ZÁPIS DO KRONIKY
2009

Činnost OÚ a zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se během roku 2009 scházelo pravidelně, celkem na 13
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. Z ESF se podařilo
prostřednictvím ÚP získat od jara do podzimu dvě pracovní místa na veřejně prospěšné práce.
Další místo bylo vytvořeno od října 2009.
V roce 2009 byly realizovány tyto investiční akce (investice pouze z vlastních prostředků):
akce

firma

Rozvody soc. zařízení č.p. 165

cena

BRYOL s.r.o. J.Hradec – zednické práce
Nezdara Studená – instalaterské práce

Rekonstrukce a modernizace místní komunikace
Výměna oken v č.p. 394 - hřiště
Oprava chodníku Valtínov - propustek
Rozšíření MR Valtínov
Rozšíření veřejného osvětlení Malé Podolí
Oprava obecních rybníků – Terezín, Kaproun,
Mosty

435 887.- Kč
130 230,-Kč
37 036,- Kč
571,- Kč
22 709,-Kč
7 050,- Kč
495 040,- Kč

Pracovníci OÚ
Vrbenský, Strmilov
CZECH CANADA s.r.o., Praha

Obec získala v roce 2009 tyto dotace:
akce

firma

Výměna oken a dveří dvou částí domu
č.p. 445 – III. etapa (hospodářská budova
a zdravotní středisko)
Obnova dopravního značení (sídliště
Zájezdek, Nová ul.)
Vybavení MŠ
Nákup
požárního
příslušenství
ochranných pomůcek SDH Kunžak
Kvalitnější služby knihovny
Úroky z úvěru DPS

OKNOTERM
s.r.o. Kaplice

dotace

celkem

spol

100 000,-Kč

HICON dopr. značení
s.r.o., Brno
Bobík
Uherské
Hradiště

37 885,-Kč

9 471,-Kč

47 356,-Kč

274 888,- Kč

68 723,-Kč

190 000,- Kč

82 109,- Kč

Texi Dačice

36 000,- Kč
98 000,- Kč

359,- Kč
43 284,- Kč

Elzy s.r.o. J. Hradec
P-R corporation s.r.o.
Praha

58 259,- Kč
80 000,- Kč

10 281,- Kč
77 854,- Kč

343 611,Kč
272 109,Kč
36 359,- Kč
141 284,Kč
68 540,- Kč
157 854,Kč

a

Upgrade stávajícího místa Czech Point
Pojďme s povídejme si – informační
tabule a lavičky

vlastní
podíl
644 622,Kč

744 622,Kč

Kromě těchto dotací se podařilo získat dotaci ROP NUTS II. Jihozápad – podopatření
1.5. rozvoj místních komunikací Havlíčkova ulice Kunžak, modernizace místní komunikace
Suchdol – Mosty, místní komunikace Mosty – Zvůle. Žádost o grant, projektovou
dokumentaci a celou realizaci projektu provádí firma Pro Incest s.r.o. Praha. Obec získala na
realizaci této akce, která bude probíhat v roce 2010, 20 951 342,- Kč. V roce 2009 proběhla

dvě výběrová řízení, byla vybrána banka, která poskytne úvěr (Česká spořitelna a.s.) a firma,
která bude komunikace opravovat (Swietelsky stavební s.r.o.).
Během roku obecní zastupitelstvo schválilo tyto nové vyhlášky: Vyhláška č. 1/2009 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu, Nařízení Obce Kunžak č. 1/2009 o vymezení místních
komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování
závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.
Byla podepsána Dohoda o spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného
pořádku mezi Policií ČR, Obvodní oddělení Studená a Obcí Kunžak.
Obec se od léta 2009 stala plátcem DPH.
Byla pořízena elektronická spisová služba.
Obecní zastupitelstvo souhlasilo s návrhem na pořízení změny Územního plánu Obce
Kunžak, který podala firma ABALANZAR s.r.o Praha, která chce v k.ú. Kunžak stavět
fotovoltaickou elektrárnu.
Nedošlo ke změně v užívání obecních bytů. Roční nájmy byly o rok prodlouženy.
Byly obsazeny všechny byty v DPS a oproti roku 2008 došlo ke změně v nájemnících – byt č.
9 pana Humla byl přidělen paní Anně Rasochové, Lomy 32.
V oce 2009 vypršely smlouvy o nájmech obecních rybníků, protože o nové smlouvy
byl zájem, tak při výběrovém řízení byla použita obálková metoda, smlouvy byly uzavřeny
s tím, kdo nabídl nejvyšší nájemné. Smlouvy se uzavíraly do roku 2015.
Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší
výměry ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů).
Obec zakoupila na leasing malotraktor BCS Vinid 400, radlici OR 1600, mulčovač
ZO-ZO 1300 od firmy SOME Jindřichův Hradec, za cenu 719 603,- Kč.
Obec zakoupila konvektomaty do školních jídelen mateřské a základní školy. Zakoupila je u
firmy Kovoslužba OTS České Budějovice za celkovou cenu 618 000,- Kč.
Obec uzavřela s firmou Branchenbuch s.r.o. české Budějovice smlouvu na instalaci
dvou ukazatelů rychlosti motorových vozidel, které byly umístěny na silnici směrem od
Jindřichova Hradce a od Strmilova.
V prosinci 2006 po shromáždění všech dostupných podkladů a materiálů byla poslána
žádost na Poslaneckou sněmovnu ČR o přidělení statutu města. Do konce roku 2009 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 2009 byla upravena pracovní doba pošty podle dohody (byla sice
zkrácena, ale úřední hodiny byly upraveny podle požadavku Obce) a byl zachován sobotní
provoz.
Obec Kunžak během roku 2009 přispěla Centru zdravotně postižených Jindřichův
Hradec 2 000,-Kč, Středisku rané péče 5 000,-Kč, ČSŽ 4 000,- Kč na pořádání dětského
karnevalu, 4 000,- Kč na pořádání Dětského dne, 3 000,- Kč na pořádání masopustu, 4 000,Kč na pořádání čertovského reje Svazu tělesně postižených 7 000,- Kč na jejich činnost, SDH
Mosty 5 000,- Kč, 20 000,- Kč Plech Teamu na jejich činnost, 70 000,- Kč TJ Kunžak na
jejich činnost, 5 000,- Kč oddílu TRISK na závody v triatlonu na Zvůli O pohár starosty obce,
Českému svazu včelařů Jindřichův Hradec 2 000,- Kč, ZŠ Dačice na vzdělávání
integrovaného žáka z Valtínova 5 000,-Kč, Charitě Jihlava na středisko Domovinka 5000,-Kč.
OBEC KUNŽAK
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby rok 2009
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

2 610 549,00
347 490,00
121 705,00
3 692 412,00
413 490,00
6 007 905,00
0,00
815 000,00
33 000,00
220 000,00
20 000,00
8 000,00
53 000,00
40 000,00
0,00
112 000,00
700 000,00
0,00
531 600,00
0,00
500 000,00
0,00
0,00
16 226 151,00

2 610 549,00
347 490,00
121 705,00
3 692 412,00
413 490,00
6 007 905,00
7 912,00
815 000,00
33 000,00
220 000,00
20 000,00
11 744,00
53 000,00
40 000,00
2 430,00
112 000,00
700 000,00
57 261,00
531 600,00
233 846,00
751 644,00
777 055,00
100 000,00
17 660 043,00

2 517 231,40
434 945,51
221 103,79
2 578 269,09
413 490,00
5 497 034,00
11 247,00
808 835,00
33 346,00
228 091,00
35 922,00
12 944,00
55 390,00
22 954,00
2 430,00
131 590,00
1 107 994,00
57 261,00
531 600,00
233 846,00
751 644,00
777 054,60
100 000,00
16 564 222,39

409 000,00

409 000,00

444 574,50

20 000,00

62 105,00

89 605,00

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
Činnosti knihovnické
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady

2 000,00

2 000,00

36,00

0,00

12 410,00

12 920,00

25 000,00

25 000,00

27 375,38

240 000,00

240 000,00

262 800,00

0,00

301,00

301,00

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený
Ostatní záležitosti kultury
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží

Sportovní zařízení v majetku obce
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady

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

Veřejné osvětlení
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
Pohřebnictví
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu pozemků
Ostatní příjmy z pronájmu majetku

SKUTEČNOST
v Kč

2 500,00
500,00
3 000,00

4 170,00
900,00
5 070,00

5 100,00
900,00
6 000,00

160 740,00
12 000,00
0,00
172 740,00

160 740,00
45 600,00
2 272,00
208 612,00

160 865,00
45 600,00
2 272,00
208 737,00

0,00

7 100,00

7 100,00

284 000,00
559 000,00
0,00
843 000,00

303 903,00
559 000,00
3 892,00
866 795,00

326 736,00
614 576,00
3 892,00
945 204,00

75 420,00
148 276,00
600,00
0,00
224 296,00

75 420,00
148 276,00
600,00
5 239,00
229 535,00

94 379,00
144 776,00
600,00
5 239,00
244 994,00

0,00

2 877,00

2 877,00

279 110,00
65 890,00
0,00

279 110,00
65 455,00
960,00

253 868,50
61 349,00
1 380,00

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.
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
Ostatní nedaňové příjmy
Příjmy z prodeje pozemků

Sběr a svoz komunálních odpadů
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z prodeje zboží

345 000,00

345 525,00

316 597,50

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

16 700,00
6 000,00
213 694,00
5 340,00
90,00
4 243,00
3 030,00
301 611,00
550 708,00

17 607,00
6 000,00
219 448,00
5 360,00
190,00
4 243,00
3 030,00
301 611,00
557 489,00

140 000,00
2 000,00
142 000,00

140 000,00
2 000,00
142 000,00

160 759,00
1 930,00
162 689,00

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený
Sběr a svoz ostatních odpadů
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.

SKUTEČNOST
v Kč

0,00
20 000,00
20 000,00

950,00
30 258,00
31 208,00

950,00
30 257,56
31 207,56

Prevence vzniku odpadů
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

50 000,00

64 805,00

110 558,50

Chráněné části přírody
Příjmy z poskatovaných služeb a výrobků

0,00

92 000,00

92 000,00

Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

0,00

95 200,00

95 200,00

Ost. správa v ochr. životního prostředí
Přijaté sankční platby

0,00

10 000,00

10 000,00

0,00
65 000,00
65 000,00

321,00
65 000,00
65 321,00

321,00
65 000,00
65 321,00

8 500,00
190,00
8 965,00
17 655,00

8 500,00
342,00
10 567,00
19 409,00

7 196,00
718,00
10 567,00
18 481,00

100 000,00

100 000,00

118 128,12

PO - dobrovolná část
Přij. nekapit. příspěvky a náhrady
Příjmy z prodeje ost. nemovitostí

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

PŘÍJMY CELKEM

19 080 842,00

21 247 024,00

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

20 394 417,95

SKUTEČNOST
v Kč

VÝDAJE
Pospora ostat. produkčních činností
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu j.n.
Služby telekom. a radiokom.
Nákup ostatních služeb
Cestovné

Vnitřní obchod
Neinv. transfery fyzickým osobám

36 000,00
9 360,00
3 240,00
0,00
1 600,00
137 270,00
5 600,00
193 070,00

36 000,00
9 360,00
3 240,00
4 856,00
1 600,00
137 674,00
7 389,00
200 119,00

19 779,00
443,00
1 165,00
4 855,20
1 600,00
137 674,00
7 389,00
172 905,20

28 800,00

28 800,00

28 800,00

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený
Silnice
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Ochranné pomůcky
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby

SKUTEČNOST
v Kč

22 500,00
5 850,00
2 025,00
0,00
0,00
25 000,00
15 000,00
274 312,00
200 000,00
210 000,00
754 687,00

22 500,00
5 850,00
2 025,00
395,00
10 710,00
25 000,00
15 000,00
240 002,00
270 440,00
762 950,00
1 354 872,00

3 657,00
914,00
329,00
395,00
10 710,00
18 800,20
4 091,60
118 669,04
270 440,00
760 000,00
1 188 005,84

Ostatní záležitosti pozem. komunikací
Nákup materiálu j.n.

0,00

10 433,00

10 433,00

Bezpečnost silničního provozu
Neinv. příspěvky zřízeným PO

0,00

5 700,00

5 700,00

100 000,00
0,00
100 000,00

134 894,00
2 991,00
137 885,00

53 390,00
2 991,00
56 381,00

0,00
45 000,00
10 000,00
233 000,00

1 445,00
42 933,00
10 000,00
233 000,00

1 445,00
2 799,60
5 812,00
22 276,60

Ostatní záležitosti v silniční dopravě
DHDM
Nákup materiálu j.n.

Pitná voda
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování

Poskyt.neinv. příspěvky, náhrady

Odvádění a čis. odp. vod a nakl. s kaly
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby

Úpravy drobných vodních toků
Nákup materiálu j.n.
Opravy a udržování

Vodní díla v zemědělské krajině
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování

Předškolní zařízení
DHDM
Neinv. příspěvky zřízeným PO

0,00
288 000,00

622,00
288 000,00

621,50
32 954,70

9 500,00
20 000,00
685 000,00
951 720,00
1 666 220,00

9 500,00
20 000,00
685 000,00
951 720,00
1 666 220,00

0,00
0,00
185 446,00
221 713,00
407 159,00

0,00
360 000,00
360 000,00

571,00
312 194,00
312 765,00

571,00
0,00
571,00

0,00
465 128,00
465 128,00

6 945,00
495 040,00
501 985,00

6 944,80
495 040,00
501 984,80

0,00
965 449,00
965 449,00

343 611,00
1 042 125,00
1 385 736,00

343 611,00
1 042 125,00
1 385 736,00

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený
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
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Programové vybavení
Ostatní záležitosti kultury
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Cestovné
Pohoštění

SKUTEČNOST
v Kč

1 958 000,00

2 026 000,00

2 026 000,00

30 000,00
7 800,00
2 700,00
65 000,00
22 000,00
4 000,00
5 064,00
31 907,00
10 400,00
11 000,00
700,00
4 400,00
5 000,00
0,00
199 971,00

30 000,00
7 800,00
2 700,00
65 000,00
42 328,00
4 000,00
526,00
31 907,00
9 340,00
11 000,00
700,00
4 400,00
5 000,00
20 210,00
234 911,00

29 732,00
580,00
2 676,00
64 206,00
42 328,00
0,00
0,00
31 907,00
9 340,00
9 924,60
700,00
1 799,02
3 601,80
20 210,00
217 004,42

27 000,00
3 120,00
1 080,00
1 000,00
15 000,00
5 000,00
1 000,00

27 000,00
3 120,00
1 080,00
1 000,00
15 000,00
3 932,00
1 146,00

25 325,00
208,00
72,00
125,00
10 000,00
0,00
1 146,00

Věcné dary

Poř. zachov. obn. hodn. míst. kult. pov.
Elektrická energie
Opravy a udržování

Rozhlas a televize
Opravy a udržování
Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady
Budovy, haly, stavby

Ostatní záležitosti sdělov. prostř.
Nákup ostatních služeb
Ostatní zál. kult. círk. sděl. prostř.- SPOZ
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu j.n.
Pohoštění
Věcné dary

1 000,00
54 200,00

1 000,00
53 278,00

950,00
37 826,00

1 000,00
24 000,00
25 000,00

1 323,00
24 000,00
25 323,00

1 323,00
0,00
1 323,00

10 000,00
10 000,00
0,00
20 000,00

10 000,00
10 000,00
22 709,00
42 709,00

3 309,00
4 458,00
22 709,00
30 476,00

15 000,00

15 000,00

11 500,00

4 500,00
1 170,00
405,00
2 000,00
400,00
20 000,00
28 475,00

4 500,00
1 170,00
405,00
2 000,00
400,00
20 000,00
28 475,00

3 628,00
625,00
225,00
61,00
68,00
16 490,00
21 097,00

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený
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 j.n.
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby

Ostatní tělovýchovná činnost
Neinv. transfery občan. sdružením

Využití volného času dětí a mládeže
Budovy, haly, stavby

SKUTEČNOST
v Kč

244 432,00
63 552,00
21 999,00
1 000,00
10 000,00
30 000,00
23 918,00
168 760,00
77 266,00
8 500,00
8 100,00
22 000,00
90 000,00
100 000,00
869 527,00

244 432,00
63 552,00
21 999,00
1 000,00
9 446,00
32 984,00
24 798,00
168 760,00
64 420,00
8 500,00
8 100,00
22 000,00
90 000,00
100 000,00
859 991,00

214 998,00
50 577,00
19 349,00
773,50
6 276,00
32 984,00
24 798,00
168 760,00
64 420,00
7 621,59
8 100,00
13 836,30
37 928,50
0,00
650 421,89

70 000,00

70 000,00

70 000,00

150 000,00

150 000,00

0,00

Ostatní zájmová činnost a rekreace
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 j.n.
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Budovy, haly, stavby

25 000,00

25 000,00

0,00

117 560,00
22 055,00
35 650,00
12 340,00
10 000,00
19 000,00
90 080,00
265 325,00
65 824,00
15 000,00
17 300,00
33 000,00
25 000,00
0,00
520 000,00
1 248 134,00

117 560,00
22 055,00
35 650,00
12 340,00
10 000,00
10 629,00
95 446,00
265 325,00
58 102,00
15 000,00
17 300,00
31 668,00
34 878,00
24 792,00
555 442,00
1 306 187,00

103 720,00
20 096,00
19 786,00
10 450,00
7 206,00
7 464,61
92 692,00
265 325,00
58 102,00
14 626,52
17 194,00
31 666,60
34 877,50
24 456,00
555 442,00
1 263 104,23

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

Nebytové hospodářství
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby
Stroje, přístroje, zařízení

Veřejné osvětlení

7 415,00
1 928,00
667,00
5 000,00
4 086,00
31 907,00
28 372,00
32 900,00
20 000,00
0,00
850 000,00
810 000,00
1 792 275,00

7 415,00
1 928,00
667,00
5 000,00
15 904,00
77 966,00
19 320,00
32 900,00
19 107,00
44 611,00
814 558,00
810 000,00
1 849 376,00

SKUTEČNOST
v Kč

6 763,00
243,00
546,00
0,00
15 904,00
77 966,00
19 320,00
32 850,00
10 038,88
44 610,50
751 752,00
618 800,00
1 578 793,38

Ostatní osobní výdaje
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby

Pohřebnictví
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady

4 800,00
320 780,00
2 000,00
55 000,00
0,00
382 580,00

4 800,00
334 510,00
2 000,00
51 885,00
7 050,00
400 245,00

4 790,00
334 510,00
1 999,00
45 688,00
7 050,00
394 037,00

20 000,00
4 536,00
20 000,00
0,00
20 000,00
64 536,00

8 052,00
4 665,00
20 000,00
11 948,00
20 000,00
64 665,00

164,00
4 665,00
19 910,00
11 947,60
0,00
36 686,60

27 370,00

27 370,00

Územní plánování
Ostatní nákupy

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený
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 j.n.
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

874 904,00
122 360,00
227 475,00
78 741,00
2 500,00
10 000,00
1 000,00
25 000,00
129 000,00
10 558,00
24 764,00
150 000,00
4 400,00
45 000,00
5 700,00
10 000,00
10 000,00
60 000,00
244 300,00

874 904,00
122 360,00
227 475,00
78 741,00
2 500,00
10 000,00
2 800,00
25 000,00
110 453,00
14 727,00
19 220,00
150 000,00
4 400,00
45 000,00
5 700,00
10 000,00
10 000,00
60 000,00
244 300,00

SKUTEČNOST
v Kč

820 382,00
13 279,00
191 798,00
74 376,00
174,00
6 677,00
2 799,50
4 925,00
83 669,56
14 727,00
19 220,00
141 223,80
4 100,00
19 020,00
0,00
1 485,00
800,00
25 013,50
178 964,00

Nájemné za náj. s právem koupě
Nákup kolků
Platby daní a poplatků SR
Platby daní a poplatků kraj, obce
Budovy, haly, stavby
Pozemky

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

Chráněné části přírody
Nákup ostatních služeb

0,00
0,00
20 000,00
0,00
0,00
100 000,00
2 155 702,00

142 004,00
3 000,00
19 200,00
1 100,00
29 155,00
70 845,00
2 282 884,00

142 003,90
3 000,00
10 188,00
1 100,00
29 155,00
8 568,00
1 796 648,26

35 000,00

61 659,00

61 659,00

1 000,00
1 000,00
1 131 750,00
1 133 750,00

2 142,00
1 666,00
1 128 008,00
1 131 816,00

2 142,00
1 666,00
976 266,00
980 074,00

323 358,00

323 358,00

316 841,00

0,00

92 000,00

92 000,00

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený
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.
Potraviny
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb

Soc. pomoc v souvisl. s živ. pohromou
Ost. neinv. transfery obyvatelstvu

Os. asistence, peč. služba, samost. bydl.

SKUTEČNOST
v Kč

95 800,00
0,00
24 908,00
8 622,00
0,00
80 000,00
10 000,00
0,00
219 330,00

198 030,00
2 550,00
51 103,00
18 047,00
552,00
200 635,00
5 985,00
4 391,00
481 293,00

153 995,00
2 550,00
31 947,00
13 860,00
552,00
200 635,00
80,00
4 391,00
408 010,00

6 000,00

6 000,00

0,00

Úroky vlastní

PO - dobrovolná část
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Ochranné pomůcky
Léky a zdravotnický materiál
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby peněžních ústavů
Služby školení vzdělávání
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Neinv. transfery občan. sdružením
Platby daní a poplatků SR

Zastupitelstva obcí
Ostatní osobní výdaje
Odměny čl. zastup. obcí a krajů
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Služby školení vzdělávání
Cestovné

141 285,00

141 285,00

141 284,00

55 970,00
3 600,00
10 000,00
0,00
55 000,00
5 000,00
598,00
3 557,00
19 203,00
15 000,00
8 100,00
1 100,00
6 900,00
17 000,00
15 000,00
0,00
216 028,00

33 006,00
3 600,00
190 435,00
5 772,00
180 811,00
53 253,00
1 879,00
3 557,00
21 079,00
16 520,00
8 100,00
2 200,00
15 977,00
23 100,00
15 000,00
5 403,00
579 692,00

216,00
3 199,00
190 435,00
5 772,00
145 992,30
53 252,70
1 879,00
3 410,00
21 079,00
14 981,60
8 100,00
1 100,00
15 345,00
12 984,00
12 100,00
5 403,00
495 248,60

6 800,00
841 200,00
140 712,00
76 320,00
3 000,00
3 000,00
1 071 032,00

6 800,00
841 200,00
140 712,00
76 320,00
3 000,00
3 000,00
1 071 032,00

475,00
804 580,00
130 940,00
72 497,00
0,00
180,00
1 008 672,00

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený
Volby do Evropského parlamentu
Ostatní osobní výdaje
Pov. poj. na veř. zdrav. poj.
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Služby pošt
Nákup ostatních služeb
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.

SKUTEČNOST
v Kč

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

19 700,00
1 773,00
25 212,00
1 409,00
3 980,00
3 387,00
1 800,00
57 261,00

19 700,00
1 773,00
25 212,00
1 409,00
3 980,00
3 387,00
1 800,00
57 261,00

1 175 755,00
16 300,00
308 687,00
106 853,00
15 000,00

1 175 755,00
16 300,00
308 687,00
106 853,00
15 000,00

1 124 648,00
14 577,00
264 182,00
101 024,00
12 455,00

Léky a zdravotnický materiál
Knihy, učební pomůcky a tisk
DHDM
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
Dary obyvatelstvu

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

1 000,00
10 000,00
81 000,00
50 000,00
28 413,00
98 142,00
40 000,00
40 000,00
82 000,00
20 000,00
5 000,00
25 000,00
25 000,00
200 000,00
40 000,00
30 000,00
5 000,00
31 000,00
39 570,00
4 000,00
35 000,00
12 000,00
0,00
2 524 720,00

1 000,00
12 659,00
156 035,00
70 550,00
12 828,00
88 921,00
26 199,00
36 535,00
74 301,00
20 850,00
5 000,00
25 000,00
25 000,00
295 901,00
21 055,00
30 000,00
6 968,00
32 850,00
39 570,00
5 428,00
17 000,00
12 000,00
18 000,00
2 656 245,00

0,00
12 658,90
156 034,30
70 549,58
12 828,00
88 921,00
26 198,64
36 104,00
74 243,41
20 850,00
4 284,00
20 148,00
23 344,50
295 901,00
12 279,20
13,10
6 968,00
17 660,00
39 570,00
5 428,00
10 679,00
8 000,00
18 000,00
2 477 548,63

20 000,00

22 252,00

22 251,50

413 490,00

43 203,00

43 203,00

32 515,00

32 515,00

32 515,00

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený
Ostatní činnosti
Neinv. transfery občan. sdružením
Neinv. transfery církvím, náb. společn.
Ost. neinv. transf. nezisk. a pod. organiz.
Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům územ.
úr.
Ost. neinv. transf. veř. rozpočtům územ.
úr.

VÝDAJE CELKEM

SKUTEČNOST
v Kč

30 000,00
72 000,00
12 000,00

47 000,00
73 670,00
12 000,00

47 000,00
73 670,00
8 968,40

4 000,00

4 000,00

1 521,00

0,00
118 000,00

413 490,00
550 160,00

413 490,00
544 649,40

20 134 262,00

22 603 700,00

18 634 135,45

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

1 928 570,00
-875 150,00

2 231 826,00
-875 150,00

-885 132,50
-875 150,00

FINANCOVÁNÍ CELKEM

1 053 420,00

1 356 676,00

-1 760 282,50

Volby do Evropského parlamentu konané na území České republiky
ve dnech 05.06. - 06.06.2009
Obec: Kunžak
Okrsek: 1
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
979

275

28.09

275

Strana
název

číslo

273

Platné hlasy
celkem v %

1

Libertas.cz

0

0.00

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

24

8.79

3

Věci veřejné

4

1.46

4

Občanská demokratická strana

99

36.26

5

Suverenita

9

3.29

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

7

2.56

7

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0.00

8

Česká str.národ.socialistická

0

0.00

9

Evropská demokratická strana

8

2.93

10

Strana svobodných demokratů

0

0.00

11

Demokratická Strana Zelených

0

0.00

12

Česká strana národně sociální

0

0.00

13

Národní strana

0

0.00

14

SDŽ-Strana důstojného života

4

1.46

15

Humanistická strana

0

0.00

16

Moravané

1

0.36

17

Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.

0

0.00

18

Liberálové.CZ

0

0.00

19

Strana demokracie a svobody

0

0.00

20

Nejen has. a živn. s uč. do E.

0

0.00

21

Komunistická str.Čech a Moravy

37

13.55

22

"STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 4

1.46

23

Strana svobodných občanů

7

2.56

24

SNK Evropští demokraté

1

0.36

25

Balbínova poetická strana

0

0.00

26

Strana zelených

1

0.36

27

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0.00

28

Lidé a Politika

0

0.00

29

"Strana soukromníků ČR"

0

0.00

30

Zelení

1

0.36

31

Dělnická strana

3

1.09

32

NEZÁVISLÍ

3

1.09

33

Česká str.sociálně demokrat.

60

21.97

Obec: Kunžak
Okrsek: 2
Voliči
v seznamu
102

Vydané
obálky

Volební
účast v %

42

41.18

Strana
název

číslo

Odevzdané
obálky
42

Platné
hlasy
42

Platné hlasy
celkem v %

1

Libertas.cz

0

0.00

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

12

28.57

3

Věci veřejné

1

2.38

4

Občanská demokratická strana

13

30.95

5

Suverenita

0

0.00

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

0

0.00

7

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0.00

8

Česká str.národ.socialistická

0

0.00

9

Evropská demokratická strana

2

4.76

10

Strana svobodných demokratů

0

0.00

11

Demokratická Strana Zelených

0

0.00

12

Česká strana národně sociální

0

0.00

13

Národní strana

0

0.00

14

SDŽ-Strana důstojného života

0

0.00

15

Humanistická strana

0

0.00

16

Moravané

0

0.00

17

Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.

0

0.00

8

Liberálové.CZ

0

0.00

19

Strana demokracie a svobody

0

10.00

20

Nejen has. a živn. s uč. do E.

0

0.00

21

Komunistická str.Čech a Moravy

5

11.90

22

"STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 2

4.76

23

Strana svobodných občanů

0

0.00

24

SNK Evropští demokraté

1

2.38

25

Balbínova poetická strana

0

0.00

26

Strana zelených

1

2.38

27

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0.00

28

Lidé a Politika

0

0.00

29

"Strana soukromníků ČR"

0

0.00

30

Zelení

0

0.00

31

Dělnická strana

0

0.00

32

NEZÁVISLÍ

0

0.00

33

Česká str.sociálně demokrat.

5

11.90

Obec: Kunžak
Okrsek: 3
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
105

28

26.67

28

Strana
název

číslo

28

Platné hlasy
celkem v %

1

Libertas.cz

0

0.00

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

3

10.71

3

Věci veřejné

1

3.57

4

Občanská demokratická strana

10

35.71

5

Suverenita

2

7.14

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

1

3.57

7

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0.00

8

Česká str.národ.socialistická

0

0.00

9

Evropská demokratická strana

0

0.00

10

Strana svobodných demokratů

0

0.00

11

Demokratická Strana Zelených

0

0.00

12

Česká strana národně sociální

0

0.00

13

Národní strana

0

0.00

14

SDŽ-Strana důstojného života

0

0.00

15

Humanistická strana

0

0.00

16

Moravané

0

0.00

17

Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.

0

0.00

18

Liberálové.CZ

0

0.00

19

Strana demokracie a svobody

0

0.00

20

Nejen has. a živn. s uč. do E.

0

0.00

21

Komunistická str.Čech a Moravy

1

3.57

22

"STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 4

14.28

23

Strana svobodných občanů

0

0.00

24

SNK Evropští demokraté

0

0.00

25

Balbínova poetická strana

0

0.00

26

Strana zelených

0

0.00

27

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0.00

28

Lidé a Politika

0

0.00

29

"Strana soukromníků ČR"

0

0.00

30

Zelení

0

0.00

31

Dělnická strana

0

0.00

32

NEZÁVISLÍ

0

0.00

33

Česká str.sociálně demokrat.

6

21.42

KDU- ČSL Kunžak
K 31.12.2009 má organizace 20 členů.
Složení výboru MO :

Předseda : Josef Drobil
Místopředseda a jednatel : Zdeněk Pudil
Hospodář : Václav Holcmann
Členové výboru : ing.Vladimír Šamal, Miloš Šícha, Jiří Drobil,
Antonín Lovětínský

V průběhu roku se konaly 3 členské schůze. Výborové schůze se konaly dle potřeby.
Členové MO provedli rekonstrukci dvou božích muk a křížů. Byla zorganizována řada
předvolebních shromáždění před krajskými a neuskutečněnými parlamentními volbami.
V neděli dne 19.7.2009 navštívil naši MO předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda s manželkou.
Za naši MO se s nimi setkali Josef Drobil a Ing.Vladimír Šamal. Během krátké návštěvy
proběhla diskuze o aktuální situaci uvnitř KDU-ČSL. Dne 17.2.2009 proběhla výroční
členská schůze, na které byl zvolen nový výbor a nové vedení MO KDU-ČSL v Kunžaku. Za
člena okresního výboru byl delegován a zvolen ing.Vladimír Šamal. Členové poděkovali
odstupujícímu dlouholetému předsedovi Jiřímu Pavlů za jeho práci a blahopřáli k jeho
životnímu jubileu 75 let.

Tělovýchovná jednota Kunžak
Změna názvu
Dne 5. ledna 2009 došlo ke změně názvu a sídla občanského sdružení TJ Obal
Rozkoš Kunžak na nový název Tělovýchovná jednota Kunžak. Adresa sídla:
Dačická 394, 378 62 Kunžak. Důvodem byla změna názvu patronátního závodu,
a proto přejmenování na dlouhodobý název
Členská základna dle jednotlivých oddílů: kopaná 139, kuželky 23, stolní tenis
8, ostatní členové 26, celkem 196 členů.
Oddíl stolního tenisu
Po dvouleté odmlce má Kunžak opět tým pin-pongářů! Oddíl stolního tenisu
úspěšně vstoupil do okresní soutěže a po pátém neúplném kole je na špici
tabulky!
Členové: Václav Holcman, Zdeněk Košťál, Milan Koukol, František
Zabloudil, Pavel Rokyta, Filip Vilímek, Libor Krištof, Leoš Svoboda. Předseda
oddílu – Václav Holcman, organizační pracovník – Zdeněk Košťál.
Oddíl kuželek
Členská základna má 18 aktivních hráčů ve třech soutěžích. Předseda oddílu –
Radek Burian, organizační pracovník – Radek Hrůza. Letošní sezonu 2209/10
zahájily opět tři naše družstva.
Družstvo A je šestičlenné a postoupilo z KP II. do krajského přeboru I. a na
nováčka si vede velmi dobře, je v horní polovině tabulky. Kádr tvoří: Radek
Hrůza, Radek Burian, Pavel Jirků, Zdeněk Správka, Jiří Brát, Josef Brtník.
Družstvo B hraje v okresním přeboru, zatím je na 7. místě. Kádr tvoří: Jovana
Vilímková, Marie Zoubková, Radka Burianová, Marie Kudrnová, Libuše
Hanzlíková.
Družstvo C hraje v okresním přeboru a zatím je na 8. místě. Kádr tvoří: Karel
Hanzal, Milan Koukol, Jan Zeman, Kristýna Hanzlíková, Jiří Vojta.
V letošní podzimní části soutěže se podařil rekord domácí kuželny u A družstva,
a to 2648 kuželek, dále rekord jednotlivce – Radek Hrůza 486 kuželek.
Fotbal
Největší oddíl co do počtu hráčů a zastoupení v mistrovských soutěžích.
Přípravka mladší: (6 – 8 roků), trenéři: Pavel Marek, Radek Nejezchleb.
Pravidelně trénují na hřišti a v hale a připravují se na příští ročník soutěže.
Přípravka starší: (8 – 10 roků), trenér: Oldřich Beran. Umístění po podzimu – 9.
místo z 9 účastníků, mistrovská soutěž – okresní přebor (dosud nejsou sehrána
všechna utkání).
Žáci mladší: (10 -12 roků), trenér: Aleš Přikryl, soutěž – krajská I. A třída,
umístění – 6. místo z 12 účastníků.

Žáci starší: (12 – 14 roků), trenéři: Josef Brtník, Zdeněk Grausam, soutěž –
krajská I. A třída, umístění – 7. místo z 12 účastníků.
Dorost: trenéři: Pavel Kovář, Petr Forman, soutěž – krajská I. A třída, umístění –
14. místo, pouze 6 bodů z 13 utkání. Určitě měli na víc, mnoho utkání však
prohráli pouze o jednu branku.
Muži B: trenér: Vladimír Leitgeb, soutěž – okresní přebor, umístění – 8. místo, 8
bodů. Umístění odpovídá možnostem tohoto mužstva, i když by mohlo mít na
víc.
Muži A: trenéři: Milan Gründl, který vystřídal na tomto postu Miroslava
Zemana, soutěž – krajská I. B třída, umístění – 14. místo ze 14 účastníků a
pouze 2 body.
Mistrovské soutěže ročníku 2009/10
V následujícím ročníku soutěže budou u jednotlivých mužstvech pracovat tito
trenéři:
Muži A
Miroslav Zeman, Milan Gründl
Muži B
Ing. Vladimír Leitgeb
Dorost
Pavel Kovář, Petr Forman
Žáci starší
Josef Brtník
Žáci mladší
Aleš Přikryl
Žáci přípravka starší
Oldřich Beran
Žáci přípravka mladší Pavel Marek, Radek Nejezchleb.
Akce TJ
1.8.2009 se konal turnaj starších pánů „Memoriál Milana Řeháka“
5.12.2009 – Mikulášský turnaj v sálové kopané – mladší žáci
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.
Organizace má 77 členů, oprti loňskému roku se opět rozrostla. o 10 nových členů. Výbor
pracuje ve stejném složení: předseda Ing. Karel Mátl, místopředseda a jednatel Eva
Havlíčková, hospodář Ludmila Vosolsobě, členové paní Paulíková, 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 stejném složení: předseda
Radka Winklerová, členové Marie Leitgebová, Karel Vítek. Výbor se sešel sedmkrát.
V roce 2009 organizace pořádala již tradiční akce U Točíka, celkem jich bylo 86
s průměrnou návštěvností 42 osob. Akce jsou doprovázeny hudbou a vystoupením členů při
Mikulášské a masopustu. organizují rehabilitační koupní v lázních Aurora v Třeboni, členům
přispívají na koupání v bazénu u Trepků a na masáže u paní Strakové a na pedikúru. Dále
uskutečnili besedu s hudbou v Suchdole a ve Střížovicích, které se zúčastnilo 84 lidí.
Zorganizovali zájezd do Novohradských hor. Byli na dovadle v Počátkách. ve spolupráci se

ZŠ zorganizovali tyto beseda: Eva Krafková – beseda o Irsku, žáci školy prezentovali své
práce, Jan Dobeš – beseda o cestě k jezeru Bajkal. šest členů se zúčastnilo rekreačního pobytu
v Dolním Ždáru
Na jejich akce přispěla obec Kunžak částkou 7000 Kč, obec Střížovice 2000 Kč a obec
Člunek částkou 2500 Kč.

Sbor dobrovolných hasičů
Sbor dobrovolných hasičů má 40 členů, zásahová jednotka má 19 členů, aktivních
členů je 18 a 3 jsou důchodci. V roce 2009 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 zabezpečování dalších akcí:
5. 2. – požár stodoly – Kunžak – pan Kos
20.3. – doutnající strop rekreační chaty – Malý Ratmírov
4.4. – požár lesního porostu – Mosty
19.4. – požár lesního porostu – Střížovice
25.4. – požár lesního porostu – Blažejov
26.4. – vykuřování vos – chata – Malý Ratmírov
27.4. – požár lesního porostu – Kaproun
1.5. – technická pomoc – spadlý strom přes silnici – Vlčice
30.6 . – protržená hráz rybníka – Střížovice
13.11. – požár kotelny - Otín
Hasiči se zúčastnili soutěže v požárním sportu:
23. 5. – Horní maziříčko
30.5. – Pořádání okresní soutěže v PS – útok + štafeta
6.6. – Dolní Němčice
4.7. – Horní Žďár
11.7. – Kunžak – Senior Cup Dačicko
18.7. Horní Maziříčko
15.8. – Mosty
5.9. – Člunek
12.9. Hospříz
19.9. – Nová Bystřice
10.10. – Lipolec
Technická pomoc:
30.4 – hasičský dozor při pálení čarodějnic
27.6. – Čištění silničních komunikací po přívalovém dešti
29. – 30.8. – Pořádková kontrola při pouti v Kunžaku
Kulturní a společenské akce:

23.1. – Výroční valná hromada
21.2. – Masopust společně s ČSŽ
7.3. – Dětský karneval společně s ČSŽ
14.3. Ples SDH Kunžak
21.3. – Hasiči Cup – turnaj v nohejbalu
30.4 – Stavění máje, pálení čarodějnic
30.5. – Kácení máje
13.6. – Dětský den společně s ČSŽ
3.10. – Výlov Husarského rybníka
31.10. – Výlov Kovářáku
Pracovní činnost:
- drobné opravy a údržba zásahové techniky
- sečení a údržba zahrady a hřiště SDH
- údržba pronajatých rybníků
- oprava zadní části traktoru včetně kabiny
- oprava kamenných schodů u rybníka Kovářák
Zásahová jednotka byla vybavena další technikou a příslušenstvím potřebným při zásazích.

Český svaz žen
V roce 2009 měla místní organizace Českého svazu žen celkem 29 členek.
Výbor pracoval v tomto složení:

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

V roce 2009 MO uspořádala tyto akce:
7. března - dětský karneval
21. února – masopust
13. června – pohádkový les
5. prosince - čertovský rej na náměstí
Hospodářský výsledek za rok 2009: Zisk: 9 301,- Kč

MS Jitro
Myslivecké sdružení Jitro Kunžak mělo v roce 2009 36 členů stálých a 4 čestných
členů.
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 2009 tyto akce: myslivecký ples, v Dačicích
střelby na asfaltové holuby – memoriál Pavla Janáka. Také pořádalo brigády na výstavbu
remízku Kunžak – Malé Podolí. V Hošťatech má pronajatý rybník. Vypouští uměle
odchované kachny březnačky a uměle odchovávané bažanty divoké.
Členové MS jitro odpracovali 500 brigádnických hodin za zlepšení životního prostředí
v katastru obce Kunžak.
V roce 2009 členové MS ulovili tuto zvěř: srnčí zvěř 32 ks, mufloní zvěř 4 ks, prase
divoké 63 ks, liška 23 ks, zajíc 14 ks, bažant divoký – kohout uměle odchován 56 ks, kachna
divoká 116 ks, holub hřivnáč 10 ks, kuna lesní 3 ks, kuna skalní 32 ks.

Zemědělské družstvo Kunžak
Zemědělské družstvo Kunžak hospodařilo v roce 2009 na 2 422,78 ha zemědělské půdy.
Z toho je 1 895,78 ha půda najatá od jiných a 527 ha výměra vlastní půdy. Obhospodařovaná zemědělská půda 2422,78 ha v tom orná půda 956,78 ha, 1466 trvalé travní porosty.
Lesní pozemky celkem 6,72 ha a ostatní plochy 38 ha, 1,85 ha ovocné sady v Lomech.
Na orné půdě bylo pěstováno krmné obilí na 453,76 ha (pšenice ozimá, ječmen jarní,
oves), kukuřice na zeleno a siláž na 281,39 ha, řepka na 94,00 ha a brambory na 110 ha.
29.07.2009 – začátek letních žní. Sklizeň obilí skončila 27.08.2009. 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
Řepka

900,00
482,00
98,00
15,00
187,64

t
t
t
t
t

287,69 ha
137,21 ha
23,99 ha
4,87 ha
94,00 ha

3,13 t/ha
3,51 t/ha
4,08 t/ha
3,08 t/ha
1,99 t/ha

07.09.2009 – začala sklizeň brambor a sklizeň brambor se skončilo 07.10.2009. Vyrobilo
2 493,58 t brambor z toho: 1 628,94 t konzumní
74,00 ha 22,00 t/ha
864,64 t průmyslové 36,00 ha
24,01 t/ha
V roce 2009 se konzumní brambory prodávaly za průměrnou cenu 2 000,- Kč/t a průmyslové
brambory za průměrnou cenu 995,- Kč/t. Loupané brambory jsme prodávaly za průměrnou
cenu 13,00 Kč/kg. Loupané brambory od nás odebírají školy, restaurace a jídelny.
se:

V období sklizně obilí i brambor měli techniku v provozuschopném stavu a díky tomu
byly veškeré práce zvládnuty v agrochemických lhůtách. Brambory sklízeli pouze jedním
novým bramborovým kombajnem GRIME, který nahradil zastaralé kombajny.
Živočišná výroba je zaměřena na výrobu mléka, chov skotu a chov prasat. Výroba
mléka je soustředěna na stáji v Kunžaku, kde je ustájeno v průměru 334 dojnic. Počet krav na
pastvinách bez tržní produkce je v průměru 440 ks, 830 ks je mladý dobytek, zčásti chovaný
pro obnovu stáda a z části pro výkrm a prodej. ZD se zabývá výrobou mléka a v roce 2009 se
vyrobilo 1 841 624 litrů mléka . Cena mléka v roce 2009 velmi nízká, tržby za mléko klesly

oproti roku 2008 o 5 700 tis.Kč. Ve Člunku je soustředěn celý chov prasat, od porodny do
výkrmu.V roce 2009 bylo prodáno 3 916 ks jatečných prasat ve váze 110 – 115 kg. Odbytové
ceny výrobků živočišné výroby nebyly příznivé.
ZD Kunžak zakoupilo v roce 200 novou techniku: Pluh Lenken - dodavatel U+M
Servis s.r.o.Třeboň, Rotační kypřič Rototiller – dodavatel AGRODOS s.r.o Domašín,
Postřikovač GALAXY – dodavatel Garnea a.s. Dolní Bukovsko. Krmný míchací vůz –
dodavatel U+M Servis s.r.o. Třeboň, Ořezávač větví – dodavatel Daňhel Agro a.s. Týn
n/Vltavou, DAF 150 B 08 - dodavatel Tecnocap s.r.o. Střížovice, Sklízeč brambor GRIMME
SE 160-60 – dodavatel U+M Servis s.r.o., Třeboň, Krmný vůz Myšák – HZT Technik s.r.o.
Praha. S veškerou technikou provádí i služby pro jiné podniky např. sklizeň kukuřice.
Ke konci roku 2009 družstvo mělo 98 zaměstnanců a 176 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 2009 bude uzavřen ztrátou bude známa koncem května 2010.

Obchodní síť a provozovny
V roce 2009 došlo k několika změnám v obchodní síti obce. Obchody, které 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, „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. Novinový stánek paní Zemanové byl
v roce 2009 uzavřen. 8. září byla nově otevřena Večerka, kterou provozují ve Strmilovské
ulici čp. 8 Vietnamci, prodávají zde potraviny, drogerii a smíšené zboží, mají otevřeno denně
od 6.00 do 20.00 h.
Lékárna byla 23. ledna uzavřena, protože p. magistra Drobilová nastoupila na
mateřskou dovolenou. Byla opět otevřena 1. září a provozuje ji paní magistra Kalmanová.
Autocentrum je pronajaté a prodávají 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 a kosmetiku – p. Melicharová 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, dále je v provozu penzion Skalíček, penzion Bělidlo. Ubytovat se lze i U Točíka,
v kempech na Zvůli a u Komorníku. Nově byla o pouti otevřena Pizzerie U tříhrbého
velblouda, kterou provozují na náměstí Strabergerovi.

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 2008/09 měla 10 tříd a 2 oddělení školní družiny. Paralelka byla
zřízena v tomto školním roce v 9. ročníku. Škola měla podle zahajovacího výkazu celkem 200
žáků – 95 dívek a 105 chlapců – na I. stupni bylo 100 žáků v pěti třídách (průměr žáků na
třídu – 20,0) a na II. stupni bylo 100 žáků v pěti třídách (průměr 20,0). Celkový průměrný
počet žáků na třídu byl 20,0 žáků. Oproti minulému školnímu roku ubylo 7 žáků. Do 1. třídy
nastoupilo 18 dětí. Během školního roku se přistěhoval 1 žáky a 3 odstěhovali, takže počet
žáků na konci školního roku byl 198. Většina žáků bydlí v Kunžaku (111, tj. 55,5%), ostatní
dojíždějí: z Lánů 3, z Mostů 4, z Valtínova 7, ze Zvůle 1, ze Střížovic 6, z Vlčic 34, z Člunku
21, z Lomů 12. 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.
Od září 2009 bylo třídnictví přiděleno takto:
1. třída
Iva Kolářová
2. třída
Marie Krejčí
3. třída
Radka Burianová
Štěpánka Štruplová
4. třída
5. třída
Jana Geistová
6. třída
Jana Klabouchová
7. třída
Jan Dobeš
Hana Tančincová
8. třída
9. třída
Pavel Chrstoš
Dále na škole vyučuje Eva Prokešová a Jaroslava Rozporková, která odešla do
důchodu a vyučuje na zkrácený úvazek, zástupkyní ředitele byla jmenována Dana Horázná a
Eva Krafková je od 1. července ředitelkou školy. Bývalý ředitel Václav Popela odešel do
důchodu. Ve školní družině pracuje Radka Lindourková. Asistentkou pedagoga je Libuše
Pulkrabová. Vedoucí školní jídelny je paní Miroslava Váňová, kuchařkami jsou Zdeňka
Hanzalová, Irena Nechanická a Věra Pistorová odešla do důchodu, na její místo byla přijata
Šárka Semotánová, školníkem a topičem Zdeněk Tůma, uklízečkami Věra Leixnerová, Jiřina
Procházková. Hospodářkou školy je Marta Hájková.
V 1., 2., 6. a 7. ročníku je vyučováno podle vlastního Školního vzdělávacího
programu ZŠ SNW Kunžak, v ostatních ročnících podle vzdělávacího programu „Základní
škola“ č.j. 16 847/96-2. Škola zajišťuje standardní vzdělání poskytované základní školou. Do
tématických plánů byly zpracovány doplňky k učebním osnovám a tématika „Ochrana
člověka za mimořádných situací.“
Během školního roku probíhaly práce na dalším zkvalitňování materiálního vybavení
pracoviště. Bylo zakoupeno vybavení celé nové počítačové učebny, finanční prostřdky na ní
věnoval pan Šicner z USA – 10 000 dolarů a zbytek financovala Obec. Staré počítače byly
rozmístěny do jednotlivých tříd. Do školní jídelny byly zakoupeny dva konvektomaty.
Pokračovalo se ve vybavování školním nábytkem, pomůckami. byla vybudována nová učebna
estetické výchovy. Pokračovalo se v budování přírodní učebny, kde byly vysázeny další

ekosystémy, zbudována skalka, postaveny sluneční hodiny, ohniště, byly zakoupeny nové
lavice.
V červnu vycházelo celkem 35 žáků. Na obory s maturitou se hlásilo 29 žáků – 83 %
(gymnázium 3 , ekonomie 6, zdravotnictví a soc. péče 5, technické obory 3, pedagogické
obora 4, informatika 5, ostatní 2), na učební obory: 6 žáků – 17% (technické obory 4, služby
2) a z 5.ročníku odešla 1 žákyně na osmileté gymnázium.
Zápis do 1. třídy se uskutečnil 28. ledna 2009. K zápisu se dostavili rodiče s 32 dětmi.
Zapsáno bylo celkem 27 dětí. Rodiče 5 dětí požádali o odklad školní docházky.
Pořádají se pobyty v přírodě „Poznej se mimo školu“ pro třídní kolektivy 4. a 6.
ročníku. Dále k upevnění vzájemných dobrých vztahů přispěly projekty „Napříč školou“ a
„Děti dětem“.
Na škole již čtvrtým rokem pracuje Žákovská rada, kde jsou zástupci z každé třídy od
pátého ročníku.
Během celého školního roku pokračovali v plnění jednotlivých bodů mezinárodního
projektu Ekoškola. Žáci provedli audit školy – nakládání s odpady, hospodaření s vodou,
hospodaření s energií, prostředí školy. Sbírají hliník, vybité baterie, třídí odpad na papír, pet
lahve a tetrapak obaly, sklo a ostatní odpad. V hodinách Biologického semináře žáci
vypočítávali ekologicku stopu školy. V letošním školním roce se snažili rozšířit nabídku
exkurzí a přednášek s ekologickou tématikou, což se podařilo díky grantu MŠMT Podpora
EVVO na školách. Vypracovali projekt O krok blíž k přírodě a získali na jeho realizaci
139 310 Kč. Mohli tak organizovat vícedenní terénní exkurze do ekologických středisek.
Součástí projektu byl i Den Země, ale plnění dotace bylo zdrženo ministerstvem, takže
naplánované aktivity Dne Země nakonec byly hrazeny ze sponzorských darů. Dále požádali
na vybavení přírodní učebny na Jihočeském kraji o dotaci z Grantového programu na podporu
rozvoje venkova a krajiny 2009 – Podpora environmentální výchovy, vzdělání a osvěty. Byla
přiznaná dotace ve výši 60 000,- Kč.
V školním roce 2008/09 obhajovali mezinárodní titul Ekoškola, který je udělován na dva
roky. V prosinci se přihlásili k auditu nanečisto a v květnu proběhl skutečný audit. Titul
obhájili a 24. června byl předán spolu s praporem v prostorách Senátu ČR ve Valdštejnském
paláci v Praze.
V závěru školního roku pořádali ekokonferenci, kde sami žáci od těch nejmenších mluvili
o jednotlivých aktivitách, které jsme během celého roku pořádali. Byli zde vyhodnocovány
některé celoroční aktivity, například ve sběru bylin, sběru pomerančové kůry. Aktivní žáci
byli odměněni drobnými cenami.
Jako již každý rok na jaře děti ze školy vyrazily uklidit okolí školy a hlavní ulice a cesty v
obci. Tato akce probíhá ve spolupráci s obecním úřadem. S touto akcí se přihlásili do projektu
Ukliďme svět.
Program Dne Země si žáci vybrali sami a tématem byl letos Sport v přírodě. Žáci se
zúčastnili těchto akcí:
• Cyklovýlet 1 trasa kolem rybníka Komorník
• Ukázka výcviku hasičů a jejich techniky spojená s turistikou
• Golfové hřiště Nová Bystřice
• Jezdectví – Stáje Valtínov
• Sportovní areál EDEN – horolezecká stěna, spinning, minigolf
• Turistika – pěší túra na nejvyšší vrchol Javořice
• Cyklovýlet 2
• Lanové centrum
Z podnětu ekotýmu byla do plánu akcí ekoškoly zařazena ve větší míře dopravní výchova.
V květnu učitelé zorganizovali pro žáky 1. až 5. 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 9. A třídy.
Během školního roku uspořádali několik charitativních akcí, celkem bylo na různá konta
zasláno 26 452,- Kč. 7. dubna se konala burza žákovských výrobků s jarní a velikonoční
tématikou. Výtěžek z burzy stejně jako výtěžek z prodeje tříděného papíru je věnován na
různé charitativní akce. Jednalo se o tyto akce: Sirotčinec v Nepálu příspěvek
na
potraviny - 2000 Kč, Červená stužka – sbírka na prevenci AIDS – 3 929,- Kč, Chrpa –
příspěvek na koně využívané k hipoterapii - 2 620,- Kč, Český den proti rakovině - 7 203,Kč, Pomocné tlapky - příspěvek na výcvik asistenčních psů - 1 000 Kč, Adopce na dálku –
školné pro keňského chlapce Labana - 7200 Kč, zdravotní pojištění Labana - 1 500,- Kč,
Projekt Šance – 1 000,- Kč.
Ve školním roce pořádali školní kola řady soutěží a pak se žáci účastnili okresních kol.
Sportovní soutěže
• Školní turnaj ve stolním tenise
• Turnaj ve volejbale - 9. r.
• Mac Donald Cup - 5. tř.
• Cocacola cup
• Turnaj ve stolním tenise
• Sálová kopaná – krajské kolo 6. a7. tř.
• Turnaj ve florbale
• Přespolní běh – 3. místo ml. žáci, 3 místo ml. žákyně, 2. místo Pavel Ferdan, 1. místo
v okrením kole a 2. místo v krajském kole Jan Vonšík
• Liga florbalu
• Pohár rozhlasu
• Atletická všestrannost – 4. místo v družstvech, Daniela Ševčíková 1. místo, Jan Talpa
1. místo, Markéta Geistová – 1. místo
Ostatní soutěže
• Olympiáda v anglickém jazyce – účast v okresním kole
• Olympiáda v českém jazyce – účast v okresním kole
• Matematická olympiáda – účast v okresním kole
• Recitační soutěž – účast v okresním kole, Lucie Kudrnová postup do krajského kola
• Dopravní soutěž – účast v okresním kole
• Biologická olympiáda – účast v okresním kole
• Přírodovědný Klokan (8. a 9. r.)
Žáci 1. stupně již pravidelně vystupují s kulturním programem na vítání občánků.
Dramatický kroužek navštěvovalo v letošním školním roce dvacet sedm žáků od 1. do 9.
ročníku. Připravili vlastní dramatizaci pohádky Královna Koloběžka. 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. Součástí představení bylo i scénické čtení z knih Margaret
Attwoodové, které připravili žáci 9. ročníku Marek Nikodým, Adéla Baránková a Hana
Bitalová. Vojtěch Štěpánek žák 9.B zorganizoval pro žáky školy a pro veřejnost dva koncerty
v místním kostele. Spolu s ním na varhany hrál Martin Boček a zpívala a na housle hrála
Daniela Horázná.
Ve spolupráci s policií probíhal v 1. – 3. ročníku projekt Ajax. Na prvním stupni byli žáci
zapojeni do projektu Zdravé zuby.
Další grant JčK na Podporu programu dopravy dětí na dětská dopravní hřiště získali na
jaře ve výši 5700,- Kč, kdy na dopravní hřišti byli žáci 1. – 4. ročníku.

Využili několika nabídek kulturních institucí a výuku doplnili o návštěvu jejich akcí
v rámci výuky: Spirit Of Africa (1. – 9. r.), Narovinu – program soc. pat. jevy (6. - 9. r.)
divadlo DUHA – pohádka o perníkové chaloupce (1. – 5. r.), Saga Afrika (1. – 9. r.), divadlo
Okýnko – Ospalá Káča (1. – 5. r.), výroba dřevěných šperků (5. – 9. r.).
Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku se nekonal, protože 7. ročník je početně slabý a podle
ŠVP se budou kurzy lyžování pořádat vždy jednou za 2 roky pro 2 ročníky. Ale v únoru byli
žáci 7. ročníku v okolí Kunžaku na běžkách. V Jindřichově Hradci probíhala rekonstrukce
bazénu, takže žáci 3. a 4. ročníku neabsolvovali 10 dvouhodinových lekcí kurzu plavání.
V rámci výuky byly pro žáky uspořádány tyto besedy a přednášky: beseda nad kronikou
obce (3., 6. a 8. r.), Skrytě žijící živočichové (1. – 4. r.), Naše řeky (9. r.), Jihočeský kraj pro
některé ptáky ráj (7. a 8. r.), beseda s ornitologem (5. a 6. r.), přednáška o kamarádech ze
ZOO Ohrada (1. – 3. r.), beseda s městským strážníkem (6. r.), beseda o Nepálu (7. a 9. r.),
besedy s protidrogovou tématikou (6. – 9. r.) , beseda o Keni (6. – 9. r.), přednáška Vydra
říční (6. a 8. r.), beseda o včelách (1. – 5. r.), beseda o Kubě (9. r.).
Dále byly pro žáky zorganizovány exkurze: výstava Tutenchamon v Brně (9.A), Jindrova
naučná stezka (7. a 5. r.), ZD Kunžak (1. a 2. r.), CHKO Třeboňsko – výlovy rybníků (8. a 9.
r.), čtyřdenní pobyt v ekologickém středisku ve Stožci (8.r.), ZOO Ohrada a planetáriun (4. a
5. r.), Vodní elektrárny – Lipno (9. r.), J. Hradec – úřad práce (9. r.), dvoudenní exkurze v
terénní stanici na Hajnici – CHKO Třeboňsko (9. r.), pětidenní exkurze v Jizerských horách
(6. r.), exkurze do Botanické zahrady – skleník Fata Morgana a do ekotechnického muzea
v Praze (7. a 8.r.).
V rámci školních výletů se uskutečnily tyto exkurze: ZOO Jihlava (1. – 3. r.), Slavonice –
podzemí, věž, keramika (4. a 5. r.), Jizerka (6. r.), Vltava – Vyšší Brod, Zlatá Koruna (7. r.),
Praha – Petřín, kino IMAX (8. r.), Jemčina – turistika (9. A), Outdoorová Vysočina (9. B).
V rámci výtvarné výchovy začali žáci vyrábět keramiku. Pro žáky 1. až 3. ročníku
jsme uspořádali maškarní karneval. Uspořádali předvánoční sportovní turnaje a turnaje na
konci školního roku.
Před Vánocemi se uskutečnil projekt Den zdraví. Tentokrát byl zorganizován jako
projekt Napříč školou, kdy žáci pracovali ve skupinách složených ze zástupců z každé třídy a
společné výstupy pak prezentovali na výstavce na chodbách. Stejný princip organizace použili
i při štafetovém běhu ke 100. narozeninám S.N.Wintona.
V letošním roce se velmi osvědčil projekt Děti dětem. Žáci vždy připravili pro své
mladší spolužáky nebo pro děti z MŠ zábavný nebo naukový program. Sami jej nejen
připravili, ale také zorganizovali. 8. třída si připravila halloween pro děti z 1. – 3. třídy. 9. A
měla program Mravenčení pro děti z MŠ, 9. B velikonoční program pro děti z MŠ. 7. třída si
připravila program pro 3. třídu a 5. třída měla vydařenou stezku pro děti z MŠ.
Pokračovali v práci se žáky devátého ročníku, kteří mají zájem o badatelskou činnost.
Letos zpracovali tato témata: Botanický průzkum potoka Struha – navazoval na Hydrologický
průzkum potoka Struha, Drobné sakrální stavby v katastru obce Kunžak – žáci 6. ročníku na
jaře pokračovali v jejich práci a postupně mapují další katastry místních částí Kunžaku. Žáci
devátého ročníku prezentovali výsledky své badatelské činnosti nejen před svými spolužáky,
ale pozvali na prezentaci a besedu o svých pracích rodiče a členy MO Svazu invalidů. Potom
své práce představili na Konferenci žákovských prací Klubu ekologické výchovy na
ministerstvu školství. Témata, kterým se v letošním školním roce zabývali, byla praktická a
výsledky využil i obecní úřad při žádostech o granty.
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, kroužek aerobiku, kroužek hry na flétnu. Všechny kroužky byly vedeny
pedagogickými pracovníky školy. Jedno oddělení římskokatolického náboženství vede pan
farář Berkovský.
19. května 2009 oslavil S.N.Winton 100. narozeniny, jako dárek mu ve škole připravili
video, kde byla nahraná celá příprava a konečná realizace projekt DORT, který na náměstí
vytvořili všichni žáci školy. V den jeho narozenin zorganizovali pro žáky štafetový běh kolem
školy. Běhu se účastnili všichni žáci v družstev tvořených ze zástupců jednotlivých tříd a
běželo i družstvo pedagogů. Obě akce byly prezentovány nejen v regionálním tisku, ale
také v hlavním a regionálním zpravodajství České televize, na portálu IDnes, rozsáhlé články
vyšly v celostátním deníku Mladá fronta Dnes.
V květnu byl vysílán na ČT 24 pořad Focus, který byl o tom, jak S.N.Winton ovlivnil
životy několika lidí, vedle Mateje Mináče a jedné zachráněné paní – Wintonovo dítě, zde byla
prezentována naše škola.
V květnu a červnu na škole probíhalo natáčení dokumentu o Martinovi Bočkovi a o škole.
Dokument připravuje režisér Ráž.

Mateřská škola
V první polovině roku, do prázdnin byly ve škole 3 třídy a zapsáno bylo 75 dětí. V pavilonu A
bylo 25 dětí, v pavilonu B bylo 25 dětí a v pavilonu D bylo 25 dětí. Od září bylo v MŠ 72
dětí, pavilon A 25, pavilon B 23, pavilon D 24 dětí. O děti se staraly tyto paní učitelky:
Vladislava Hansalanderová, Veronika Dobešová, Monika Smejkalová, Anna Novotná,
asistentka pedagoga Jana Hronová a ředitelka Hana Spurná, od září nastoupila Pavla
Lovětínská a Emilie Kolaříková, Veronika Dobešová nastoupila na mateřskou dovolenou,
jako asistentka začala pracovat Radka Lindourková
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:
Leden
- návštěva 1. tř. ZŠ
Únor
- dětský karneval – ve sportovní hale
Duben
- pálení "čarodějnic"
Květen
- Den matek
- stavění "májky"
- pečení vuřtů
- Besídka pro maminky
Červen
- kácení "máje"
- oslava Dne dětí - zábavní a soutěžní dopoledne
- pečení vuřtů
- turistické výlety po okolí – na kolech: Komorník , Zvůle
- školní výlet – Zoo Jihlava
26.6. 2009
- slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky - předání pamětních knih,
slavnostní přípitek - šampaňské (dětské )
1x za týden
1x za týden
3x týdně
6x do roka
říjen

-

návštěva bazénu, předplavecký výcvik
návštěva solné jeskyně Beruška v J.Hradci
využití sportovní haly
návštěva divadel. představení – Hugo a Fugo na cestách
Drakiáda, turistické výlety: Jitra, Komorník

listopad
prosinec

- Martinská slavnost, přivítání Martina na bílém koni
- Mikulášská nadílka
- pečení cukroví s maminkami
- vánoční besídka s nadílkou
- vánoční besídka s 1. třídou ZŠ
- divadlo: Hugo a Fugo
- besídka pro důchodce
- výroba přáníček
- 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.

Akce pořádané ve spolupráci se ZŠ SNW Kunžak
•
•
•
•

Hledání velikonočního zajíčka – program připravený žáky 9. ročníku pro děti z MŠ
– hry na školní zahradě MŠ
Mravenčení – program připravený žáky ZŠ, zaměřený na EVVO, děti se hravou
formou seznamovaly se životem mravenců, plnily zábavnou a přitažlivou formou
připravené úkoly
Den otevřených dveří a vrat – veřejnost měla možnost se seznámit s vybavením a
zařízením MŠ a s vybudováním nové školní zahrady pro ZŠ se slunečními hodinami
a zajímavými výukovými zákoutími
návštěva divadelních představení v ZŠ

Hospodaření MŠ Kunžak
Zřizovateli se podařilo získat pro mateřskou školu grant s názvem Vybavení MŠ.
Byly vybaveny dětské šatny novými šatnovými bloky, byla provedena výměna krytů
na radiátory a pro děti byly zbudovány skříňky na pitný režim, a to ve všech třech
pavilonech. Celá akce byla dokončena k 31.8.2009, náklady činily 343 611 Kč, dotace
z Jihočeského kraje byla ve výši 274 888 Kč a vlastní podíl obce Kunžak 82 109 Kč

Kulturní přehled
Plesy a taneční zábavy
17. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro.
14. února se konal ples valtínovských hasičů.
14. března pořádali ples kunžačtí hasiči.
28. srpna pořádali sportovci pouťovou taneční zábavu.

28. srpna se konal v penzionu Skalíček country večer.
21. listopadu se konala Cecilkovská taneční zábava.

Divadlo
Do dramatického kroužku v základní škole se přihlásilo 25 dětí, které nastudovaly pod
vedením Evy Krafkové představení Královna Koloběžka. Děti hrály čtyřikrát pro žáky
základní školy, mateřské školy a ZŠ Střížovice. Představení pro rodiče a veřejnost se konalo
24. dubna. Také zde vystoupily žáci 9. ročníku se scénickým čtením z knih M.Attwoodové.

Koncerty
2. května se konal v kostele koncert na počest kunžackého rodáka Bedřicha
Dobrodinského, který byl významný český harfenista a od jehož úmrtí uplynulo v letošním
roce 30 let. V programu účinkovali: Kateřina Bendová – harfa, Petr Benda – housle, Jan
Dánský – violoncello.
24. května se v kostele konaly dva koncerty, kde hráli žáci základní školy – Martin
Boček – varhany, Vojtěch Štěpánek – varhany a Daniela Horázná z Jindřichova Hradce –
housle a zpěv. Koncerty se konaly pro žáky školy přišli i občané Kunžaku.
21. června se uskutečnil v kostele koncert jindřichohradeckého Xteta, v jeho podání
zazněly černošské spirituály, sbor vede pan Štěpán Štrupl.
16. července se konal v obřadní síni letní koncert, kde vystoupili Petr Nouzovskývioloncello a Simona Znamenáčková – klavír.
15. prosince se v obřadní síni konal koncert studentů Mezinárodní křesťanské školy
z Prahy (Christian Inernational School of Prague), kteří zde byli na návštěvě základní školy.
zazněly anglické vánoční písně, anglické i české koledy a studenti předvedli dramatizaci
biblického příběhu a četli dvojjazyčně z Bible. Se stejným programem vystoupili druhé den
pro žáky školy.
Vánoční koncert se konal ve úterý 22. prosince v obřadní síni. Účinkovali zde: Jana
Koucká – soprán, Jan Verner – bas, Lenka Navrátilová – klavír, Radek Širc – violoncello,
Miloš Havlík – housle. Koncert se nazýval Pastýřské Vánoce.

Různé
7. března pořádal Český svaz žen maškarní karneval pro děti.
6. dubna pořádala ZŠ burzu výrobků žáků s velikonoční tématikou, výtěžek burzy byl
věnován na charitu (adopce afrického chlapce Labana).
26. dubna se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.
13. května pořádala základní škola kulturní vystoupení ke Dni matek.
26. července se na Zvůli konal III. ročník závodů v triatlonu O pohár starosty obce,
který pořádal klub Trisk.
22. srpna se konaly pivní slavnosti.
15. listopadu se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.
5. prosince na náměstí pořádal svaz žen čertovský rej.
18. prosince žáci ZŠ navštívili DPS, kde obyvatelům zazpívali koledy a zarecitovali,
zahráli na flétny, přinesli jim i malé dárečky. Na radnici se 21. 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 2009 vyšla dvě čísla Kunžackého zpravodaje, v srpnu 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.
17. května oslavili žáci základní školy 100. narozeniny S.N.Wintona štafetovým
během na 100 metrů. O této události byla v české televizi reportáž stejně jako v různých
denících, na internetu a v zahraničním vysílání českého rozhlasu.
V červnu ve škole natáčel režisér Ráž dokumentární film o Martinu Bočkovi.
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 2009 celkem 9 423 svazků z toho je 2 315 naučných knih a 7 108
krásné literatury, nově bylo zakoupeno 346 knih. Zapsáno je celkem 150 a z toho 62
dětských čtenářů, kteří za rok 2009 celkem navštívili knihovnu 998krát a vypůjčili si 18 232
knižních titulů, z toho 4 852 naučná dospělí čtenáři, 7 923 beletrie dospělí čtenáři, 1 510
naučená děti, 3 890 beletrie děti. Knihovna odebírá 6 periodik, které si čtenáři půjčili
1 384krát. Oproti roku 2007 se zvýšil počet čtenářů a je potěšitelné děti se půjčovaly více knih
než v předchozím roce. Služba veřejného internetu je bezplatná a je velmi hojně využívána,
celkem asi více než 950 návštěv.

Národopis
Tři králové už se stali v Kunžaku tradicí, letos přišli popřát v opět v plné parádě.
V roce 2009 se masopustní rej na náměstí konal po několika letech jej uspořádal svaz
žen spolu s hasiči 21. února. Průvod masek šel Kunžakem a na náměstí byly stánky
s občerstvením, hrála hudba. Hlavním tématem byla pohádka Sněhurka a sedm
trpaslíků, reje se zúčastnilo velké množství různých masek a přišlo i velké množství
diváků. Masopust se vydařil. V březnu byl i dětský maškarní karneval.
Velikonoce byly letos v polovině dubna. Bylo krásné jarní počasí, teplota se vyšplhala
na 23°C, kvetly třešně vše se zelenalo.
Čarodějnice se konaly. Pálil se jeden oheň. V obci byly postaveny tři májky. Jedna na
Trávníkách a dvě na Bělidle.
Pouť se konala 30. srpna na náměstí. 28. srpna se konala pouťová taneční zábava a 29.
srpna se pořádal rockový večer v kině, ve Skalíčku byl country večer.Vše proběhlo k naprosté

spokojenosti návštěvníků. V sobotu dopoledne pršelo a bylo 10°C, pak se vyjasnilo a oteplilo
na 17°C, v neděli bylo již teplo a slunečno. Kolem náměstí a v ulici Ke Kostelu a
v Havlíčkově ulici byly postaveny stánky s tradičním pouťovým zbožím, ale také velké
množství stánků bylo s „vietnamským zbožím“. Na náměstí byly tyto pouťové atrakce: velký
řetízkový kolotoč, dětský kolotoč, dětský řetízkový kolotoč, přehupovačky, twister, autíčka,
skákací 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.
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 spolu s ČSŽ.
V prosinci byl na náměstí postaven vánoční strom, který byl osvětlen stejně jako keře
kolem. Byla osvětlena i borovice pod školou. Osvětlena byla základní škola. V Hradecké ulici
na a okolo náměstí byly umístěny na stožáry veřejného osvětlení světelné sněhové vločky.
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 2009 v našem obvodu o málo větší v minulém roce. Nejčastějším
trestným činem spáchaným v katastru obce Kunžak bylo: ohrožování pod vlivem návykové
látky 5x, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění 3x, porošování domovní
svobody 3x, podvod 3x, přestupek proti majetku 1x, krádež 1x, ublížení na zdraví 1x.
LEDEN
Neznámý pachatel v době od 30.10.2008 do 20.12.2008 odcizil nezjištěným způsobem
od rekreační chaty v obci Kunžak, m.č. Zvůle OA Škoda 105L, červené barvy, které bylo
odstavené a uzamčené asi 30m od této chaty na příjezdové cestě v lesním porostu. Ve vozidle
bylo osvědčení o registraci vozidla a nefunkční rádio nezjištěné značky. Vedeno jako trestný
čin neoprávněné užívání cizí věci dle § 249 odst. 1 trestního zákona. Pro provedené odborném
vyjádření věc byla překvalifikována na přestupek proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z.č.
200/90 Sb., kterého se dopustil doposud nezjištěný pachatel.
ÚNOR
Dne 5.2.2009 došlo k požáru stodoly na Malém Podolí za domem v Kunžaku. Došlo k
úplnému vyhoření stodoly a na místě zůstaly pouze obvodové zdi a ohořelé trámy krovu. Na
místě zasahovala jako první jednotka SDH Kunžak a poté HSZ J. Hradec a SDH Strmilov. Ve
stodole byly uloženy truhlářské stroje a traktor zn. Zetor. Na místě byl přítomen vyšetřovatel
HSZ J. Hradec, který jako příčinu požáru určil kamna na tuhá paliva, u kterých bylo ohnisko
požáru. Celková způsobená škoda byla předběžně stanovena na 400.000,-Kč. Věc si na místě
převzal vyšetřovatel HZS J. Hradec.
BŘEZEN
Dne 24.03.2009 oznámila R.B. na linku 158 že v době od.23.3.2009 22:00 hodin do

24.3.2009 5:00 hodin dosud nezjištěný NP odcizení finanční částky a mobilního telefonu z
domu v Kunžaku. NP nezjištěným způsobem vnikl na dvůr domu a poté si odemkl vchodové
dveře klíčem, který byl v zámku a vnikl do chodby domu. Zde měl již možnost volného
pohybu po domě a z obývacího pokoje, odcizil finanční částku ve výši 2.500,-Kč. Z chodby
ze stojánku položeného na pračce odcizil mobilní telefon zn. LG KP100 a dům opustil
přístupovou cestou. Věc šetřena jako trestný čin Porušování domovní svobody dle § 238 odst.
1, trestního zákona. Celkově NP způsobil škodu 3.000,-Kč
Dne 29.3.2009 v 01:15 hodin podezřelý L.K. řídil svůj osobní automobil zn. VW Golf,
kdy mu při silniční kontrole Policií ČR bylo přístrojem Dräger naměřeno 1,15 ‰ alkoholu v
dechu a druhou dechovou zkouškou mu bylo naměřeno 0,97 ‰ alkoholu v dechu. Čímž L.K.
ve stavu vylučujícím způsobilost vykonával činnost, při které mohl ohrozit život nebo zdraví
lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, přitom byl za uvedený čin v posledních dvou
letech odsouzen trestním příkazem OS J. Hradec. L.K. se tímto dopustil trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 201 odst. 1, 2 písm. a) tr. zák.
DUBEN
Dne 8.4.2009 v 20:10 řídil podezřelý R.H. OA zn. Fiat po silnici II. tř. č. 151 v obci
Kunžak ve směru na místní část Mosty, nepřizpůsobil jízdu svým schopnostem, vlastnostem
vozidla a nákladu, předpokládanému stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní
komunikace, její kategorii a třídě, povětrnostním podmínkám a jiným okolnostem a vyjel do
levého jízdního pruhu, kde bočně narazil do projíždějícího protijedoucího NA zn. Renault
s návěsem. Při nehodě utrpěl podezřelý těžké zranění a byl převezen RZP do nemocnice v
Jindřichově Hradci. U podezřelého byl proveden odběr krve a zjištěn výsledek 1,96 g/kg
alkoholu v těle. U řidiče nákladního vozidla provedena orientační dechová zkouška výsledek negativní, ke zranění řidiče druhého vozidla nedošlo. Na osobním vozidle vznikla
škoda asi ve výši 2.000,-Kč, na nákladním vozidle vznikla škoda asi 250.000,-Kč, na návěsu a
nákladu škoda nevznikla. Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na místě
ohledáním zjištěna ani uplatněna. Tímto jednáním se R.H. dopustil trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky dle § 201 odst. 1, 2 písm. c) tr. zák.
Dne 10.4.2009 v 23:40 hodin v Kunžaku, v ul. Čechova u domu čp. 17 ve směru na
Suchdol řídil osobní vozidlo zn. Ford. Byl kontrolován hlídkou PČR Studená. Byla
provedena dechová zkouška přístrojem Dräger ve 23:44 hod. naměřená hodnota 1,22 ‰
alkoholu v dechu a při druhé dechové zkoušce dne 11.4.2009 v 00:07 hod. mu byla naměřena
hodnota 1,16 ‰ alkoholu v dechu. J.M. tedy ve stavu vylučujícím způsobilost, který si
přivodil požitím návykové látky, vykonával činnost, kterou mohl ohrozit život nebo zdraví
lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku.a tím se dopustil se tímto dopustil trestného činu
ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 201 odst. 1 tr. zákona
KVĚTEN
Od 1.1.2009 10:00 hodin do 7.5.2009 12:00 hodin P.B. ml. v místě své trvalého bydliště
slovně napadal a vyhrožoval zabitím svým rodičům. Jednání P.B. ml. u obou vzbudilo
důvodnou obavu, že své výhružky naplní. Po poučení P.B. st. a A.B. dle § 163 tr. řádu nedali
souhlas k trestnímu stíhání jejich syna P.B. ml.Po zadokumentování byl případ pro
nepřípustnost trestního stíhání odložen. Dle § 197a tr. řádu.
Od 1.5.2009 11:30 hodin do 9.5.2009 12:30 hodin podezřelá Z.Č. ve dvou případech řídila

svůj osobní automobil zn. PEUGEOT po silnici I. tř. č. 164 a po silnici I. tř. č. 23 z Kunžaku
do Studené a zpět, ačkoliv není držitelkou příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního
zákona. Tímto jednáním se dopustila trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského
oprávnění dle §180d trestního zákona.
Od 11.05.2009 07:00 hodin do 17.05.2009 09:30 hodin si A.K. ke škodě cizího majetku
přisvojil dřevní hmotu v lesním porostu v k.ú obce Kunžak, která je majetkem poškozené D.S.
Dřevní hmotu následně za částku 1500,-Kč prodal D.V., který na uvedeném pozemku vykácel
dřevní hmotu o celkovém množství 7 m3. A.K. tak uvedl D.V. v omyl, neboť vystupoval jako
majitel lesního pozemku. A.K. se tímto jednáním dopustil trestného činu podvodu dle § 250
odst. 1 tr. zákona
Dne 19.05.2009 v 10:15 hodin byla řidička Z.Č. v obci Kunžak v ulici Střížovická
kontrolována hlídkou SDP J. Hradec při řízení motorového vozidla Peugeot. Při kontrole bylo
zjištěno, že podezřelá není držitelkou příslušného řidičského oprávnění podle zvláštního
zákona. Tímto jednáním se Z.Č. dopustila trestného činu řízení motorového vozidla bez
řidičského oprávnění dle §180d trestního zákona.
Od 22.05.2009 00:00 hodin do 23.05.2009 00:00 hodin NP nabízel na internetovém
aukčním portálu AUKRO.cz k prodeji sestavu zahradního nábytku za cenu 5.400,-Kč +
poplatek za kurýrní zásilkovou službu ve výši 1.200,-Kč, a když poškozená M.K. o nabízenou
sestavu zahradního nábytku projevila zájem a dne 25.5.2009 na jeho žádost zaslala fin. částku
ve výši 6.600,-Kč na účet udaný prodejcem, tak ten jí však po obdržení peněz zaplacené zboží
nezaslal, obdrženou fin. částku si ponechal a s poškozenou přerušil jakoukoliv komunikaci.
NP se tímto dopustil trestného činu podvodu dle § 250 odst. 1 tr. zákona.
Od 24.05.2009 21:00 hodin do 25.05.2009 13:45 hodin dosud neznámý pachatel vytrhl
okno zajištěné obrtlíkem do kuchyně rekreační chalupy v Kunžaku Jitrech. Zde již měl
možnost volného pohybu po celém objektu tento prohledal a odcizil potraviny, alkohol a
hotovost. Celková škoda 1418,- Poté přístupovou cestou objekt opustil. Tímto jednáním se
NP dopustil trestného činu krádeže dle § 247 odst. 1 písm. b) tr. zákona a trestného činu
porušování domovní svobody dle § 238 odst. 1,2 tr. zákona.
ČERVEN
Od 05.06.2009 20:30 hodin do 06.06.2009 06:20 hodin u objektu majitele K.P
v Kunžaku m.č. Valtínov dosud nezjištěný pachatel po vypáčení vchodových bezpečnostních
dveří vnikl do kanceláří firem, kanceláře prohledal poškodil kancelářské vybavení a odcizil
notebook. Škoda 45.000,-. NP se tímto dopustil trestného činu krádeže dle § 247 odst. 1 písm.
b) odst. 2 tr. zákona a trestného činu poškozování cizí věci dle § 257 odst. 1 tr. zákona.
Dne 14.06.2006 dosud neznámý pachatel uzavřel prostřednictvím dealera na prodejně v
Kunžaku úvěrovou smlouvu na jméno H.R. a na částku 69.300,- Kč, kterou použil na pořízení
3 ks skútrů v celkové ceně 99.000,- Kč tímto jednáním se NP dopustil trestného činu
úvěrového podvodu dle § 250b odst. 1,3 tr. zákona.
Dne 21.06.2009 v 04:00 hodin po slovní rozepři napadl J.D. podnapilého L.M. čímž mu
způsobil zlomeninu 4 prstu s dobou léčení více jak jeden měsíc a tím se J.D. dopustil
trestného činu ublížení na zdraví dle § 221 odst. 1 trestního zákona.

ČERVENEC
Dne. 04.07.2009 v 17:50 hodin poté, co požil alkoholické nápoje, řídil J.H. svůj OA
Mitsubishi po sil. II/151 ve směru od N.Bystřice na Dačice, při jízdě ulicí Hradecká
v Kunžaku kolem hřbitova nedodržel bezpečnou vzdálenost za předním jedoucím
motocyklem Suzuki a když jeho řidička D.P. zpomalila před přechodem pro chodce z důvodu
vyvolaných silničním provozem, řidič J.H. nestihl včas za ní zastavit a zezadu do ní narazil.
Při DN ke zranění osob nedošlo, Technická závada, jako příčina dopravní nehody, nebyla na
místě ohledáním zjištěna ani uplatněna. U řidiče OA J.H. byl dechovou zkouškou přístrojem
Dräger zjištěn alkohol v dechu a to při prvním měření 2,60 ‰ a při druhém 2,82 ‰ alkoholu
v dechu. Tímto jednáním se j.H. dopustil trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky
dle § 201 odst. 1, 2 písm. c) tr. zákona.
ZÁŘÍ
Od 06.07.2009 09:00 hodin do 24.09.2009 09:00 hodin P.B. ml. neoprávněně setrvává v
místě svého bydliště Kunžak m.č. Valtínov v rodinném domě svého otce P.B., když
rozsudkem Okresního soudu J. Hradec, který nabyl právní moc dne 20.6.2009, byl povinen
tento dům vyklidit do 15 dnů od právní moci rozsudku. Tímto jednáním se P.B. ml. Dopustil
trestného činu porušování domovní svobody dle § 238 odst. 1 tr. zákona.
LISTOPAD
Dne 15.11.2009 v 14:15 hodin podezřelý J.H. řídil po silnici II. tř. č. 164 mezi obcemi
Kunžak a Strmilov OA Ford, přestože není držitelem příslušného řidičského oprávnění podle
zvláštního zákona. Tímto jednáním se J.H. dopustila trestného činu řízení motorového vozidla
bez řidičského oprávnění dle §180d trestního zákona.
Dne 16.11.2009 v 00:55 hodin podezřelý L.E. v obci Kunžak, ulicemi Bystřická a B.
Němcové řídil zapůjčené motorové vozidlo zn. Peugeot, až před dům, kde vozidlo odstavil,
ačkoliv není držitelem příslušného řidičského oprávnění. Při kontrole byla provedena dechová
zkouška přístrojem Dräger s pozitivním výsledkem 1,00 ‰ alkoholu v dechu a druhá dechová
zkouška s výsledkem 1,03 ‰ alkoholu v dechu. L.E. tedy ve stavu vylučujícím způsobilost,
který si přivodil vlivem návykové látky vykonával činnost, při které mohl ohrozit život nebo
zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku. Tímto jednáním seL.E. dopustil
trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění dle § 180d tr. zákona a
trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky dle § 201 odst. 1 tr. zákona.
Dne 24.11.2009 v době od 22:00 hodin do 23:00 hodin muž. v podnapilém stavu
v Kunžaku, v jejich rodinném domě, v ložnici, napadl slovně a následně fyzicky svou
manželku, ta měla strach o svůj život a zdraví, kdy jednání manžela v ní vzbudilo důvodnou
obavu, že své výhružky uskuteční, proto z domu utekla k sousedům, kde setrvala do druhého
dne. Po poučení žena. dle § 163 tr. řádu nedala souhlas k trestnímu stíhání svého manžela. Po
zadokumentování byl případ pro nepřípustnost trestního stíhání odložen dle § 197a tr. řádu.

Počasí
Stejně jako v předchozích dvou letech byla zima v roce 2009 mírná. Začátek roku byl
mrazivý, teploty byly okolo -10°C, na rybnících byl pěkný led, tak se hodně bruslilo,
jinovatka byla pouze v nadmořské výšce nad 600 m. 2. ledna začalo drobně sněžit, 3. ledna
bylo -12°C. 4. ledna se oteplilo na -4°C a začalo sněžit, do 6. ledna napadalo asi 10cm sněhu,
pak začalo zase mrznou a teploty se den ode dne snižovaly až 10.ledna dokonce na -15°C.
Oteplení nastalo 15. ledna a 18. ledna bylo přes den nad nulou. 20. ledna dokonce začalo
pršet, taje led na rybnících a odtál zbytek sněhu. 22. ledna v noci sněžilo, napadly 3 cm
nového sněhu, který přes den odtával. 23. ledna pršelo a 24. ledna bylo dokonce +5°C,
slunečno a sníh zmizel. Do konce ledna nebyl žádný sníh a teploty byly okolo 0°C.
Na začátku února byly časté mlhy. 8. února byla sněhová vánice a napadlo nových 15
cm sněhu. 10. únory byla vichřice a prudký déšť, druhý den stále silně foukal vítr a celý den
sněžilo. Pak bylo slunečno a začalo mrznout (až -9°C), občas byla malá sněhová přeháňka.
16. února v noci sněžilo a napadlo asi 15 cm sněhu, pak opět mrzlo a od 18. do 20. února
napadlo nových 15 cm sněhu. Sněžilo a mrzlo celý týden až do 27. února, kdy dopoledne byla
sněhová vánice a odpoledne se oteplilo a začalo pršet a pršelo i noci a 28. února začal sníh tát
a bylo +8°C.
Na začátku března se otelilo a i v noci byly teploty nad nulou a přes den bylo i +10°C.
4. března byl v noci silný vítr a pršelo a sníh skoro všechen odtál. 9. března byla sněhová
vánice a bylo bílo, druhý den byly sněhové přeháňky, ale sníh tál. Od 14. března bylo úplně
jarní počasí, teploty byly okolo +10°C. 19. března se ochladilo, ráno chumelilo a přes den
byly sněhové přeháňky, sníh drží, ale je to jen poprašek. Až do 26. března byla zima, ranní
teploty okolo -6°C. 28. března bylo jarní počasí, bylo slunečno a teplota se vyšplhala na
+12°C. Ale následující dny do konce března bylo chladno.
1.dubna přiletěl čáp a přinesl jaro. 2. dubna bylo slunečno a teplota +15°C. 4. dubna
bylo dokonce ve stínu +23°C. Ze zimy jsme přešli rovnou do léta, před deseti dny padal sníh
a najednou tady bylo letní počasí. 5. dubna bylo +18°C v 14.30 hodin byla bouřka a padaly
kroupy, do večera pršelo a bylo vlhko. Od 6. dubna byly teploty přes +20°C až 17. dubna se
ochladilo na +15°C. Následující dny bylo úplně letní počasí, teploty byly přes +20°C,
nepršelo, bylo sucho. Až 30. dubna večer přišla bouřka a pršelo.
1. května už zase bylo slunečno a teplota +20°C. Teplé počasí vydrželo do 5. května se
ochladilo, ráno byla nula a pršelo, stejně jako následující den, přes den bylo jen +10°C a
pršelo.. Pak se na tři dny oteplilo a 12 května se opět ochladilo, pršelo a bylo přes den jen
+12°C, ale nebyly přízemní mrazíky. 25. a 26. května přišlo opravdové léto, teploty přes den
šplhaly ke +30°C. V noci 26. května byla bouřka a po ní přišlo ochlazení. 27. května bylo
ráno +14°C a přes celý den jenom +16°C, stejně tak bylo i následující dny, kdy ráno byly
teploty i +3°C a přes den bylo jen +9°C a pršelo. Stejný charakter počasí vydržel do konce
května.
Stejné počasí bylo i na začátku června, 4. června bylo ráno jenom +1°C, denní teploty
byly do +14°C a občas se vyskytovaly dešťové přeháňky. 11. června byl dokonce přívalový
déšť a 12. června byla v noci bouřka.V týdnu od 15. června se postupně začalo oteplovat a až
18. června byla teplota +25°C, konečně přišlo teplé počasí, ale netrvalo to dlouho. 22. června
vytrvale pršelo a přes den bylo +11°C a i v následujících dnech bylo chladno a počasí mělo
podzimní charakter. Od 24. června se sice začalo oteplovat, ale přišla bouřka a déšť a 26.
června v 21.00 hodiny byl přívalový déšť, který přinesl do Hradecké a Nové ulice bahno.
Od 24. června do 11. července mělo každý den počasí následující schéma: ráno mlha,
pak slunce, dusno, stálá vlhkost ve vzduchu, teploty až do +26°C, odpoledne mezi 15.00 a
16.00 hodinou bouřka, silný déšť, večer zataženo. Začaly růst houby, bylo hodně hřibů a
březáků. 11. července se ochladilo bylo jen +16°C, ale nepršelo. 13. července se oteplilo na

+25°C a druhý den bylo dokonce +30°C. Tyto teploty byly až do 17. července, kdy večer se
schylovalo k velké bouřce, ale naštěstí se Kunžaku vyhnula, ale v noci se ochladilo a 18.
července vytrvale pršelo a bylo +12°C. Od 20. července se začalo oteplovat a od 22. července
byly teploty přes +30°C a bylo dusno, 23. července byla tropická noc (+20°C) a večer přišla
malá bouřka a pršelo. 24. a 25. července se ochladilo na +20°C a byly dešťové přeháňky.
Od 27. července bylo letní počasí, teploty dosahovaly +20°C a někdy i přes +30°C,
občas byla večerní přeháňka. Až 22. srpna se ochladilo na +20°C a bylo zataženo. Ale pak
opět do 28. srpna bylo teplo a nepršelo teploty šplhaly ke +30°C. 29. srpna ráno pršelo a
ochladilo se na +10°C. Odpoledne už bylo slunečno a +17°C. V neděli 30. srpna, kdy byla
kunžacká pouť už zase bylo slunečno a teplo.
Od 1. do 3. září byly teploty přes +20°C ( až +25°C), bylo slunečno. 4. září začalo
pršet a ochladilo se na +14°C, náhle přišel podzim. 6. září se oteplilo na +19°C. Pak začalo
pravé babí léto. Až do konce září bylo slunečno, teploty i přes +20°C, občas byly ranní mlhy.
Začaly velmi růst houby. 30 září se trochu ochladilo a přišel drobný déšť.
1.října bylo teplo, slunečno, stále rostly houby. 6. října bylo večer dokonce +16°C a
přes den byla teplota přes +20°C a 7. října dokonce padaly teplotní rekordy. Byl nejteplejší
den za posledních 40 let. Ráno bylo +16°C a odpoledne dokonce +20°C. Ochlazení přišlo 9.
října, kdy pršelo a bylo +11°C. 13. října byla ráno nula a ten den prvně poletoval sníh. A 14.
října byly občas sněhové vánice, bylo bílo, ale sníh tál, celý den bylo+1°C. Tak jak nečekaně
přišlo léto, tak nyní bez velkého přechodu byla zima. (před pěti dyn lidé chodili v tričkách a
nyní to bylo na zimní kabát). 15. října celý den sněžilo a bylo +1°C, ráno byl -1°C, byly
závěje a napdlo 10 – 15 cm sněhu.. Následující dny už nesněžilo, ale teploty se pohybovaly
okolo +5°C a bylo celý den zataženo. 21. října bylo ráno -3°C. 24. října byla sice zataženo, ale
teplota se vyšplhala na +15°C. 25. října bylo ráno -1°C, ale bylo slunečno a přes den bylo
+12°C (na slunci dokonce +20°C). Sníh už zcela zmizel.
Na začátku listopadu byly mlhy a teploty do +10°C, nemrzne. Takovéto počasí bylo
skoro celý listopad, dokonce se i oteplilo. 17. listopadu bylo celý den +15°C a bylo slunečno.
Do konce listopadu nemrzlo, teploty se pohybovaly okolo +10°C, 26.listopadu padl i teplotní
rekord, bylo nad +10°C a bylo slunečno.
Stejné počasí bylo i na začátku prosince, přes den bylo okolo +5°C a víc, nemrzlo, ale
většinu dne byla mlha. Od 5. prosince začalo pršet a pršelo celý týden. 12. prosince se
ochladilo, ráno bylo -1°C a začalo sněžit. 14. prosince začalo mrznout, bylo -5°C a následující
dny byly ještě větší mrazy (až -8°C). 16. prosince celý den sněžilo. I v následujících dnech
bylo mrazivo a sněžilo, napadlo asi 5 cm sněhu. vypadalo to na bílé Vánoce. 20. prosince bylo
ráno dokonce -17°C. Ale 22. prosince přišla obleva a 23. prosince začalo pršet a sníh slezl a
Vánoce byly na blátě. Sníh nenapadl do konce roku a ani nebyly žádné velké mrazy. Bylo
zataženo a sychravo, teploty se pohybovaly okolo nuly a poslední den roku 2009 pršelo.
Srážky v roce 2009:
Leden
18,9 mm
Únor
107,6 mm
Březen
84,0 mm
Duben
18,5 mm
Květen
77,8 mm
Červen
165,1 mm
Červenec
119,2 mm
Srpen
113,6 mm
Září
29,4 mm
Říjen
72,8 mm
Listopad
31,7 mm
Prosinec
60,7 mm
Celkem:
899,3 mm
Průměr:
74,9 mm

Srážkově byl rok 2009 nadprůměrný.

Pohyb obyvatelstva
K 31. prosinci 2009 měla obec Kunžak 1508 občanů, Kunžak 1263, Suchdol 18,
Terezín 3, Mosty 94, Zvůle 8, Kaproun 3, Valtínov 119. Oproti loňskému roku se počet
obyvatel sníži o 5 obyvatel.
Celkem zde žije 780 mužů a 728 žen.
Ulice
B. Němcové
Bystřická
Čechova
Dačická
Havlíčkova
Hradecká
Jitra
Ke Kostelu
Malé Podolí
Velké Podolí
Komenského nám.
Střížovická
Nerudova
Nová
Strmilovská
Žižkova
Ostatní

počet obyvatel
74
128
29
121
45
130
5
32
103
63
52
45
149
174
30
20
72

V Kunžaku jsou přihlášeni i cizí státní příslušníci: Slovenská republika 10, Rakousko 2,
Ukrajina 9, Spolková republika Německo 1.
Narození v roce 2009:
Baránek Matěj
Drobilová Magdaléna
Kauca Patrik
Maixner Sascha
Jiruška Matyáš
Vlčková Terezie
Brunner Ondřej
Hanzl Tomáš
Dvořáková Natálie
Dobeš Šimon
Kotlár Ladislav
Porochoňská Natálie
Švecová Šárka
Forman Matyáš
Dvořáková Klára

Zemřelí v roce 2009:
Marek František
Ondráček Zdeněk
Šicnerová Marie
Tomíšek Vladimír
Dvořák František
Grausamová Marie
Krafka Jaroslav
Rojka Jaroslav
Rychtera Vladimír
Kohout František
Zonková Vlastimila
Nejstarší občané:
Ženy Marie Schitznerová
Anežka Koblížková
Antonie Buchnerová
Muži Jaroslav Šabatka
Rudolf Máca
Jan Mátl
Svatby:
V roce 2009 byly v Kunžaku uzavřeny 4 sňatky, 3 byly delegovány z jiného města. Místní
občané, kteří uzavřeli sňatek: Erika Doležalová a Josef Dvořá.

