podle
tohoto návrhu vypracovala obecní prapor a další vlajky v hodnotě 57 120,- Kč. Prapor je
umístěn v kanceláři starosty a vlajka je vyvěšena na radnici.

Obec Kunžak během roku 2008 přispěla Centru zdravotně postižených Jindřichův
Hradec 2 000,-Kč, Středisku rané péče 5 000,-Kč, ČSŽ 5 000,- Kč na pořádání dětského
karnevalu, 4 000,- Kč na pořádání Dětského dne, Svazu tělesně postižených 7 000,- Kč na
jejich činnost, SDH Mosty 5 000,- Kč,
20 000,- Kč Plech Teamu na jejich činnost, 50 000,- Kč TJ Obal Kunžak na jejich činnost,
5 000,- Kč oddílu TRISK na závody v triatlonu na Zvůli O pohár starosty obce, Diakonii
Broumov 1 500,- Kč, Českému svazu včelařů Jindřichův Hradec 2 000,- Kč, základní škole
15 000,- na organizaci návštěvy Sira Nicholase Wintona.

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008
Obec: Kunžak
Okrsky

Voliči
Volební
%
Vydané
Odevzdané Platné
v
účast
platných
obálky
hlasy
celkem zpr. v % seznamu obálky v %
hlasů
3

3

100.00

1 181

521

44.12

519

Platné
hlasy

Strana
název

celkem

Komunistická str.Čech a Moravy

60

12.02

SNK Evropští demokraté

81

16.23

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

48

9.61

Strana zelených

11

2.20

Moravané

4

0.80

Dohoda pro změnu

0

0.00

Doktoři (za uzdravení společ.)

2

0.40

Strana

v%

Platné
hlasy

číslo

název

33

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0.00

37

SDŽ-Strana důstojného života

12

2.40

0

0.00

Občanská demokratická strana

124

24.84

48

Česká str.sociálně demokrat.

150

30.06

53

Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.

7

1.40

42 Volte Pr.Blok-www.cibulka.net
47

celkem v %

499

96.15

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008
Okrsek: 1 Kunžak
Voliči v Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
976

412

42.21

410

393
Platné
hlasy

Strana
název

číslo

95.85

celkem v %

1

Komunistická str.Čech a Moravy

53

13.48

3

SNK Evropští demokraté

57

14.50

12

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

33

8.39

18

Strana zelených

10

2.54

19

Moravané

1

0.25

21

Dohoda pro změnu

0

0.00

25

Doktoři (za uzdravení společ.)

0

0.00

Platné
hlasy

Strana
název

číslo

celkem v %

33

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0.00

37

SDŽ-Strana důstojného života

7

1.78

42

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

0

0.00

47

Občanská demokratická strana

97

24.68

48

Česká str.sociálně demokrat.

128

32.56

53

Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.

7

1.78

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008
Okrsek: 2 Mosty
Voliči v Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
99

60

60.61

60

Strana
číslo

název

58
Platné
hlasy
celkem v %

1

Komunistická str.Čech a Moravy

6

10.34

3

SNK Evropští demokraté

14

24.13

12

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

11

18.96

96.67

18

Strana zelených

0

0.00

19

Moravané

0

0.00

21

Dohoda pro změnu

0

0.00

25

Doktoři (za uzdravení společ.)

2

3.44

Platné
hlasy

Strana
název

číslo

celkem v %

33

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0.00

37

SDŽ-Strana důstojného života

5

8.62

42

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

0

0.00

47

Občanská demokratická strana

10

17.24

48

Česká str.sociálně demokrat.

10

17.24

53

Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.

0

0.00

Volby do zastupitelstev krajů konané dne 17. - 18.10.2008
Okrsek: 3 Valtínov
Voliči v Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
106

49

46.23

49

48
Platné
hlasy

Strana
název

číslo
1

97.96

celkem v %

Komunistická str.Čech a Moravy

1

2.08

3

SNK Evropští demokraté

10

20.83

12

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

4

8.33

18

Strana zelených

1

2.08

19

Moravané

3

6.25

21

Dohoda pro změnu

0

0.00

25

Doktoři (za uzdravení společ.)

0

0.00

Strana
číslo

název

Platné
hlasy
celkem v %

33

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0.00

37

SDŽ-Strana důstojného života

0

0.00

42

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

0

0.00

47

Občanská demokratická strana

17

35.41

48

Česká str.sociálně demokrat.

12

25.00

53

Děln.str.-zrušení popl.ve zdr.

0

0.00

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17.10. - 18.10.2008
Obec: Kunžak
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasy
hlasů
počet zprac. v % v seznamu obálky účast v % obálky
1. kolo

3

3

100.00

1 179

511

43.34

500

459

91.80

2. kolo

3

3

100.00

1 181

354

29.97

353

353

100.00

Výsledky hlasování
Kandidát
příjmení, jméno, tituly

číslo

Volební
strana
PaS

Navrhující Politická
strana příslušnost

2.
kolo

21

X

1.
kolo

2.
kolo

Hamet Tomáš

2

Guži Zdeněk Bc.

SZ

SZ

SZ

2

X

*3

Štěch Milan

ČSSD

ČSSD

ČSSD

179

189

4

Zedníček Jan

KSČM

KSČM

KSČM

42

X

9.15

X

5

Paukejová Marie Ing.

SDŽ

SDŽ

SDŽ

8

X

1.74

X

6

Urbánek Václav MUDr. CSc.

USDEUSOS US-DEU

US-DEU

2

X

0.43

X

+7

Bernard Stanislav Ing.

ODS

BEZPP

152

164

53

X

Kašparů Jaroslav Maxmilián MUDr.
KDU-ČSL
PhD.
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

PaS

1.
kolo

% hlasů

1

8

PaS

Počty hlasů

ODS

KDU-ČSL KDU-ČSL

4.57

X

0.43

X

38.99 53.54

33.11 46.45
11.54

X

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17.10. - 18.10.2008
Okrsek: 1 Kunžak
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
1. kolo

974

407

41.79

397

363

91.44

2. kolo

976

285

29.20

285

285

100.00

Výsledky hlasování
Kandidát
číslo

příjmení, jméno, tituly

Volební
strana

Navrhující Politická
strana příslušnost

Počty hlasů
1.
kolo

2.
kolo

% hlasů
1.
kolo

2.
kolo

1

Hamet Tomáš

PaS

PaS

PaS

13

X

3.58

X

2

Guži Zdeněk Bc.

SZ

SZ

SZ

2

X

0.55

X

*3

Štěch Milan

ČSSD

ČSSD

ČSSD

145

158

4

Zedníček Jan

KSČM

KSČM

KSČM

38

X

10.46

X

5

Paukejová Marie Ing.

SDŽ

SDŽ

SDŽ

7

X

1.92

X

39.94 55.43

6

Urbánek Václav MUDr. CSc.

USDEUSOS US-DEU

US-DEU

+7

Bernard Stanislav Ing.

ODS

BEZPP

ODS

Kašparů Jaroslav Maxmilián MUDr.
KDU-ČSL
PhD.
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
8

KDU-ČSL KDU-ČSL

2

X

119

127

37

X

0.55

X

32.78 44.56
10.19

X

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17.10. - 18.10.2008
Okrsek: 2 Mosty
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
hlasy
hlasů
v seznamu obálky účast v % obálky
1. kolo

99

56

56.57

56

51

91.07

2. kolo

99

42

42.42

41

41

100.00

Výsledky hlasování
Kandidát
příjmení, jméno, tituly

číslo

Volební
strana

Navrhující Politická
strana příslušnost

Počty hlasů
1.
kolo

2.
kolo

% hlasů
1.
kolo

2.
kolo

1

Hamet Tomáš

PaS

PaS

PaS

4

X

7.84

X

2

Guži Zdeněk Bc.

SZ

SZ

SZ

0

X

0.00

X

*3

Štěch Milan

ČSSD

ČSSD

ČSSD

15

19

4

Zedníček Jan

KSČM

KSČM

KSČM

3

X

5.88

X

5

Paukejová Marie Ing.

SDŽ

SDŽ

SDŽ

1

X

1.96

X

6

Urbánek Václav MUDr. CSc.

USDEUSOS US-DEU

US-DEU

0

X

0.00

X

+7

Bernard Stanislav Ing.

ODS

BEZPP

14

22

27.45 53.65

14

X

27.45

ODS

Kašparů Jaroslav Maxmilián MUDr.
KDU-ČSL
PhD.
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát
8

KDU-ČSL KDU-ČSL

29.41 46.34

X

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 17.10. - 18.10.2008
Okrsek: 3 Valtínov
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
1. kolo

106

48

45.28

47

45

95.74

2. kolo

106

27

25.47

27

27

100.00

Výsledky hlasování
Kandidát
číslo
1

příjmení, jméno, tituly
Hamet Tomáš

Volební
strana
PaS

Navrhující Politická
strana příslušnost
PaS

PaS

Počty
hlasů

% hlasů

1.
2.
1.
2.
kolo kolo kolo kolo
4

X

8.88

X

2

Guži Zdeněk Bc.

SZ

SZ

SZ

0

X

*3

Štěch Milan

ČSSD

ČSSD

ČSSD

19

12 42.22 44.44

4

Zedníček Jan

KSČM

KSČM

KSČM

1

X

5

Paukejová Marie Ing.

SDŽ

SDŽ

SDŽ

0

6

Urbánek Václav MUDr. CSc.

USDEUSOS US-DEU

US-DEU

0

+7

Bernard Stanislav Ing.

ODS

BEZPP

19

15 42.22 55.55

2

X

ODS

8
Kašparů Jaroslav Maxmilián MUDr. PhD. KDU-ČSL
+) postupující kandidát
*) zvolený kandidát

KDU-ČSL KDU-ČSL

0.00

X

2.22

X

X

0.00

X

X

0.00

X

4.44

X

Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby rok 2008
ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

SKUTEČNOST
v Kč

PŘÍJMY
Daň z příjmu FO závislá činnost
Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn.
Daň z příjmu FO z kapit. výn.
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Popl. -odnětí poz. - funkce lesa
Poplatek - likvidace kom. odpadu
Poplatek ze psů
Popl. za lázeň. nebo rekreační pobyt
Popl. užívání veřejn. prostranství
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Popl. za provoz. výherní hrací přístroj
Odvod výtěž. z provoz. loterií
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinv. přijaté transfery z VPS SR
Neinv. přij. transf. se SR - s.dotační vztah
Ost. neinv. přij. transfery ze SR
Neinv. přijaté transfery od obcí
Neinv. přijaté transfery od krajů
Investiční přijaté transfery od krajů

Pospora ostat. produkčních činností
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Rybářství
Příjmy z pronájmu pozemků
Vnitřní obchod
Příjmy z prodeje zboží
Silnice
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Pitná voda
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Odvád. a čistění odp. vod, nakl. s kaly
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

2 656 560,00
250 667,00
123 982,00
3 761 506,00
244 080,00
6 120 327,00
0,00
764 000,00
33 000,00
200 000,00
20 000,00
8 000,00
50 000,00
40 000,00
0,00
87 000,00
700 000,00
0,00
512 400,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
16 071 522,00

2 656 560,00
267 101,00
165 679,00
3 761 506,00
244 080,00
6 120 327,00
708,00
764 000,00
33 000,00
200 000,00
27 972,00
12 779,00
50 000,00
40 000,00
16 135,00
123 950,00
700 000,00
87 000,00
512 400,00
542 857,00
741 896,00
292 549,00
3 040 903,00
20 401 402,00

2 640 277,13
359 588,89
225 157,00
3 884 736,93
233 760,00
5 505 445,35
708,00
761 701,00
34 415,00
245 368,00
28 616,00
14 379,00
52 744,00
48 352,00
16 135,00
154 170,00
829 962,00
87 000,00
512 400,00
542 857,00
741 896,00
292 549,00
3 040 901,90
20 253 119,20

540 750,00

636 979,00

1 105 969,90

48 000,00

95 974,00

95 974,00

2 000,00

6 956,00

6 956,00

0,00

760,00

760,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

240 000,00

240 000,00

279 000,00

Činnosti knihovnické
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
Ostatní záležitosti kultury
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží
Poř.,zach. obnova hodn. míst. kult. pov.
Přijaté nekapit. příspěvky a náhrady
Sportovní zařízení v majetku obce
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Ost. zámová činnost a rekreace
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků
Bytové hospodářství
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
Nebytové hospodářství
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Příjmy z pronájmu mov. věcí
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
Pohřebnictví
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu pozemků
Přij. nekapit. příspěvky a náhrady
Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu mov. věcí
Příjmy z prodeje krátk. a drob.dlouh. maj.
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží
Přij. nekapit. příspěvky a náhrady
Sběr a svoz ostatních odpadů
Příjmy z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.
Prevence vzniku odpadů
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Chráněné části přírody
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
Ost. správa v ochr. životního prostředí
Přijaté sankční platby
PO - dobrovolná část
Přij. nekapit. příspěvky a náhrady
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí

0,00

1 762,00

1 762,00

2 500,00
500,00
3 000,00

2 500,00
2 850,00
5 350,00

2 250,00
2 850,00
5 100,00

0,00

24 984,00

24 984,00

160 740,00
12 000,00
172 740,00

160 740,00
12 000,00
172 740,00

161 465,00
12 000,00
173 465,00

0,00

7 100,00

7 100,00

282 000,00
524 448,00
0,00
806 448,00

287 320,00
576 330,00
32 000,00
895 650,00

265 056,50
572 714,00
33 737,15
871 507,65

72 670,00
143 197,00
0,00
0,00
215 867,00

72 670,00
143 197,00
300,00
3 109,00
219 276,00

73 567,00
139 919,00
300,00
3 108,93
216 894,93

0,00
0,00
0,00
0,00

24 315,00
5 935,00
428,00
30 678,00

24 315,00
5 935,00
428,00
30 678,00

6 000,00
0,00
170 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
176 000,00

19 321,00
500,00
170 000,00
9 780,00
5 425,00
29 576,00
180 557,00
415 159,00

19 321,00
500,00
223 508,00
9 780,00
5 545,00
29 576,00
221 557,00
509 787,00

130 000,00
0,00
0,00
130 000,00

143 410,00
3 210,00
16 587,00
163 207,00

166 093,00
3 360,00
16 587,00
186 040,00

20 000,00

61 726,00

64 680,00

25 000,00

88 066,00

88 066,00

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00

55 250,00

55 250,00

0,00
0,00

2 122,00
82 501,00

2 348,00
115 001,00

Činnost místní správy
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
Obec. příjmy a výdaje z fin. operací
Příjmy z úroků (část)

PŘÍJMY CELKEM

0,00

84 623,00

117 349,00

9 500,00
0,00
0,00
0,00
9 500,00

9 747,00
4 132,00
6 783,00
900,00
21 562,00

9 378,50
5 670,00
10 009,00
900,00
25 957,50

80 000,00

165 060,00

165 059,59

18 565 827,00
23 909 264,00
24 400 459,77
ROZPOČET v Kč
SKUTEČNOST
schválený
upravený
v Kč

VÝDAJE
Pospora ostat. produkčních činností
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Ochranné pomůcky
Nákup materiálu
Služby telekom. a radiokom.
Nákup ostatních služeb
Cestovné
Vnitřní obchod
Neinv. transfery fyzickým osobám
Silnice
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu
Pohonné hmoty a maziva
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Platby daní a poplatků kraj, obce
Budovy, haly, stavby
Ostatní záležitosti pozem. komunikací
Nákup materiálu j.n.
Bezpečnost silničního provozu
Neinv. příspěvky zřízeným PO
Ostatní záležitosti v silniční dopravě
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Pitná voda
Nákup materiálu
Konzult. porad. a právní služby
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Opravy a udržování
Odvádění a čis. odp. vod a nakl. s kaly

36 000,00
9 360,00
3 240,00
0,00
1 500,00
1 600,00
214 694,00
5 600,00
271 994,00

36 000,00
9 360,00
3 240,00
384,00
10 312,00
1 600,00
205 224,00
7 443,00
273 563,00

33 699,00
8 762,00
3 034,00
383,20
10 311,90
1 600,00
169 709,00
7 443,00
234 942,10

28 800,00

28 800,00

28 800,00

18 000,00
4 680,00
1 620,00
25 000,00
15 000,00
261 250,00
260 351,00
0,00
920 000,00
1 505 901,00

18 000,00
4 680,00
1 620,00
25 000,00
15 000,00
261 250,00
880 351,00
500,00
300 000,00
1 506 401,00

709,00
0,00
0,00
9 973,62
4 183,40
20 660,00
779 233,09
500,00
70 581,50
885 840,61

0,00

1 686,00

1 686,00

0,00

5 700,00

5 700,00

50 000,00
0,00
50 000,00

49 823,00
177,00
50 000,00

2 667,50
177,00
2 844,50

45 000,00
0,00
10 000,00
208 000,00
620 000,00
883 000,00

45 000,00
11 900,00
49 352,00
164 483,00
2 183 590,00
2 454 325,00

3 894,20
11 900,00
49 351,70
32 341,50
2 183 590,00
2 281 077,40

Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby
Úpravy drobných vodních toků
Budovy, haly, stavby
Vodní díla v zemědělské krajině
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Předškolní zařízení
Neinv. příspěvky zřízeným PO
Invest. transf. zřízeným PO
Základní školy
Neinv. příspěvky zřízeným PO
Činnosti knihovnické
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Knihy, učební pomůcky a tisk
Nákup materiálu
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb
Cestovné
Pohoštění
Věcné dary
Poř. zachov. obn. hodn. míst. kult. pov.
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Opravy a udržování
Rozhlas a televize
DHDM
Opravy a udržování
Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady
Stroje, přístroje, zařízení
Ostatní záležitosti sdělov. prostř.
Nákup ostatních služeb

9 500,00
20 000,00
535 995,00
640 000,00
1 205 495,00

9 500,00
20 000,00
779 995,00
881 674,00
1 691 169,00

0,00
3 609,50
397 658,00
511 835,00
913 102,50

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00
80 000,00
20 000,00
100 000,00

3 666,00
80 000,00
16 334,00
100 000,00

3 665,20
79 998,00
0,00
83 663,20

866 840,00
0,00
866 840,00

891 405,00
1 385 539,00
2 276 944,00

891 405,00
1 385 538,00
2 276 943,00

1 881 000,00

1 960 000,00

1 960 000,00

26 790,00
6 970,00
2 420,00
65 000,00
4 000,00
2 827,00
21 890,00
9 284,00
11 000,00
700,00
4 400,00
4 000,00
159 281,00

26 790,00
6 970,00
2 420,00
65 000,00
4 000,00
2 827,00
21 890,00
9 284,00
11 000,00
700,00
4 400,00
4 000,00
159 281,00

26 784,00
6 960,00
2 412,00
58 949,00
596,00
2 253,08
20 500,00
8 926,00
9 924,15
700,00
1 397,00
0,00
139 401,23

24 600,00
2 500,00
870,00
1 000,00
15 000,00
5 000,00
1 000,00
1 000,00
50 970,00

24 600,00
2 500,00
870,00
1 000,00
15 000,00
4 750,00
1 250,00
1 000,00
50 970,00

20 773,00
2 496,00
864,00
0,00
3 000,00
0,00
1 250,00
810,00
29 193,00

0,00
1 000,00
30 000,00
31 000,00

1 116,00
1 200,00
54 000,00
56 316,00

1 116,00
1 200,00
46 600,00
48 916,00

0,00
10 000,00
10 000,00
40 000,00
60 000,00

37 401,00
10 000,00
10 000,00
0,00
57 401,00

37 400,50
996,00
4 218,00
0,00
42 614,50

15 000,00

15 000,00

10 682,00

Ostatní zál. kult. círk. sděl. prostř.- SPOZ
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu
Pohoštění
Věcné dary
Sport. zařízení v majetku obce
Platy zaměst. v prac. poměru
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Léky a zdravotnický materiál
DHDM
Nákup materiálu
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Opravy a udržování
Ostatní tělovýchovná činnost
Neinv. transfery občan. sdružením
Využití volného času dětí a mládeže
Budovy, haly, stavby
Ostatní zájmová činnost a rekreace
Ostatní osobní výdaje
Nákup ostatních služeb
Bytové hospodářství
Platy zaměst. v prac. poměru
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
DHDM
Nákup materiálu
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby
Nebytové hospodářství
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
DHDM
Nákup materiálu
Studená voda

3 700,00
970,00
340,00
5 000,00
400,00
6 000,00
16 410,00

3 700,00
970,00
340,00
7 415,00
400,00
7 733,00
20 558,00

2 956,00
650,00
225,00
7 414,80
184,00
7 733,00
19 162,80

203 300,00
52 860,00
18 300,00
1 000,00
35 000,00
19 000,00
25 300,00
129 800,00
45 614,00
8 500,00
8 100,00
20 000,00
20 000,00
100 000,00
686 774,00

212 579,00
55 272,00
19 134,00
1 000,00
34 953,00
19 452,00
25 300,00
148 240,00
66 323,00
8 500,00
8 100,00
19 973,00
20 000,00
100 000,00
738 826,00

212 579,00
55 272,00
19 134,00
0,00
28 800,00
19 452,00
21 963,00
148 240,00
66 323,00
7 826,15
8 100,00
3 676,00
18 000,00
0,00
609 365,15

70 000,00

90 757,00

90 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00
25 000,00
25 000,00

7 100,00
17 900,00
25 000,00

7 100,00
0,00
7 100,00

105 480,00
18 912,00
31 724,00
10 987,00
10 000,00
15 000,00
83 415,00
206 470,00
54 872,00
15 000,00
17 300,00
33 000,00
205 000,00
20 000,00
827 160,00

66 581,00
21 524,00
22 010,00
7 617,00
9 920,00
19 091,00
83 415,00
206 470,00
56 616,00
15 000,00
17 300,00
32 885,00
205 000,00
84 535,00
847 964,00

66 581,00
21 498,00
22 010,00
7 617,00
0,00
19 089,57
78 524,00
183 600,00
56 616,00
14 580,21
17 194,00
22 241,50
31 841,00
84 535,00
625 927,28

6 696,00
1 741,00
603,00
4 000,00
25 000,00
2 829,00

7 559,00
1 964,00
680,00
4 000,00
25 000,00
3 600,00

7 559,00
1 964,00
680,00
0,00
3 347,00
3 600,00

Plyn
Elektrická energie
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby
Stroje, přístroje, zařízení
Budovy, haly, stavby
Veřejné osvětlení
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu j.n.
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby
Pohřebnictví
Ostatní osobní výdaje
Nákup materiálu
Studená voda
Nákup ostatních služeb
Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady
Územní plánování
Ostatní nákup DNM
Komunální služby a územní rozvoj
Platy zaměst. v prac. poměru
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Potraviny
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
DHDM
Nákup materiálu
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Konzult., porad. a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Nájemné za náj. s právem koupě
Nákup kolků
Platby daní a poplatků SR
Platby daní a poplatků kraj, obce
Budovy, haly, stavby
Stroje, přístroje, zařízení
Dopravní prostředky
Pozemky

21 890,00
11 240,00
32 900,00
43 000,00
80 000,00
1 132 950,00
160 000,00
1 109 228,00
2 632 077,00

21 890,00
24 354,00
32 900,00
39 645,00
293 686,00
916 977,00
127 021,00
659 990,00
2 159 266,00

20 500,00
24 354,00
32 850,00
19 491,20
293 686,00
891 342,50
127 020,40
0,00
1 426 394,10

4 800,00
230 000,00
2 000,00
50 000,00
60 000,00
346 800,00

4 800,00
140,00
275 347,00
1 860,00
52 762,00
60 000,00
394 909,00

4 680,00
140,00
275 347,00
0,00
52 762,00
49 768,00
382 697,00

0,00
20 000,00
5 500,00
20 000,00
20 000,00
65 500,00

4 470,00
18 199,00
5 500,00
21 801,00
20 000,00
69 970,00

4 470,00
2 861,50
4 200,00
21 801,00
0,00
33 332,50

38 080,00

92 344,00

38 080,00

772 800,00
1 000,00
200 970,00
69 570,00
2 000,00
10 000,00
1 000,00
25 000,00
79 000,00
11 000,00
12 738,00
150 000,00
4 400,00
33 000,00
5 700,00
10 000,00
10 000,00
265 000,00
94 300,00
193 300,00
0,00
20 000,00
0,00
150 000,00
0,00
310 000,00
100 000,00
2 530 778,00

772 731,00
30 220,00
199 993,00
69 254,00
2 408,00
10 000,00
1 495,00
24 699,00
104 848,00
11 000,00
21 257,00
150 000,00
4 400,00
40 110,00
5 700,00
10 000,00
10 000,00
212 391,00
139 799,00
193 300,00
4 850,00
18 650,00
450,00
150 000,00
51 099,00
311 400,00
100 000,00
2 650 054,00

746 370,00
30 220,00
193 490,00
66 980,00
2 408,00
6 448,50
319,00
23 753,00
104 846,60
9 593,50
21 257,00
123 212,20
3 500,00
40 110,00
5 660,00
1 000,00
3 060,00
24 188,50
126 852,20
177 155,00
4 850,00
6 723,00
450,00
116 819,00
51 098,60
311 400,00
4 550,00
2 206 314,10

Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz komunálních odpadů
Nákup zboží
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Sběr a svoz ostatních odpadů
Nákup ostatních služeb
Ochrana druhů a stanovišť
Nákup ostatních služeb
Chráněné části přírody
Nákup ostatních služeb
Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Ochranné pomůcky
DHDM
Nákup materiálu
Nákup ostatních služeb
Soc. pomoc v souvisl. s živ. pohromou
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu
Os. asistence, peč. služba, samost. bydl.
Platy zaměst. v pracovním poměru
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Úroky vlastní
PO - dobrovolná část
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Ost. pov. poj. placené zaměstnav.
DHDM
Nákup materiálu
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby peněžních ústavů
Služby školení vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Cestovné
Neinv. transfery občan. sdružením
Budovy, haly, stavby
Budovy, haly, stavby
Zastupitelstva obcí
Ostatní osobní výdaje
Odměny čl. zastup. obcí a krajů
Pov. pojistné na soc. zab.

25 000,00

37 400,00

37 400,00

3 000,00
2 000,00
1 120 000,00
1 125 000,00

3 000,00
2 000,00
1 107 600,00
1 112 600,00

2 944,00
1 812,00
986 801,00
991 557,00

265 000,00

266 344,00

266 344,00

0,00

57 041,00

57 040,50

0,00

90 000,00

90 000,00

0,00
40 000,00
0,00
0,00
0,00
80 000,00
10 000,00
80 000,00
210 000,00

148 060,00
25 608,00
38 497,00
13 326,00
418,00
79 128,00
10 454,00
80 000,00
395 491,00

147 532,00
2 295,00
38 360,00
13 276,00
418,00
72 813,00
10 453,30
5 743,00
290 890,30

6 000,00

6 000,00

0,00

0,00
0,00
0,00
159 679,00
159 679,00

51 175,00
13 306,00
4 606,00
170 441,00
239 528,00

51 175,00
13 306,00
4 606,00
170 440,70
239 527,70

55 970,00
3 200,00
0,00
20 000,00
10 000,00
770,00
8 304,00
7 642,00
10 000,00
8 100,00
0,00
28 000,00
17 000,00
0,00
15 000,00
200 000,00
160 000,00
543 986,00

52 728,00
3 200,00
4 026,00
63 928,00
26 972,00
770,00
8 304,00
16 484,00
26 377,00
8 100,00
1 350,00
41 092,00
70 232,00
1 281,00
15 000,00
441 040,00
161 000,00
941 884,00

8 962,00
3 192,00
3 140,00
58 248,00
18 730,80
368,50
3 420,00
16 484,00
19 782,90
8 100,00
1 350,00
38 062,40
53 232,00
1 281,00
10 700,00
402 896,00
161 000,00
808 949,60

6 000,00
776 400,00
131 670,00

6 000,00
776 400,00
131 670,00

1 000,00
767 960,00
130 172,00

Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Služby školení vzdělávání
Cestovné
Volby do zastupit. územních sam. celků
Ostatní osobní výdaje
Pov. poj. na veř. zdrav. poj.
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Nákup ostatních služeb
Cestovné
Pohoštění
Činnost místní správy
Platy zaměst. v prac. poměru
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Ost. pov. poj. hrazené zaměstnavat.
Léky a zdravotnický materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk
DHDM
Nákup zboží
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby pošt
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nájemné
Konzult., porad. a právní služby
Služby školení a vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Cestovné
Pohoštění
Nájemné za nájem s právem koupě
Ostatní nákupy j.n.
Věcné dary
Neinvestiční transfery obcím
Obecné příjmy a výdaje z fin. operací
Služby peněžních ústavů
Ostatní finanční operace
Platby daní a poplatků SR
Finanční vypořádání minulých let
Výdaje z fin. vypořádání min. let kraj - obec
Ostatní činnosti
Neinv. transfery občan. sdružením
Neinv. transfery církvím, náb. společn.
Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. organiz.

69 930,00
3 000,00
3 000,00
990 000,00

69 930,00
3 000,00
3 000,00
990 000,00

67 200,00
0,00
138,00
966 470,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

28 457,00
2 561,00
3 887,00
3 065,00
5 000,00
4 276,00
34 094,00
2 000,00
3 660,00
87 000,00

28 457,00
2 561,00
3 887,00
3 065,00
2 616,00
4 276,00
5 525,00
438,00
3 660,00
54 485,00

1 079 830,00
36 200,00
282 660,00
97 850,00
15 000,00
1 000,00
25 000,00
0,00
0,00
69 000,00
12 448,00
77 528,00
40 000,00
40 000,00
80 000,00
33 000,00
5 000,00
25 000,00
20 000,00
336 652,00
67 000,00
30 000,00
10 000,00
31 000,00
39 570,00
4 000,00
35 000,00
12 000,00
2 504 738,00

1 102 161,00
8 725,00
286 019,00
98 999,00
15 000,00
1 000,00
21 918,00
113 204,00
16 843,00
61 352,00
26 125,00
84 242,00
34 833,00
40 000,00
85 444,00
33 000,00
5 000,00
19 300,00
22 740,00
288 309,00
52 362,00
30 000,00
10 000,00
31 000,00
39 570,00
4 000,00
35 000,00
12 000,00
2 578 146,00

1 101 161,00
8 725,00
286 019,00
98 999,00
12 077,00
399,00
8 745,00
113 203,50
16 842,60
49 597,70
26 125,00
84 242,00
28 277,90
30 021,00
85 443,04
18 468,00
4 284,00
19 300,00
22 740,00
288 308,90
30 801,40
10 329,00
2 602,00
17 592,00
39 570,00
4 000,00
6 982,50
12 000,00
2 426 855,54

25 000,00

25 000,00

15 930,00

244 080,00

244 080,00

233 760,00

1 464,00

1 464,00

1 463,20

50 000,00
20 000,00
12 000,00

45 000,00
20 000,00
12 000,00

21 000,00
0,00
8 998,80

Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům územ. úr.

4 000,00
86 000,00

4 000,00
81 000,00

1 517,00
31 515,80

20 883 807,00

25 280 182,00

20 895 967,61

Použití zůstatku z minulého roku
Splátky dlouhod. půjč. prostř. - úvěr DPS

3 193 130,00
-875 150,00

2 246 068,00
-875 150,00

-2 629 342,16
-875 150,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

2 317 980,00

1 370 918,00

-3 504 492,16

VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ

KDU-ČSL
K 31. prosinci 2008 měla místní organizace KDU-ČSL Kunžak 20 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 2008 se konaly 3 schůze a výborové schůze podle potřeby.
Členové místní organizace obílili dvoje boží muka (směrem na Jitra a směrem na
Suchdol). 28. září zorganizovali předvolební setkání s kandidátem do senátu MUDr. Maxe
Kašparů. Dva členové MO pomáhali zorganizovat podobnou akci v Jindřichově Hradci.

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, ostatní členové 19.
Kopaná
Dne 29.listopadu 2008 se konala výroční schůze oddílu kopané. Bylo na ní zvoleno nové
vedení - výbor v následujícím složení: Karel Winkler – předseda, Josef Brník –

1.místopředseda, Pavel Janák, Jan Chvála, Pavel Kovář, Tomáš Trepka, Oldřich Beran –
členové výboru.
Umístění družstev po podzimní části soutěží 2008/09
Žáci – přípravka: okresní přebor skupina B, věk 6 – 8 roků, 9. místo, 9 účastníků, 3 body,
skóre 19:76, trenér – Oldřich Beran ml.
Naši hráči v této věkové kategorii zahájili tuto soutěž s novými hráči spodní věkové kategorie,
čemuž odpovídá umístění v tabulce. Zde je vidět každý rok, kdy jsou starší a také
výkonnostně lepší. Rovněž nás u nich těší jejich velký zájem.
Žáci – mladší: krajská soutěž I.A třída, věk 10 – 12 let, 4. místo, 12 účastníků, 15 bodů, skóre
34:19, trenér – Aleš Přikryl.
V tomto družstvu nám vyrůstají snad budoucí nejlepší hráči, o kterých ještě hodně uslyšíme.
Žáci – starší: krajská soutěž I.A třída, věk 12 – 14 let, 8. místo, 12 účastníků, 9 bodů, skóre
23:31, trenér – Josef Brtník.
Na již náročnou soutěž jejich umístění nakonec není nejlepší, mají na víc a věříme, že to
dokáží v jarní části soutěže.
V těchto krajských žákovských soutěžích nás posílilo několik hráčů ze Studené, kde tyto
věkové kategorie nemají. Jde o oboustranně dobrou věc, kterou dali dohromady Josef Brtník a
Petr Lindourek ze Studené.
Dorost: krajská soutěž I.A třída, 10. místo, 14 účastníků, 18 bodů, skóre 34:35, trenér – Pavel
Kovář.
Tato věková kategorie se považuje za náročnou, ať už se jedná o kázeň, herní disciplínu a
ostatní. U nás to však dobře zvládá trenér Pavel Kovář s kolegou Zdeňkem Grausamem. Často
se hovoří o tom, kde není dorost, tam není řádný fotbal. Je to dáno i tím, že tito hráči jsou
rezervou pro A a B družstva dospělých a později jejich hráči. I když během podzimu měli
několik velice smolných utkání, kdy jim výhra nevyšla, tak s tímto družstvem je spokojenost.
Muži B: okresní soutěž skupiny B, 6. místo, 11 účastníků, 11 bodů, skóre 19:27, hrající trenér
– Vladimír Leitgeb.
Jak už to u těchto B družstev bývá, tak zde hrají starší hráči a ty doplňují dorostenci, když
zrovna nemají zápas, avšak nejdůležitější je , že musí být rezervou – doplňováním prvního A
družstva. Co je potřeba na jaro? Je to, aby zde pracoval stálý zodpovědný trenér.
Muži A: v minulém ročníku I.B třída, na podzim okresní přebor, 1. místo, 14 účastníků, 33
bodů, skóre 31:13, trenér – Miroslav Zeman, asistent Karel Lokota st., vedoucí mužstva Libor
Mátl.
Kuželky
Stejně jako v loňském roce i letos se soutěží účastní tři celky Kunžaku. Kunžak A hraje
v krajském přeboru KP II., Kunžak B a C v okresním přeboru.
Družstvo A hraje ve složení: Josef Brtník, Radek Hrůza, Radek Burian, Jiří Bárt a Zdeněk
Správka. Šestého člena družstva doplňují střídavě týmy B a C. Družstvo A si vede velmi
dobře, po deseti odehraných kolech je s bilancí 7 výher a 3 porážek na solidním třetím místě,
se ztrátou 1 bodu na druhé místo a 3 bodů na první příčku. Do konce podzimu zbývá v KP II.
poslední kolo.
Družstvo B hraje ve složení: Radka Burianová, Marie Kudrnová, Pavel Jirků, Jovana
Vilímková, Karel Řezáč a Marie Zoubková. Družstvu patří dík za doplňování družstva A,

možná i proto se mu tolik nedaří a s bilancí 1 výhry a 4 porážek je se ziskem 2 bodů na 9.
místě.
Družstvo C hraje ve složení: Milan Koukol, Karel Hanzal, Jan Zeman, Kristina Hanzlíková,
Jiří Pala. Družstvo si vede dobře a s bilancí 3 výher, 1 remízy a 2 porážek je na 4. místě
soutěže, ovšem pouze s 1 bodovou ztrátou na 1. místo. Za pozornost stojí, že hráč Karel
Hanzal je s průměrem 411,1 na výborném druhém místě v hodnocení jednotlivců okresu. Do
konce okresní soutěže zbývá odehrát ještě 2 kola.
Stolní tenis
Stolní tenis se hraje v hale, kde jsou k dispozici dva stoly. Mistrovskou soutěž oddíl zatím
nehraje, snad příští sezónu, předseda oddílu Košťál Zdeněk, kádr družstva - Koukol Milan,
Rokyta Pavel, Nikodým Jiří, Zabloudil František ml., Hanzal Karel, Košťál Zdeněk.
TJ jako každý rok pořádala tyto akce:
21. ledna Turnaj v sálové kopané O pohár starosty obce
24. června Turnaj v kopané – žáci O pohár Mikroregionu Podjavořicko
28. července Turnaj v kopané – muži O pohár ředitele Tecnocap - Pořadí v turnaji:
1. Kunžak, 2. Vlastiboř, 3. Černič, 4. Kunžak B. na poslední chvíli se omluvil z účasti obhájce
minulého ročníku 1 FC Jemnicko, které nahradil náš B t ým.
5. srpna Turnaj v kopané – senioři Memoriál Milana Řeháka
6. prosince Mikulášský turnaj v sálové kopané žáků
Členové TJ se účastnili těchto brigád – sečení rašeliniště v chráněném území v Mostech a
v Suchdole, stahování klestu po těžbě v obecních lesích, práce ve sportovním areálu.

MS Jitro
Myslivecké sdružení Jitro Kunžak mělo v roce 2008 37 členů stálých a 5 čestných
členů (Karel Doupník, František Dvořák – Suchdol, František Marek – Suchdol, Zdeněk
Grausam, František Michl) a 1 adepta. V roce 2008 zemřel dlouholetý a zakládající člen MS
pan František Šicner.
Výbor pracovala ve složení:
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
Myslivecké sdružení uspořádalo v roce 2008 tyto akce: 18. ledna myslivecký ples,
3.května v Dačicích střelby na asfaltové holuby – memoriál Pavla Janáka, zájezd, dva hony na
kačeny, tři hony na zajíce a bažanty. Také pořádalo brigády na výstavbu remízku Kunžak –
Malé Podolí. V Hošťatech má pronajatý rybník. Vypouští uměle odchované kachny
březnačky a uměle odchovávané bažanty divoké.

V roce 2008 členové MS ulovili tuto zvěř: srnčí zvěř 30 ks, mufloní zvěř 5 ks, prase
divoké 67 ks, liška 29 ks, zajíc 12 ks, bažant divoký – kohout uměle odchován 112 ks, psík
mývalovitý 1 ks, kachna divoká 194 ks, holub hřivnáč 12 ks, kuna lesní 2 ks, kuna skalní 31
ks.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů má 40 členů, zásahová jednotka má 19 členů, aktivních
členů je 18 a 3 jsou důchodci. V roce 2008 se 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.
Během roku zásahová jednotka vyjížděla k těmto požárům:
- Dne 21. dubna 2008 v 11.55 hod. byl vyhlášen požární poplach. Výjezd se týkal hořící
plynové bomby v rodinném domě ve Strmilově. K požáru vyjela jednotka SDH Kunžak
v počtu 1+5 a jedno družstvo HZS Jindřichův Hradec.
- 22. června 2008 vypuknul požár lesního porostu o rozloze 250 m2 v katastru obce Horní
Pěna. Zásahová jednotka zasahovala dvěma automobily Škoda 706 - CAS 25 s družstvem 1+4
a Tatra 148 - CAS 32 s družstvem 1+1. Jednalo se o dohašování ložisek požáru a dálkovou
kyvadlovou dopravu vody. U požáru zasahovaly celkem tři jednotky dobrovolných hasičů a
HZS Jindřichův Hradec. Zásah naší jednotky trval celkem 4 hodiny.
- Dne 16. srpna 2008 v 6.00 hodin ráno byl vyhlášen poplach. K požáru vyjížděla obě
zásahová vozidla - Škoda 706 - CAS 25 s družstvem 1+4 a Tatra 148 - CAS 32 s
družstvem 1+2. Požár se týkal dřevěné rekreační chaty v Kaprouně. Zásahu se též zúčastnila
jednotka HZS z Jindřichova Hradce.
Hasiči se zúčastnili soutěže v požárním sportu v Lomech, v Mostech, v Horním
Žďáru, Horním Meziříčku, Českém Rudolci, ve Člunku a v Hospřízi.
Ve dnech 2. a 3. února provedl sbor po dohodě s Obecním úřadem v Kunžaku
demolici starého komína v prostoru garáží obecního úřadu.
16. února vybavil obecní úřad naší jednotku další technikou, konkrétně cisternovým
automobilem Tatra 148 CAS 32, kterou zakoupila od SDH Český Rudolec. 15. března
pořádali tradiční hasičský ples, na kterém poprvé zahrála kapela Kalíšci.
30. dubna ve spolupráci s Českým svazem žen postavili májku na dvoře za hasičskou
zbrojnicí. Současně část sboru vykonávala dohled při pálení čarodějnic nad Kunžakem.
17. května pomáhal sbor Svazu žen při pořádání Májové zábavy.
31. května proběhlo kácení Májky.
Dne 8. listopadu se v dopoledních hodinách konal výlov Husarského rybníka
v Hošťatech. Hojný úlovek se poté také prodával před hasičskou zbrojnicí.
Společenská místnost SDH - Dne 23. července začala přestavba starých prostor
přístavby hasičské zbrojnice na společenskou místnost se sociálním zařízením. Bourací a
výkopové práce prováděli členové SDH vlastními silami. Jednalo se o vybourání příček,
okopání omítek, shození starého stropního podhledu a kompletního vykopání původních
podlah. Stavební práce prováděla firma, jež vyhrála výběrové řízení vyhlášené Obecním

úřadem v Kunžaku. Rekonstrukce byla dokončena a stavba byla předána k užívání dne 31.
října 2008.

Svaz tělesně postižených
Tato organizace patří stále v obci k nejaktivnějším. Členskou základnu tvoří občané
Kunžaku a přilehlých obcí Mosty, Valtínov, Suchdol a dále občané obcí Člunek a Střížovice.
Výbor pracuje ve stejném složení jako v roce 2007: 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 2008 organizace pořádala již tradiční akce U Točíka, celkem jich bylo 8
s průměrnou návštěvností 42 osob. Akce jsou doprovázeny hudbou a vystoupením členů při
Mikulášské a masopustu. Dále zorganizovali vycházku z Mostů do Suchdola zakončenou
besedou a hudbou, zájezd do Nové Říše a do Dačic spojený s návštěvou kláštera v Nové Říši
a zámku v Dačicích, zájezd do observatoře v Ondřejově, kde členy provedl RNDr. Pavel
Spurný a v rámci tohoto zájezdu navštívili také muzeum Josefa Lady v Hrusicích. Dále
uskutečnili dva zájezdy na koncerty heligónek, zájezd na Počátecké vinobraní, zájezd na
divadelní představení Ostrov lásky do Počátek. Zorganizovali rekondiční pobyt 5 členů
v Medenici.
Na jejich akce přispěla obec Kunžak částkou 7000 Kč, obec Střížovice 2000 Kč a obec
Člunek částkou 1500 Kč.

Český svaz žen
V roce 2008 měla místní organizace Českého svazu žen celkem 30 členek.
Výbor pracoval v tomto složení:

předsedkyně - Věra Šárová
místopředsedkyně – Marie Kudrnová
pokladník – Veronika Vobrová.

V roce 2008 MO uspořádala tyto akce:
8. března - dětský karneval
17. května - májová zábava
7. června - pohádkový les byl připraven,bohužel počasí ho nedovolilo uskutečnit
6. prosince - čertovský rej na náměstí
Hospodářský výsledek za rok 2008: Zisk: 5 229,50 Kč

Zemědělské družstvo Kunžak
Zemědělské družstvo Kunžak hospodařilo v roce 2008 na 2 443,11 ha zemědělské půdy.
Z toho je 1 927,21 ha půda najatá od jiných a 515,90 ha výměra vlastní půdy. Obhospodařovaná zemědělská půda 2443,11 ha v tom orná půda 971,56 ha, 1471,55 trvalé travní porosty.
Lesní pozemky celkem 5,00 ha a ostatní plochy 38 ha, 1,85 ha ovocné sady v Lomech.
Na orné půdě bylo pěstováno krmné obilí na 432,87 ha (pšenice ozimá, ječmen jarní,
oves), kukuřice na zeleno a siláž na 264,56 ha, řepka na 88,90 ha a brambory na 113,21 ha,
hrách na 48,03 ha.
29.07.2008 – začátek letních žní. Sklizeň obilí skončila 20.08.2008. Veškeré žňové práce
byly prováděny technikou ZD Kunžak. Vyrobené obilí převážně ZD používá pro svoji výrobu
krmiv pro živočišnou výrobu. Vyrobilo se:
Pšenice ozimá
Ječmen jarní
Ječmen ozimý
Oves
Ŕepka
Hrách

1 340,00
434,35
55,90
65,75
267,73
69,80

t
t
t
t
t
t

259,91 ha
135,13 ha
19,22 ha
18,61 ha
88,90 ha
48,03 ha

5,15 t/ha
3,21 t/ha
2,90 t/ha
3,53 t/ha
3,01 t/ha
1,45 t/ha

07.09.2008 – začala sklizeň brambor a sklizeň brambor se skončilo 08.10.2008. Vyrobilo
3 022,80 t brambor z toho: 1 933,00 t konzumní
74,06 ha 27,84 t/ha
1 089,80 t průmyslové 39,15 ha
26,10 t/ha
V roce 2008 se konzumní brambory prodávaly za průměrnou cenu 2 506,- Kč/t a průmyslové
brambory za průměrnou cenu 1 008,- Kč/t. Loupané brambory jsme prodávaly za průměrnou
cenu 13,37 Kč/kg. Loupané brambory odebírají restaurace a jídelny.
V období sklizně obilí i brambor byla technika v provozuschopném stavu a díky tomu
byly veškeré práce zvládnuty v agrochemických lhůtách.
se:

Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka, chov skotu a chov prasat. Výroba mléka
je soustředěna na stáji v Kunžaku, kde je ustájeno 350 dojnic. Počet krav na pastvinách bez
tržní produkce je 432 ks, 1010 ks je mladý dobytek, zčásti chovaný pro obnovu stáda a z části
pro výkrm a prodej. ZD se zabývá výrobou mléka a v roce 2008 se vyrobilo 1 989 546 litrů
mléka. Ve Člunku je soustředěn celý chov prasat, od porodny do výkrmu.V roce 2008 bylo
prodáno 3 748 ks jatečných prasat ve váze 110 – 115 kg. Odbytové ceny výrobků živočišné
výroby nebyly příznivé.
ZD Kunžak zakoupilo v roce 2008 novou techniku: Řezačka CLAAS JAGUÁR dodavatel U+M Servis s.r.o.Třeboň, Obraceč píce KRONE – dodavatel HZT Technik s.r.o.,
Drtič natě GRIMME KS – dodavatel U+M Servis s.r.o. Kolový traktor New Holand –
dodavatel Garnea a.s. Dolní Bukovsko. S veškerou technikou provádí i služby pro jiné
podniky např. sklizeň obilí, sklizeň kukuřice a sklizeň cukrovky na Moravě.
Ke konci roku 2008 družstvo mělo 107 zaměstnanců a 178 členů.
Představenstvo družstva se nezměnilo: Ing. Jan Hanzal, Zdeněk Zámečník, Drahoslava
Vobrová, Zdeněk Tůma, Jiří Čapek, Miloš Vítek, Jindřich Waszniowski.V kontrolní komisi je
předsedkyní Lenka Haneyová, člen František Vašek a Jaroslav Švec. Předsedou družstva je
stále Ing. Jan Hanzal a místopředseda Zdeněk Zámečník.
Hospodářský rok 2008 bude uzavřen ziskem, bude znám koncem května 2009.

V roce 2008 ZD Kunžak pořádalo Zemědělský ples a pro zaměstnance ukončení roku
s občerstvením a muzikou s poděkováním za celoroční práci. Poskytuje pro pořádání dětského
karnevalu i jiných akci pro děti družstevní sál zdarma.

Základní škola
Škola je zřízena Obcí Kunžak jako příspěvková organizace s názvem Základní škola
Sira Nicholase Wintona Kunžak. Pod tímto názvem byla zařazena do sítě škola s REDIZO
600 060 501 (IZO ZŠ: 107 721 171, IZO ŠD: 114 400 156, IZO ŠJ: 102 503 869).
Ve školním roce 2007/08 měla 10 tříd a 2 oddělení školní družiny. Paralelka byla
zřízena v tomto školním roce v 8. ročníku. Škola měla podle zahajovacího výkazu celkem 207
žáků – 93 dívek a 114 chlapců – na I. stupni bylo 107 žáků v pěti třídách (průměr žáků na
třídu – 21,4) a na II. stupni bylo 100 žáků v pěti třídách (průměr 20,0). Celkový průměrný
počet žáků na třídu byl 20,7 žáků. Oproti minulému školnímu roku ubyli 3 žáci. Do 1. třídy
nastoupilo 21 dětí. Během školního roku se přistěhovali 4 žáci a 3 odstěhovali, takže počet
žáků na konci školního roku byl 108. Většina žáků bydlí v Kunžaku (112, tj. 54,1%), ostatní
dojíždějí: z Lánů 4, z Mostů 4, z Valtínova 6, ze Zvůle 1, ze Střížovic 8, z Vlčic 35, z Člunku
24, z Lomů 11, ze Strmilova 1, 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: ředitel, zástupkyně ředitele, 13
učitelů, 2 vychovatelky, 2 asistentky pedagoga, hospodářka, 3 uklízečky a školník, který je
zároveň topičem. Provoz ve školní jídelně zajišťují 4 zaměstnanci: vedoucí ŠJ, vedoucí
kuchařka, kuchařka a pomocná kuchařka. Dále na škole vyučuje 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. Paní
učitelka Jitka Beranová nastoupila v srpnu na mateřskou dovolenou.Ve školní družině pracuje
Lenka Novotná. Asistentkami pedagoga jsou Radka Lindourková a Libuše Pulkrabová.
Vedoucí školní jídelny je paní Miroslava Váňová, kuchařkami Věra Pistorová, Zdeňka
Hanzalová, Irena Nechanická, školníkem a topičem Zdeněk Tůma, uklízečkami Věra
Leixnerová, Jiřina Procházková. Hospodářkou školy je Marta Hájková.
Od září 2008 bylo třídnictví přiděleno takto:
1. třída
Marie Krejčí
2. třída
Radka Burianová
3. třída
Iva Kolářová
4. třída
Jana Geistová
Štěpánka Štruplová
5. třída
6. třída
Jan Dobeš
7. třída
Hana Tančincová
8. třída
Dana Horázná
9. A třída
Jana Klabouchová
9. B třída
Kateřina Smejkalová

Během školního roku probíhaly práce na dalším zkvalitňování materiálního vybavení
pracoviště. Byl zakoupen nový server a do školní kuchyně kráječ knedlíků. Pokračovalo se ve
vybavování školním nábytkem, výpočetní technikou, pomůckami.
V 1. a 6. ročníku je vyučováno podle vlastního Školního vzdělávacího programu ZŠ SNW
Kunžak, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu „Základní škola“ č.j. 16 847/962. Volitelné předměty byly vyučovány takto: v 7. a 8. ročníku informatika a biologický
seminář a v 9. ročníku biologický seminář.
S 8 žáky, kterým byly diagnostikovány specifické poruch učení, byla prováděna celkem
v 6 hodinách týdně reedukace. Sedm žáků bylo z důvodů SPU na návrh PPP integrováno a
vyučováno podle individuálních plánů, z toho dvěma žákům pomáhaly ve výuce asistentky.
V červnu 2008 vycházelo celkem: 24 žáků – 15 chlapců a 9 dívek (2 z osmého ročníku)
Obory s maturitou: 14ž (58%)
Učební obory:
10ž (42%)
obory s maturitou: 14 žáků – 64 % (z toho 7 chlapců – 50 % chlapců,
7 dívek - 88 % dívek)
gymnázium 1 (0), ekonomie 6 (5), strojírenství 4 (0),
stavebnictví 1 (1), elektrotechnika 1 (0), užitá malba 1 (1)
učební obory: 8 žáků – 36 % (7chlapců – 50 %, 1 dívky – 12 %)
automechanik 2 (0), kuchař-číšník 1 (0), prodavač 1(1),
truhlář 2 (0), tesař 1 (0), umělecký truhlář 1 (0)
8.ročník: 2 žáci – zedník 1(0), kuchař-číšník 1(1)
Na osmileté gymnázium se nehlásil žádný žák.
Na škole již třetím 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 a žáci 8. A přichystali překvapení – živý betlém. Žáci
9. ročníku připravili pro děti I. stupně Dětský den.
Během celého školního roku škola pokračovala v plnění jednotlivých bodů mezinárodního
projektu Ekoškola. Členové ekotýmu nebyli v letošním školním roce totožní se Žákovskou
radou, byli zde děti, které se chtěly do práce ekotýmu zapojit dobrovolně. Žáci provedli audit
školy – nakládání s odpady, hospodaření s vodou, hospodaření s energií, prostředí školy.
Sbíráme hliník, vybité baterie, třídíme odpad na papír, pet lahve a tetrapak obaly, sklo a
ostatní odpad. V závěru školního roku pořádali ve škole ekokonferenci, kde sami žáci od těch
nejmenších mluvili o jednotlivých aktivitách, které během celého roku pořádali.
V březnu žáci 7. až 9. třídy pomohli vyčistit část obecního lesa, stahovali větve a klestí.
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 jsme se přihlásili do
projektu Ukliďme svět.
Letošní Den Země se konal 22. dubna a byl na téma geologie, protože rok 2008 je
vyhlášen rokem geologie. Ve škole napsali projekt: Environmentální výchova v praxi ZŠ S.
N. Wintona Kunžak (celoroční projekt exkurzí, přednášek a besed), jehož celkové náklady na
realizaci činily 56 360,- Kč, Z grantu JčK získali 40 000,- Kč, tím se podařilo velmi zlevnit
akce Dne Země , ale i další exkurze a rozšířit tak jejich nabídku.
Program Dne Země:
• Přírodovědná vycházka do okolí Kunžaku po viklanech a skalkách, místní pověsti
• Exkurze do pískovny v Jindřichově Hradci
• Exkurze do Chýnovské jeskyně a ke granátové stěně
• Exkurze do stříbrného dolu v Kutné Hoře

Exkurze do jihlavského podzemí a hornická naučná stezka, stálá expozice o hornictví
v muzeu
• Výlet na kolech na skalní město u Stálkova a na Graselovu naučnou stezku
• Dvě výtvarné dílny – obrázky z kamínků, geologická pohádka - pro mladší žáky
• Výtvarné techniky s barevnými písky, mandaly, mozaiky – pro starší žáky
Vypracovali projekt zaHRAda, kdy požádali o grant MŠMT v Rozvojovém programu
Podpora EVVO ve školách, ale zde neuspěli. Přesto byla uskutečněna první etapa projektu –
vybudování přírodní učebny – podařilo se ve spolupráci se zřizovatelem, který vše financoval,
postavit v prostoru nového školního pozemku altán, opravit přístřešek na nářadí, vykácet staré
stromy, upravit terén a vysadit tůje a některé keře.
Dále zpracovali projekt Oprava víceúčelového hřiště a požádali o grant podnik TRW –
DAS a.s. Dačice, tento grant neobdrželi.
Z podnětu žákovské rady byla do plánu akcí ekoškoly zařazena ve větší míře dopravní
výchova. 2. května 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 8. A třídy.
Během školního roku jsme uspořádali několik charitativních akcí, celkem bylo na různá
konta zasláno skoro 30 000 Kč. Jednalo se o tyto akce: Brýle pro Afriku – 122 brýlí,
Sirotčinec v Nepálu - příspěvek na potraviny 2000 Kč, Červená stužka – sbírka na prevenci
AIDS – 5000 Kč, Chrpa – příspěvek na koně využívané k hipoterapii 4000 Kč, Květinový den
– příspěvek na výzkum rakoviny 7308,50 Kč, Pomocné tlapky - příspěvek na výcvik
asistenčních psů 3000 Kč, Adopce na dálku – školné pro keňského chlapce Labana 7200 Kč a
na fond Sidus 1461 Kč na vybavení dětských zdravotnických zařízení.
Ve školním roce jsme pořádali školní kola řady soutěží a pak se žáci účastnili okresních
kol.
Sportovní soutěže
• Školní turnaj ve stolním tenise
• Turnaj ve volejbale - 8. a 9. tř. dívky volejbal 4. místo
• Mac Donald Cup - 4. a 5. tř.
• Cocacola cup – postup do druhého kola
• Turnaj ve stolním tenise – 1. místo žáci 6. a 7. tř.
• Halová kopaná – krajské kolo 6. a7. tř.
• Soutěž v plavání – Marie Straková a Linda Burianová 1. místo, Michaela Bučková,
Adam Matějka a Marek Nikodým 3. místo
• Sálová kopaná - 6. a 7. tř.
• Turnaj ve florbale
• Přespolní běh
• Liga florbalu
Ostatní soutěže
• Olympiáda v anglickém jazyce – účast v okresním kole
• Olympiáda v českém jazyce – účast v okresním kole – 5. místo Vojtěch Štěpánek
• Olympiáda v německém jazyce – účast v okresním kole
• Matematická olympiáda – účast v okresním kole
• Recitační soutěž – účast v okresním kole, Lucie Kudrnová postup do krajského kola
• Matematický klokan – mezinárodní soutěž 2. – 9. ročník
• Dopravní soutěž – účast v okresním kole
• Biologická olympiáda – účast v okresním kole
•

Zúčastnili se soutěže JčK na téma - podněty a hry zaměřené na třídění a využití odpadů,
kde jsme obsadili 4.- 8. místo a získali sadu košů.
Žáci 1. stupně již pravidelně vystupují s kulturním programem na vítání občánků. Stejně
tomu i letošní školní rok, kdy dvakrát vystoupily děti z kroužku hry na flétnu.
Dramatický kroužek navštěvovalo v letošním školním roce dvacet sedm žáků od 1. do 9.
ročníku. Připravili dramatizaci části knihy Černošský Pán Bůh a páni Izraelité. 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. Na představeních vystoupily také děti z kroužku hry
na flétny.
Na maškarním karnevalu vystoupily mladší žákyně s aerobikem.
Ve spolupráci s policií probíhal v 1. – 4. ročníku projekt Ajax. Na prvním stupni byli žáci
zapojeni do projektu Zdravé zuby.
Z grantu JčK získali příspěvek (ve výši 2000,- Kč) na dopravu na dopravní hřiště,
program se uskutečnil na podzim. Další grant JčK na Podporu programu dopravy dětí na
dětská dopravní hřiště jsme získali na jaře ve výši 5700,- Kč, kdy na dopravním hřišti byli
žáci 1. – 5. ročníku a žáci 4. a 5. ročníku získali řidičáky.
Dále získali grant JčK v rámci kampaně zaměřené na separaci a recyklaci odpadů,
zpracovali jsme projekt: Exkurze – separace odpadu a jeho další zpracování (exkurze do
papíren a do firmy AVE) pro žáky 7. a 8. ročníku. Celkové náklady na realizaci projektu byly
6 700,- Kč.
Využili několika nabídek kulturních institucí a výuku jsem doplnili o návštěvu jejich akcí
v rámci výuky: promítání ekofilmů - 8.r., anglické divadlo 3. – 9. tř., představení divadla
Okýnko Ospalá Káča - 1.-5. tř., Dravci, Zbraně 30.leté války.
Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku se konal v rozsahu 6 dnů v únoru 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: návštěva studentů Přírodního
gymnázia a vzájemná prezentace svých prací,beseda nad kronikou obce (3. a 6. r.), beseda o
Ugandě – paní Lindourková (1. - 9. r.), beseda o obnovitelných zdrojích – Jihočeské matky
(9.r.), beseda a praktický seminář o vydře říční (8.r.), pokračování besed výchovného
programu s protidrogovým zaměřením (8. – 9. r.), beseda Budeme znát víc, nebudeme se bát
vlka nic (6. r.), beseda o Nepálu - pan Havlík (7. a 9. r.), beseda s paní Marešovou –
Wintonovo dítě (6. – 9. r.), setkání s pejsky (1.- 6. r.).
Dále byly pro žáky zorganizovány exkurze: výstava Háčkované dějiny JH (7. – 8. r.
dívky), výstava hraček v muzeu V Jindřichově Hradci (1. - 3. r.), Jindrova naučná stezka (5. a
7. r.), návštěva úřadu práce (9. r.). exkurze v Praze v Senátu (8. r.), burza škol JH (8. a 9. r.),
cesta kolem Světa (9. r.), bruslení a knihovna v JH (1. - 5. r.), exkurze větrná elektrárna
Pavlov, vodní elektrárna Dalešice a pivovar (8. a 9. r.), exkurze ve Struhách ve spolupráci
s pracovnicí Jindrovy naučné stezky (1. a 2. r.), Muzeum fotografie v Jindřichově Hradci (7. a
8. r.).
V rámci školních výletů se uskutečnily tyto exkurze: Červená Lhota – návštěva zámku a
divadelního představení (1. - 3.r.), Šiklův mlýn (4. – 5. .r.), pěší turistika na Chytrov (6.r.),
Hajnice - Losí blato turistika a naukový program (7. r.), Jizerské hory – ekologické středisko
(8. A), Oudoorová Vysočina (8. B a 9.r.).
V rámci výtvarné výchovy začali žáci vyrábět keramiku. Pro žáky 1. až 3. ročníku
jsme uspořádali maškarní karneval. Uspořádali jsme 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. Před Vánocemi uskutečnili projekt Den
zdraví. Žáci osmého ročníku prezentovali výsledky své badatelské činnosti nejen před svými
spolužáky, ale pozvali i rodiče na ukázkovou hodinu. Potom své práce představili na
Konferenci žákovských prací na ministerstvu školství.

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 hry na flétnu. Všechny kroužky byly vedeny
pedagogickými pracovníky školy. Jedno oddělení římskokatolického náboženství vede pan
farář Berkovský.
Děti z prvního stupně několikrát vystupovaly na veřejnosti (předvánoční setkání
s důchodci, v DPS, vítání občánků). Dramatický kroužek se svou dramatizací vystoupil nejen
na školních představeních, ale hrál i pro rodiče a veřejnost. Uspořádali pro rodiče a děti
pochod kolem Kunžaku.
Škola je spoluiniciátorem výzvy k udělení Nobelovy ceny míru Siru Nicholasu
Wintonovi, který počátkem druhé světové války zachránil 669 židovských dětí. Od 1. ledna
2008 se škola jmenuje Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak. V lednu byl Sir N.
Winton naší vládou nominován na Nobelovu cenu míru, při této příležitosti v naší škole
natáčela televize BBC šot do svého hlavního zpravodajství. V březnu přijel do školy filmový
štáb režiséra Mateje Mináče, který zde natáčel naše charitativní akce do svého nového filmu
Nikyho rodina. 24.června přijel školu navštívit pan Winton s dcerou, zeťem a vnukem. Celou
tuto akci opět natáčel štáb režiséra Mináče. A informoval o ní tisk a v hlavním zpravodajství i
Česká televize a televize Nova. Zprávy se objevily nejen v regionálním tisku, ale i
celostátních denících a na internetu.

Mateřská škola
V první polovině roku, do prázdnin byly ve škole 3 třídy a zapsáno bylo 61 dětí. V pavilonu A
bylo 20-22 dětí, v pavilonu B bylo 22 dětí a v pavilonu D bylo 17 dětí. Od září bylo v MŠ 75
dětí, pavilon A 25, pavilon B 25, pavilon D 25 dětí. O děti se staraly tyto paní učitelky:
Vladislava Hansalanderová, Veronika Dvořáková, Monika Smejkalová, Hana Mládková a
ředitelka Hana Spurná, od října nastoupila do pracovní neschopnosti Hana Mládková, na její
místo byla přijata Anna Novotná,na místo asistentky byla na částečný úvazek přijata paní Jana
Hronová, která se stará o integrovaného žáka.
O provoz školy se stará Květa Zušťáková – kuchařka, Jovana Vilímková, Jana
Marková – uklízečky, vedoucí školní jídelny je na částečný úvazek Miroslava Váňová, a na
částečný úvazek účetní Marta Hájková, školníkem je Jan Dobeš, který je zaměstnancem Obce.
Akce, které mateřská škola pořádala pro své děti: 1x za týden návštěva bazénu, předplavecký
výcvik, 3x týdně využití sportovní haly, 6x do roka návštěva divadel. představení – Hugo a
Fugo na cestách, návštěva 1. tř. ZŠ, dětský karneval, pálení "čarodějnic", Den matek, stavění
"májky", pečení vuřtů, besídka pro maminky, kácení "máje", oslava Dne dětí - zábavní a
soutěžní dopoledne, pečení vuřtů, turistické výlety po okolí – na kolech: Komorník a Zvůle,
školní výlet – Zoo Jihlava, slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky - předání pamětních
knih, Drakiáda, turistické výlety: Jitra, Komorník, dýňové slavnosti, přivítání Martina na
bílém koni, Mikulášská nadílka, pečení cukroví s maminkami, vánoční besídka s nadílkou,
vánoční besídka s 1. třídou ZŠ, besídka pro důchodce, výroba 3D přáníček s Houbovým
parkem, rozdávání přáníček k Vánocům obchodům, institucím, sponzorům
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.
V tomto roce Obec Kunžak investovala ještě finance do výměny oken v pavilonu D a
výměnu lina tamtéž.
Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo získat pro mateřskou školu grant s názvem:
„Vybavení a úprava zahrady MŠ a rekonstrukce sociálního zařízení pavilónů A a D“
Projekt „Vybavení a úprava zahrady MŠ a rekonstrukce soc. zařízení pavilonů A a D“ byl
podpořen Programem financovaným z prostředků Islandu, Lichnštejnska a Norska v rámci
Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu (příspěvek 801 417,40 Kč)
a Jihočeským krajem (příspěvek 141 426, 60 Kč), Obec Kunžak uhradila z vlastního rozpočtu
462 190,00 Kč.
V této realizaci proběhla rekonstrukce sociálního zařízení pro děti ve dvou pavilonech,
byl vybudován bezbariérový přístup do MŠ, pořízena zahradní průlezka se skluzavkou a
dopadové plochy pod průlezky. Celá akce byla úspěšně dokončena 31. října 2008.

Obchodní síť a provozovny
V roce 2008 nedošlo k žádným 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, prodejna kamen a krbů
v Hradecké ulici, kterou provozuje pan Buday, lze zde koupit porcelán a proutěné zboží.
Pokračuje v provozu lékárna, kterou provozuje paní magistra Drobilová. Autocentrum
je pronajaté a prodávájí se zde motocykly a autoopravnu provozuje pan Kozák. 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. Také je v Kunžaku možné navštívit
manikúru a pedikúru (v DPS má pronajaté prostory paní Říhová ze Studené) a masáže provádí
paní Straková.
Restaurace, které jsou v provozu: U Točíka, kinokavárna, kterou provozují pan Malát
a pan Haney, hospoda na hřišti, bufet a cukrárna ZD. Rekreační zařízení Česká Kanada ve
Struhách získalo nového majitele a po opravách bylo znovu otevřeno v červnu, dále je
v provozu penzion Skaliček, penzion Bělidlo. Ubytovat se lze i U Točíka, v kempech na Zvůli
a u Komorníku.

Kulturní přehled
Plesy a taneční zábavy
18. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro.

9. února se konal ples valtínovských hasičů.
16. února pořádalo ples místní zemědělské družstvo.
15. března pořádali ples kunžačtí hasiči.
17. května se konala májová taneční zábava, kterou pořádal svaz žen.
23. srpna pořádali sportovci pouťovou taneční zábavu.
22. srpna se konal v penzionu Skalíček country večer.
22. listopadu se konala Cecilkovská taneční zábava.

Divadlo
Do dramatického kroužku v základní škole se přihlásilo 27 dětí, které nastudovaly pod vedením Evy
Krafkové představení Černošský Pán Bůh a páni Izraelité. Děti hrály čtyřikrát pro žáky základní školy, mateřské
školy a ZŠ Střížovice. Představení pro rodiče a veřejnost se konalo 18. května. Také zde vystoupily děti
z kroužku hry na flétnu.

Koncerty
10. května se uskutečnil v kostele koncert jindřichohradeckého Xteta, v jeho podání
zazněly černošské spirituály, sbor vede pan Štěpán Štrupl.
21. června se v kině konal koncert rockových kapel.
11. července se konal v obřadní síni letní koncert, kde vystoupili Petr Nouzovskývioloncello a Patrik Vacík – kytara. Na koncertu zazněly tyto skladby: J.S.Bach . Suita č.2 D
moll pro violoncello sólo, J.S.Bach – Adagio a fuga g moll pro kytaru sólo, A. Vivaldi –
Výběr ze sonát pro violoncello a kytaru, G. Ligeti – sonáta pro violoncelo sólo, J. Rodrigo –
Sonáta Giocosa pro kytaru sólo, M. Bruch – Kol Nidrei pro violoncello a kytaru. Koncert se
konal v rámci III. ročníku letního festivalu violoncella.
Vánoční koncert se konal ve středu 17. prosince v obřadní síni. Účinkovali zde: Jan Verner –
bas, Lenka Navrátilová – klavír, Petr Malíšek – violoncello, Miloš Havlík – housle. Koncert
se nazýval Vánoční cesta kolen světa aneb „Dobrou chuť!“ v programu zazněly tyto skladby:
G. F. Händel - Sonáta E dur: Adagio, Allegro, Largo, Allegro, G. F. Händel - Arie z
oratoria Mesiáš, F. X.Thuri – Pastorela, J. J. Ryba - Z růže zkvetla lilie, A.Dvořák – Klid,
C.Franck - Panis angelicus, po přestávce zazněly koledy z celého světa a povídání o zvycích a
dobrotách z celého světa.

Různé
8. března pořádal Český svaz žen maškarní karneval pro děti.
27. dubna se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.
17. května pořádala základní škola turistický pochod okolo Kunžaku.
6. června se na Zvůli konaly velké závody v orientačním běhu.
V srpnu se na Zvůli konal II. ročník závodů v triatlonu O pohár starosty obce, který
pořádal klub Trisk.
6. září se konaly pivní slavnosti.
2. října 2008 vedla před Kunžak trasa mezinárodní akce WORL HARMONY RUN
(Světový běh harmonie). Jedná se nejdelší štafetový běh na světě, který pravidelně probíhá již
od toku 1987. Cílem tohoto nesoutěžního běhu s pochodní je posílit mezinárodní přátelství a
vzájemné porozumění mezi lidmi. Letos se běhu účastnilo přes více než 100 zemí světa,

z nichž 48 zení evropských. Evropská část běhu začala 27. března v Římě v Itálii a její trasa
měří více než 27 000 km. Česká republika byla vybrána jako závěrečná země evropské části.
Mezinárodní tým běžců probíhal na našem území od 29. září a byl slavnostně zakončen 6.
října v Praze. Trasa vedla i přes Kunžak a se štafetou také běželi žáci naší základní školy a na
náměstí se uskutečnilo setkání všech dětí s běžci.
16. listopadu se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.
6. prosince na náměstí pořádal svaz žen čertovský rej.
15. prosince žáci ZŠ navštívili DPS, kde obyvatelům zazpívali koledy a zarecitovali,
zahráli na flétny, přinesli jim i malé dárečky. Na radnici se 175. 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 2008 vyšla dvě čísla Kunžackého zpravodaje, v čevenci 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 a v Právu.
V lednu přijeli do školy reportéři zpravodajové britské televize BBC a natáčeli zde
reportáž u příležitosti nominování Sira Wintona na Nobelovu cenu míru.
V březnu přijel do školy natáčet štáb pana režiséra Mateje Mináče, který zde točil
školní charitativní akce, natočený materiál bude použit do jeho nového dokumentárního filmu
Nikoho rodina. Dále zde natáčel i při návštěvě Sira Wintona 24. června, která měla největší
mediální ohlas. Na toto setkání přijela Česká televize i TV Nova, které o něm informovaly ve
svých reportážích v hlavních zpravodajstvích, o návštěvě psaly všechny deníky, zprávy se
objevily i na internetu.
Několikrát byla naše škola v reportážích ČT při prezentaci projektu Wintontrain, který
se uskuteční v roce 2009.
14. září vysílala České televize v jednom z dílu pořadu Divnopis reportáž z Kunžaku,
kde se vysvětloval původ jména obce.
V pořadu Jana Krause Uvolněte se, prosím vystupoval desetiletý Filip Urbanec
z Kunžaku, který zde předváděl svoji dovednost – mluvit pozpátku.
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 2008 celkem 9 077 svazků z toho je 2 178 naučných knih a 6 899
krásné literatury, nově bylo zakoupeno 320 knih. Zapsáno je celkem 140 dospělých a 60
dětských čtenářů, kteří za rok 2008 celkem navštívili knihovnu 950krát a vypůjčili si 18 506
knižních titulů, z toho 5 217 naučná dospělí čtenáři, 8 323 beletrie dospělí čtenáři, 1 573
naučená děti, 3 393 beletrie děti. Knihovna odebírá 6 periodik, které si čtenáři půjčili
1 178krát. Oproti roku 2007 se zvýšil počet čtenářů i vypůjčených titulů. Služba veřejného
internetu je bezplatná a je velmi hojně využívána, celkem asi 950 návštěv.

Národopis
Tři králové už se stali v Kunžaku tradicí, ale letos 6. ledna nechodili, pouze jeden z nich „v
civilu“ přišel popřát, doufejme, že v roce 2008 se jim podaří v tradici pokračovat.
V roce 2008 se masopustní rej na náměstí opět nekonal. Byl pouze dětský maškarní
karneval.
Velikonoce byly letos na konci března. Bylo chladno, ráno dokonce mráz, ráno padal
sníh, ale než vyrazili koledníci na koledu, roztál.
Čarodějnice se konaly. Pálil se jeden oheň. 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 příliš nepřálo, bylo chladno a zataženo. 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, 2 skákací hrady, 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 a v penzionu
Skalíček byla country kapela.
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 sobotu se na náměstí konal rej čertů, který
organizovali hasiči.
V prosinci byl na náměstí postaven vánoční strom, který byl osvětlen stejně jako keře
kolem. Byla osvětlena i borovice pod školou. Nově byla osvětlena základní škola. 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. 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 2008 v našem obvodu nižší než v minulém roce.
Nejčastějším trestným činem spáchaným v katastru obce Kunžak bylo vloupání –
celkem 3, byla to vloupání do chat, dále krádeže – celkem 1, loupež 1, jízda pod vlivem
alkoholu 3, poškození cizí věci 1.
Na území katastru obce byly celkem 2 dopravní nehody. Nehod bylo o 6 méně než
v loňském roce, škoda na vozidlech byla vyčíslena na 130 000,- Kč. Při nehodách nedošlo
ke zranění a řidiči nebyli pod vlivem alkoholu .
Leden
Dne 19.ledna v 1.05 hod hlídka SDP OŘP J.Hradec v rámci dohledu na BESIP v obci
Kunžak na křižovatce ulic Střížovická a hluboká kontrolovala osobní automobil Citroen AX.
Řidič byl hlídkou vyzván, aby se podrobil orientační dechové zkoušce na přítomnost alkoholu
v dechu. Podezřelý této výzvě vyhověl, dechovou zkouškou přístrojem Drägen bylo naměřeno

1,24promile alkoholu. Řidič byl trestně stíhán pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové
látky podle paragrafu 201 odts.1 tr. zákona.
Řidič OA značky Škoda Fabia s přípojným vozem MARO MR při projíždění
pravotočivé zatáčky komunikace II. tř. č. 151 v lesním úseku 2,5 km za obcí Kaproun ve
směru na obec Kunžak v místě zvaném Drahošova zatáčka nepřizpůsobil rychlost vozidla, kde
dostal na neposypané, zledovatělé komunikaci smyk a s vozidlem sjel do levého příkopu, kde
se s vozidlem převrátil na střechu a zpět na kola. Při havárii došlo k odpojení přípojného
vozidla od tažného. Při DN nedošlo ke zranění řidiče. Provedenou orientační dechovou
zkouškou nebylo zjištěno požití alkoholu řidičem před jízdou. Při DN došlo k hmotné škodě
na OA Škoda Fabia ve výši 100 000,- Kč a přípojném vozidle ve výši 5 000,- Kč. Řešeno jako
nehoda.
Únor
Dne 2. února v 19.00 h. neznámý pachatel pod pohrůžkou bezprostředního násilí –
hrozbou použití střelné zbraně (pistole), přinutil obsluhu benzínové čerpací stanice OKTAN
new s.r.o. Kunžak, ul. Hradecká se slovy „Davaj peňaze, nemám čas!“ k vydání finanční
částky ve výši 18 000,-Kč, se kterou následně odešel z prostor benzínové čerpací stanice. Ke
zranění osob nedošlo. bylo zahájeno trestní stíhání ve věci trestného činu loupeže podle
paragrafu 234 odst.1 tr. zákona proti dosud neznámému pachateli.
Březen
Neznámý pachatel nezjištěným způsobem odcizil z neuzamčeného domu na Jitrech
finanční hotovost 72 000,- Kč, kterou měla majitelka uloženou ve dvou peněženkách ve
skříňce ložnice. Bylo zahájeno trestní řízení ve věci trestného činu krádeže podle paragrafu
274 odst. 1 písma) odst. 2 a porušování domovní svobody podle paragrafu 238 odst.1, 2 tr.
zákona proti dosud neznámému pachateli.
Dne 14. března v době kolem 10.10 h. jel řidič se svým vozidlem Peugeot po silnici II.
tř. č. 151 ve směru od centra Kunžaku na Dačice. při projíždění pravotočivé zatáčky před
koncem Kunžaku na mokrém povrchu vozovky nezvládl řízení vozidla a vyjel vlevo, kde
levou přední částí vozidla narazil do levého zadního kola protijedoucího nákladního
automobilu IVECO. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě
ohledáním zjištěna, ani uplatněna. Ke zranění osob nedošlo, alkohol nebyl u řidičů zjištěn. Na
voze Peugeot vznikla hmotná škoda ve výši 20 000,- Kč a na vozidle IVECO asi 5 000,- Kč.
V noční době z 29. března na 30. března dosud neznámý pachatel rozbil za použití
kusu betonu skleněnou výplň výlohy novinového stánku na náměstí v Kunžaku a vzniklým
otvorem o průměru 20 cm odcizil 1 ks časopisu Závodní motocykly s modelem motocyklu
v hodnotě 99,- Kč a 11 krabiček žvýkaček Dr.Max různých příchutí v hodnotě 10,50 Kč za
kus. na poškozené výloze vznikla škoda ve výši 2 000,- Kč. Vedeno jako trestný čin krádeže,
kterého se dopustil dosud neznámý pachatel.
Duben
V době od 16.00 h. dne 1. dubna do 16.00 h. 15. dubna pachatel vnikl po vytržení
nedostatečně zajištěných dřevěných krycích vchodových dveří a následném vykopnutí
prosklených vchodových dveří do rekreační chaty čp. 89/I u rybníka Komorník v k.ú. Kunžak.
Pachatel zde měl možnost volného pohybu po celé chatě. Na chatě si uvařil jídlo, vykonal
potřebu a přespal. Nic neodcizil a chatu opustil přístupovou cestou. Vedeno jako trestný čin
porušování domovní svobody, kterého se dopustil dosud nezjištěný pachatel.
Červenec

Dne 2. července v 17.59 bylo přijato oznámení na linku 158, že se někdo vloupal do
chaty u rybníka Komorník v k.ú. Kunžak. Na místě bylo zjištěno, že neznámý pachatel po
vypáčení okenice a rozbití skleněné výplně okna vnikl do chaty, kterou zběžně prohledal, ale
nic neodcizil. Dále pachatel po vypáčení okenice a vysazení dvou křídel okna vnikl do další
chaty, kterou prohledal a odcizil různé věci včetně několika lahví alkoholu. Uvedeným
jednáním způsobil škodu v celkové výši nejméně 6 510,- Kč, z toho 4 500,- Kč na
poškozených a 2 010,-Kč na odcizených věcech. Bylo zahájeno trestní řízení ve věci trestného
činu krádeže podle paragrafu 247 odst.1 písm.a), b) a porušování domovní svobody podle
paragrafu 238 odst. 1, 2 tr. zákona proti neznámému pachateli.
Dne 24. července v 1.45 h kontrolovala v obci Kunžak hlídka OOP Studená OA Škoda
120. při kontrole řidič nepředložil řidičský průkaz ani žádný průkaz totožnosti. Lustrací bylo
zjištěno, že řidič není držitelem příslušné skupiny řidičského oprávnění a při orientační
dechové zkoušce přístrojem Dräger mu bylo naměřeno 2,74 promile alkoholu v dechu. Při
druhé kontrolní orientační dechové zkoušce byla naměřena hodnota 2,81 promile alkoholu
v dechu. Dále bylo zjištěno, že vozidlo Škoda nemá platnou TK. Řidič byl trestně stíhán pro
trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky podle paragrafu 201 odst. 1 tr. zákona.
Srpen
Dne 3. srpna v době od 18.00 h. do 4. srpna 8.30 h. poškodil neznámý pachatel lak u
OA Renault Megane Scénic a to tak, že nezjištěným předmětem udělal vrypy na všech
dveřích auta, které bylo zaparkováno před stodolou domu v Kunžaku na Malém Podolí. Škoda
byla 12 500,- Kč. Vedeno jako trestný čin poškozování cizí věci podle paragrafu 257 odst. 1
trestného zákona, kterého se dopustil dosud neznámý pachatel.
Prosinec
Dne 26. prosince 22.50 h. podezřelý řídil OA Renault Laguna v obci Kunžak, ul
Střížovická ve směru od obce Střížovice, kde byl u budovy ZD Kunžak kontrolován hlídkou
PČR. Řidič se na výzvu podrobil dechové zkoušce přístrojem Dräger, kdy bylo naměřeno
1,40 promile alkoholu v dechu, čímž ve stavu vylučujícím způsobilost vykonával činnost, při
které by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. Řidič
byl trestně stíhán pro trestný čin Ohrožení pod vlivem návykové látky podle paragrafu 201
odst. 1 tr. zákona.

Počasí
Stejně jako v roce 2007, tak i v roce 2008 byla zima celkem mírná. 1. ledna byla
teplota kolem nuly, chvílemi svítilo slunce, chvílemi poletoval sníh, byla to úplná zimní
idylka. To se ale změnilo a hned 3. ledna začal foukat silný vítr, sněžilo a dělaly se závěje.
V důsledku tohoto počasí byly přerušovány dodávky elektrického proudu. To vše změnilo 6.
ledna, kdy bylo již bezvětří, oteplilo se odpoledne svítilo slunce, pak začalo mrholit.
V následujících dnech se oteplovalo a sníh odtával, teploty byly okolo nuly až do +3°C, byla
mlha a sychravo. 18.ledna svítilo slunce a bylo +7°C a sníh skoro všechen zmizel. Až 23.
ledna začal poletovat sníh, ale 26. ledna byly teploty nad nulou, pršelo a foukal silný vítr.
6.února byli ráno poprvé slyšet zpívat ptáky a bylo +10°C. Ale v následujících dnech se
ochladilo, od 9. února byly ranní teploty -5°C (až -8;C), ale přes den bylo slunečno. 15.února
začala zase poletovat sníh, 17. února bylo -12°C. Pak se začalo oteplovat. Počasí začalo
nabírat takřka letní charakter, 24.února bylo sice ráno -1°C, ale odpoledne bylo +20°C (na

slunci bylo přes 30°C!). Ale jaro i léto na sebe nechalo ještě chvíli čekat. Hned 1. března se
přes území naší republiky přehnala vichřice Emma, byla bouřka, padaly kroupy a byla silná
vichřice. Kunžak byl 7 hodin bez elektrické energie. Vichřice způsobila mnoho škod v lesích.
Po vichřici se ochladilo a teploty bylo okolo nuly. 5. března bylo –2°C a zase poletoval sníh.
9. března bylo již slunečno a teploty +12°C, přišlo jaro, ale opět jen na krátko. 11. března se
ochladilo a druhý den začal foukat vítr a 13. března se strhla sněhová vánice, ale sníh hned
roztál, svítilo slunce. 17. března se opět ochladilo a následující dva dny sněžilo, sněhové
vánice se střídaly se sluncem. 20. března byla velká sněhová vánice, ale sníh tál, v ten den
byla zablokovaná dálnice z Brna na Prahu, protože zde byla hromadná havárie 186 aut. Sníh
roztál velmi rychle. Na Velikonoce 23 a 24. března bylo chladno, ráno byl mráz a na
velikonoční pondělí bylo ráno bílo, ale sníh roztál. 25. března byla opět sněhová vánice, ale
sníh rychle tál. Na konci března už žádný sníh nebyl, bylo slunečno.
29. března přiletěl do Kunžaku čáp, na kterého jsme všichni netrpělivě čekali, neboť
jeho hnízdo bylo přestěhováno o kousek vedle, komín, na kterém bylo dříve, byl zbourán a
vedle byl vztyčen stožár, kde si měl čáp postavit hnízdo nové. Všem se ulevilo, když čáp
začal stavět a pak za ním přiletěla jeho družka, a nakonec vyvedli tři mladé čápy.
Na počátku dubna byly teploty přes +10°C, občas byly dešťové přeháňky. 7. dubna to
byly sněhové přeháňky, ale sníh nezůstal ležet. 10. dubna se oteplilo na +20°C, teplo bylo i
v následujících dnech, 17. dubna ale bylo ráno -4°C. Počasí bylo nadále chladné a jaro
nastupovalo velmi pozvolna. Až na konci dubna se opět oteplilo na +20°C. Jaro bylo velmi
příjemné, neboť teploty se zvyšovaly pozvolna a občas mrholilo, tento příjemný charakter
počasí vydržel do poloviny května, kdy se začalo oteplovat. 14. května byla bouřka, ale jinak
přeháňky se moc nevyskytovaly. 20.května se ochladilo na +8°C a pršelo. 23. května se
začalo oteplovat a 27. května bylo +26°C, i večer bylo ještě 20°C.
1. červen přinesl bouřku s kroupami a přívalovým deštěm, ale v následujících dnech
bylo teplo a slunečno. 6. června se ráno prudce ochladilo dopoledne pršelo, odpoledne bylo
+23°C., druhý den byla bouřka, v příštích dnech byly teploty okolo +20°C a 20. června se
oteplilo na 25°C a pak se dokonce teploty šplhaly ke třiceti stupňům. Toto počasí vydrželo do
konce června.
Stejné teploty a slunečno bylo i na začátku července. 3. července byla večer bouřka a
silný vítr. Druhý den se trochu ochladilo, ale bylo slunečno a stále teplo. Od 7. července do
10. července byly přes den přeháňky a teploty jen mírně přes 20°C. 11. července se oteplilo
nad 30°C. Od 21. července do 25. července byly zase teploty okolo 20°C a občas přišly
přeháňky. Pak se oteplilo a teploty opět stouply nad 30°C.
V srpnu byly teploty okolo 25°C. 6. srpna byla bouřka a ochladilo se. Za dva dny se
opět teploty zvýšily na 25°C. Ochlazení přišlo až 15. srpna, druhý den hustě pršelo a teplota
přes den byla pouze 10°C, následující den se oteplilo na 20°C. Od začátku srpna se začaly
houfovat vlaštovky na drátek, v polovině srpna odletěli rorýsi a počasí mělo spíše podzimní
ráz. Před kunžackou poutí bylo sice teplo, ale na pouť bylo zataženo a teploty jenom 16°C.
Počátek září byl teplý, teploty dosahovaly 20°C a někdy se vyšplhaly k 25°C. 6. září
se oteplilo až na 30°C a v noci bylo 19°C, ale druhý den bylo oněch 19°C celý den a bylo
zataženo. Teploty okolo 20°C se udržely do 12. září. 13. září se ochladilo ráno na + 3°C a přes
den bylo jen 11°C, ale bylo slunečno, druhý den bylo ještě o jeden stupeň méně. Chladno bylo
až do konce září, žádné babí léto se zatím neprojevilo, denní teploty bylo okolo 10°C. Bylo
také sucho, takže mnoho hub letos nerostlo, tak jak jsme si zvykli v minulých letech.
Počátkem října se oteplilo a na pár dnů přišlo babí léti. 5. října bylo ráno -2°C, ale bylo
slunečno. A v následujích dnech až dokonce října jsme si užívali opravdového babího léta.
Teploty se pohybovaly i okolo +18°C, až do konce října byly denní teploty okolo +15°C,
podzimní práce na zahradách byly velmi příjemné, protože se ještě dalo chodit v krátkých
rukávech. Ani ráno nemrzlo.

Počátek listopadu byl obdobný, nemrzlo, teploty byly okolo +15°C (večer bývalo i
+12°C) a přes občasné mlhy, bylo velmi slunečno. Jenom byl nedostatek vláhy. Přesto začaly
v menší míře růst houby. Až od 18.listopadu se ochladilo a 21. listopadu v noci poprvé sněžilo
a ve dne také, ale sníh tál, odpoledne byla bouřka. Celý druhý den sněžilo a napadlo 20 cm
sněhu, stejné to bylo i následující den, kdy ještě foukal vítr a bylo -6°C. Vypadalo to, že po
krásném podzimu přijde tuhá zima, ale postupně sníh roztál a oteplilo se.
Na počátku prosince žádný sníh už nebyl. Drobný poprašek napadl 7. prosince, ale pak
začalo pršet. Dešťové a drobné sněhové přeháňky se střídaly až do Vánoc, poslední zbytečky
poprašku zmizely 21. prosince, Vánoce byly bez sněhu. Teploty se pohybovaly nad nulou.
Ochladilo se až po Vánocích, kdy zamrzly rybníky, a tak se mohlo alespoň bruslit na
rybnících. Do konce roku sníh nenapadl a v závěru roku teploty ráno klesaly na -12°C.
Srážky v roce 2008:
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Celkem:
Průměr:

40,2 mm
21,1 mm
72,4 mm
27,9 mm
51,8 mm
77,5 mm
102,7 mm
40,6 mm
45,9 mm
25,1 mm
71,5 mm
33,1 mm
609,8 mm
50,8 mm

Rok 2008 byl nejsušším rokem za posledních 28 let, co se v Kunžaku měří množství spadlých
srážek.

Pohyb obyvatelstva
K 31. prosinci 2008 měla obec Kunžak 1512 občanů, Kunžak 1257, Suchdol 20,
Terezín 5, Mosty 93, Zvůle 8, Kaproun 3, Valtínov 126. Oproti loňskému roku se počet
obyvatel o 3 snížil.
Celkem zde žije 780 mužů a 732 žen.
Ulice
B. Němcové
Bystřická
Čechova
Dačická
Havlíčkova
Hradecká
Jitra
Ke Kostelu

počet obyvatel
70
128
30
18
45
129
4
27

Malé Podolí
Velké Podolí
Komenského nám.
Střížovická
Nerudova
Nová
Strmilovská
Žižkova
Ostatní

104
65
53
45
142
176
30
23
71

V Kunžaku jsou přihlášeni i cizí státní příslušníci: Slovenská republika 9, Rakousko 4,
Ukrajina 5.
Narození v roce 2008:
Lucie Kosová
Tereza Martínková
Marie Mrkusová
Tobiáš Tesař
Marie Janáková
Debra Szmeková
Šarlota Kolářová
Stanislav Svoboda
Renata Kozáková
Linda Hošmanová
Daniel Vaněk
Anna Rosalie Pischková
Jeromé Jacques Prokeš
Tereza Masopustová
Ema Chudomelková
Matouš Vašek

Zemřelí v roce 2008:
Františka Štohanzlová
Věra Šteflová
František Zonek
Běla Martínková
František Šicner
Jaromíra Blätenbauerová
Hedvika Ondráčková
Jaroslav Zámečník
Jaroslava Rontüttelová
Josef Burger
Albína Kovaříková
Rudolfína Pechová
Emílie Švecová
Marie Malá

Nejstarší občané:
Ženy Marie Schitznerová
Anežka Koblížková
Marie Šicnerová
Antonie Buchnerová
Muži Jaroslav Šabatka
Rudolf Máca
Jan Mátl
Svatby:
V roce 2008 byl v Kunžaku uzavřen pouze 1 sňatek, který byl delegovaný z jiného města.

