ZÁPIS DO KRONIKY
2011

Činnost OÚ a zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se během roku 2011 scházelo pravidelně, celkem na 13
zasedáních.
Členové zastupitelstva: Alena Brunnerová (SDH Valtínov), Jaroslav Čapek (SNK
Tělovýchova a sport), Robert Kálal (KDU-ČSL), Mgr. Eva Krafková (SNK Tělovýchova a
sport), Josef Kudrna ( SNK Živnostníci), Ing. Petr Moučka (SNK Mosty), MVDr. Vít Němec
(SNK Zdravý rozum), Jiří Pala (ČSSD), Ing. Petr Popela (SNK Tělovýchova a sport), Luboš
Rozporka (KSČM), Drahoslava Vobrová (SNK Živnostníci).
Starosta - Jaroslav Čapek, místostarostka - Drahoslava Vobrová.
Finanční výbor: předseda – Ing. Petr Popela, členové – Jiří Pala, Jana Procházková,
Zdeněk Pudil, Jiří Dvořák.
Kontrolní výbor: předseda – Josef Kudrna, členové – Ing. Karel Winkler, Luboš
Rozporka, Petr Král, Ing. Petr Moučka.
Komise školská a kulturní: předseda – Mgr. Eva Krafková, členové – Iva Eichlerová,
MVDr. Vít Němec, Josef Drobil, Dana Kudrnová.
Komise sociální a bytová: předseda – Alena Brunnerová, členové – Miroslava
Ferdanová, Marta Hájková, Jindřich Waszniowski, Marie Matoušková.
Komise veřejného pořádku: předseda – Robert Kálal, členové – Jan Smejkal, Karel
Loukota, Jan Nechanický, Eva Šteflová.
Dne 18. října 2011 rezignoval na funkci člena zastupitelstva obce Kunžak a na člena
kontrolního výboru pan Jiří Pala. Na uvolněné místo zastupitele nastoupil první náhradník
z kandidátní listiny ČSSD pan Petr Král. Za člena kontrolního výboru byl zastupitelstvem
zvolen pan Zdeněk Zámečník.
V personálním obsazení míst na Obci došlo k této změně: pan Karel Hanzalík ukončil
pracovní poměr k 3. červnu 2011 a na jeho místo do pracovní čety byl přijat pan Vlastimil
Škrabal. Z ESF se podařilo prostřednictvím ÚP získat od jara do podzimu dvě pracovní místa
na veřejně prospěšné práce. Další místo bylo vytvořeno od října 2011.
Z rozhodnutí zastupitelstva obce byly v letošním roce zrealizovány tyto akce:
- oprava komunikace – betonové žlaby Mosty
- odvodnění MK Terezín
- DPS – zahradní altán
- pokládka obrubníků a odvod. žlabu u čp. 367 Kunžak
- opravy v čp. 165 – byt, půdní prostory Kunžak
- Kunžak – rekonstrukce a modernizace místních komunikací
- rozšíření veřejného osvětlení Kunžak
- brána hřbitova Kunžak
- úroky z úvěru na rekonstrukci a modernizaci místních komunikací
- oplocení a brána hřbitova Valtínov
- modernizace místních komunikací v obci Kunžak – Mosty
- oprava techniky KS – kabina Multicar

-

oprava chodníků Havlíčkova ulice Kunžak
vánoční výzdoba – hvězdy, vánoční osvětlení, habry, kašna
oprava chodníku Valtínov
úroky z úvěru na stavbu DPS (poskytnutý v roce 2003)
výstavba chodníku Nerudova ulice Kunžak
mříže okna hasičská zbrojnice Valtínov
zpracování žádosti o dot. posílení vod. zdroje Valtínov
výměna počítačů OÚ – server, stavební technik
prodloužení vodovod. řadu Malé Podolí Kunžak
pamětní deska Karla Vobišová – Žáková
zpracování žádosti o dotaci ČOV Suchdol
oprava čp. 394 – budova na hřišti – střecha, místnost

Tyto akce si vyžádaly náklad 22 462 583,- Kč včetně DPH. Získané dotace činily
19 325 898,-Kč.
Obci se podařilo v roce 2009 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 Invest s.r.o. Praha. Obec získala na
realizaci této akce, která měla 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.). Protože byla celá 5. výzva
ROP zrušena a všechny podané žádosti byly přehodnocovány, k realizaci akce v roce 2010
nedošlo, na podzim byla znovu dotace obci přiznána a její realizace se přesunula do roku
2011, kdy se celou akci podařilo dokončit.
Krajský úřad České Budějovice, oddělení stavebního úřadu zrušil Rozhodnutí stavebního
úřadu Jindřichův Hradec ve věci umístění stavby kanalizace a ČOV ve Valtínově, věc vrátil k
novému projednání a to na základě odvolání paní Venduly Kloiberové, Dačice, pana Karla
Procházky, Valtínov, pana Antonína Doležala, Valtínov a OS Zdravý rozum Valtínov. V
případě odvolání Občanského sdružení Zdravý rozum se dle rozhodnutí Krajského úřadu
jedná o odvolání nepřípustné. Krajský úřad ve svém rozhodnutí shledal pochybení stavebního
úřadu v Jindřichově Hradci ve výše uvedené věci a věc vrátil k novému projednání. Starosta
seznámil zastupitelstvo s vyjádřením pana Hájka, pracovníka stavebního úřadu Jindřichův
Hradec, které si v této záležitosti vyžádal. Podle tohoto vyjádření vyzve stavební úřad
Jindřichův Hradec po nabytí právní moci rozhodnutí Krajského úřadu žadatele k odstranění
nedostatků podání a řízení přeruší. Obec Kunžak dne 24. 3. 2011 obdržela výzvu odboru
výstavby a ÚP MěÚ J. Hradec o doplnění žádosti k územnímu řízení mimo jiné o souhlasy
vlastníků pozemků s jejich ověřeným podpisem. Na základě této výzvy obeslala Obec Kunžak
všechny vlastníky nemovitostí ve Valtínově se žádostí o vyjádření souhlasu či nesouhlasu
s umístěním bočního kanalizačního řadu včetně domácí čerpací jímky na jejich pozemku, aby
bylo možné zjistit, zda v projektové přípravě tlakové kanalizace je či není možné pokračovat.
Ze 116 majitelů nemovistostí vyslovilo 55 souhlas, 19 nesouhlas a 42 se nevyjádřilo.
Zpracovatel projektové dokumentace se vyjádřil, že vzhledem k odporu části obyvatel a velmi
pravděpodobnému odvolávání se proti vydaným rozhodnutím bude velmi složité a zdlouhavé
dopracovat se k platnému stavebnímu povolení, bez kterého není možné žádat o dotaci.
Zastupitelstvo odslouhlasilo to, aby byla pozastavena příprava odkanalizování Valtínova
jenotnou kanalizací.

V Suchdole byl v devadesátých letech (společně s vodovodem) položen hlavní
kanalizační řad. V této části obce byl v současnosti řešen pouze přivaděč a čištění
splaškových vod čistírnou odpadních vod. Obec vlastní platné stavební povolení a ve fázi
příprav je žádost o dotaci na stavbu přivaděče a ČOV Suchdol. Obec chce v roce 2012
požádat o dotaci na realizaci stavby, a tak v roce 2011 začala s přípravami – začalo se
připravovat výběrové řízení na výběr firmy pro realizaci této stavby.
Během roku obecní zastupitelstvo schválilo tyto nové vyhlášky: Vyhláška č. 1/2011 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu, vyhlášku č. 2 Požární řád obce Kunžak a Vyhláška č.
3/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Nedošlo ke změně v užívání obecních bytů. Roční nájmy byly o rok prodlouženy.
Byly obsazeny všechny byty v DPS a oproti roku 2010 došlo ke změně v nájemnících – č. 9
byl pronajet paní Jitce Chocholové a byt č. 14 paní Boženě Kadlecové.
Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší
výměry ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů). Byla prodána jedna stavební parcela manželům Lence a Zdeňkovi Pudilovým za 251 000,-Kč
V prosinci 2006 po shromáždění všech dostupných podkladů a materiálů byla poslána
žádost na Poslaneckou sněmovnu ČR o přidělení statutu města. Do konce roku 2011 nebyla
žádost vyřízena.
Obecní zastupitelstvo rozhodlo o udělení čestného občanství Karle Vobišové Žákové in
memoriam, starosta obce předal pamětní listinu jejímu synovi Karlu Žákovi v Praze u sochy
Elišky Krásnohorské na Karlově náměstí 1. listopadu, kde se konalo malé shromáždění
rodinných příslušníků a přátel kunžacké rodačky.
Obec Kunžak během roku 2011 přispěla ČSŽ 4 000,- Kč na pořádání dětského
karnevalu, 4 000,- Kč na pořádání Dětského dne, 4 000,- Kč na pořádání čertovského reje,
Svazu tělesně postižených 8 000,- Kč na jejich činnost, SDH Mosty 5 000,- Kč, SDH
Valtínov 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 3 000,- Kč, Klubu přátel Karly Vobišové Žákové
5 000,- Kč na vydání monografie o sochařce, která je kunžackou rodačkou, TJ 3 000,-Kč na
uspořádání turnaje v sálové kopané, Centru zdravotně postižených Jindřichův Hradec 2 000,Kč, TJ oddíl kuželky 53 000,- Kč na dokončení rekonstrukce kuželny, MS Jitro 3 500,- Kč na
instalaci odrazek a pachových ohradníků kolem silnic, Hospicu Sv.Jana Nepomuka
Neumanna v Prachaticích 5 000,- Kč, ZŠ S.N.Wintona Kunžak 4 000,- Kč na občerstvení pro
žáky při premiéře filmu Nickyho rodina, 5 000,- Kč na dopravu při obhajobě mezinárodního
titulu Ekoškola a 16 000,- Kč na dopravu na Žákovskou konferenci Klubu ekologické
výchovy a na koncert Chaim be tikva – který byl dedikovaný Siru N. Wintonovi a nad nímž
škola převzala záštitu.

OBEC KUNŽAK
Plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby - rok 2011
ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

Pol.

SKUTEČNOST
v Kč

PŘÍJMY
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1334
1335
1337
1341
1342
1343
1344
1345
1347
1361
1511
4111
4112
4116
4121
4122
4123
4134
4222

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
Odvody za odnětí půdy - z.p.f.
Popl. -odnětí poz. - funkce lesa
Poplatek - za prov. syst. likvid. 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
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
Ninv. přijaté transfery - reg. rada
Převody z rozpočtových účtů
Investiční přijaté transfery od krajů

4223 Investiční přijaté transfery od reg. rad

1032 - Podpora ostat. produkčních činn.
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
1070 - Rybářství
2131 Příjmy z pronájmu pozemků
2141 - Vnitřní obchod
2112 Příjmy z prodeje zboží
2212 - Silnice
2310 Př. z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady

2219 - Ost. záležit. pozem. komunikací
2310 Příjmy z prod. krát. a dlouh. drob. dl.

2 779 538,00
223 164,00
419 266,00
2 638 308,00
400 000,00
6 094 696,00
0,00
0,00

2 779 538,00
223 164,00
419 266,00
2 638 308,00
400 000,00
6 094 696,00
2 648,00
1,00

2 397 879,39
112 066,43
239 940,12
2 511 402,25
277 970,00
5 958 906,00
2 648,00
0,36

849 000,00
33 000,00
180 000,00
20 000,00
8 000,00
40 000,00
10 000,00
103 000,00
1 200 000,00
0,00
884 000,00
0,00
700 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00

845 442,00
31 443,00
215 372,00
26 030,00
21 112,00
62 992,00
0,00
86 460,00
1 669 809,00
8 184,00
884 000,00
592 120,00
790 395,00
247 962,00
64 750,00
4 209 793,30
95 966,00

0,00
16 581
972,00

849 000,00
33 000,00
180 000,00
20 000,00
8 000,00
40 000,00
10 000,00
103 000,00
1 200 000,00
8 184,00
884 000,00
592 121,00
790 395,00
247 962,00
64 750,00
4 209 794,00
95 966,00
19 008
086,00
40 901
879,00

700 000,00

747 343,00

909 871,60

89 000,00

89 000,00

89 605,00

0,00

1 512,00

1 527,00

0,00
0,00
0,00

105,00
1 188,00
1 293,00

105,00
1 188,00
1 293,00

0,00

45,00

45,00

19 008 084,99
40 360 727,84

majetk.
2322 Přijaté pojistné náhrady

2223 - Bezpečnost silničního provozu
2229 Ostatní přijaté vratky transferů

0,00
0,00

2 976,00
3 021,00

2 976,00
3 021,00

0,00

1 905,00

1 905,00

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

Pol.
2310 - Pitná voda
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
2329 Ostatní nedaňové příjmy j.n.

SKUTEČNOST
v Kč

138 000,00
0,00
138 000,00

191 502,00
872,00
192 374,00

191 502,00
872,00
192 374,00

180 000,00

133 429,00

133 429,00

0,00

1 000,00

1 000,00

3 000,00
0,00
3 000,00

24 300,00
600,00
24 900,00

23 920,00
900,00
24 820,00

3326 - Poř., zach. obn. hod. míst. kult. p.
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady

0,00

12,00

12,00

3349 - Ost. záležitosti sdělov. prostř.
2111 Příjmy z poskyt. služeb a výrobků

0,00

600,00

600,00

160 000,00

160 000,00

173 700,00

255 724,00
670 084,00
0,00
0,00
925 808,00

294 446,00
670 084,00
7 000,00
2 174,00
973 704,00

290 337,00
616 820,00
7 000,00
2 174,00
916 331,00

45 550,00
141 276,00
186 826,00

61 168,00
141 276,00
202 444,00

72 555,00
137 859,00
210 414,00

3631 - Veřejné osvětlení
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady

0,00

12 244,00

12 244,00

3632 - Pohřebnictví
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

0,00

307,00

1 619,00

2321 - Odv. a čistění odp. vod, nakl. s k.
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
3314 - Činnosti knihovnické
2310 Př. z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.
3319 - Ostatní záležitosti kultury
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží

3412 - Sportovní zařízení v majetku obce
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

2111
2132
2321
2324

3612 - Bytové hospodářství
Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí
Přijaté neinvestiční dary
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady

3613 - Nebytové hospodářství
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2132 Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí

2139 Ostatní příjmy z pronájmu majetku
2310 Př. z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady

63,00
200,00
9 669,00
10 239,00

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

Pol.
2111
2119
2131
2133
2310
2324
2329
3111
3113

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

3639 - 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
Př. z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.
Přij. nekapit. příspěvky, náhrady
Ostatní nedaňové příjmy j.n.
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje ost. hmot. dlouh. majetku

203,00
400,00
9 669,00
11 891,00

SKUTEČNOST
v Kč

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

17 412,00
2 640,00
170 000,00
150,00
7 400,00
840,00
10 280,00
383 560,00
55 000,00
647 282,00

20 894,00
6 552,00
216 955,00
5 330,00
7 400,00
840,00
10 310,00
383 560,00
55 000,00
706 841,00

112 000,00
1 500,00
113 500,00

112 000,00
1 500,00
113 500,00

157 346,00
1 840,00
159 186,00

0,00
40 000,00
0,00
40 000,00

2 010,00
43 973,00
704,00
46 687,00

2 910,00
58 417,20
704,00
62 031,20

3727 - Prevence vzniku odpadů
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

120 000,00

120 000,00

156 105,50

3742 - Chráněné části přírody
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků

0,00

117 300,00

117 300,00

0,00
0,00
0,00

7 000,00
3 277,00
10 277,00

7 000,00
3 277,00
10 277,00

0,00
0,00
0,00

348,00
320,00
668,00

348,00
320,00
668,00

5 000,00
190,00

5 000,00
190,00

6 712,00
361,00

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží

3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2310 Příjmy z prodeje krát. a drob. dlouh. maj.
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady

3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
2212 Sanč. platby přij. od jiných subjetků
2322 Přijaté pojistné náhrady

5512 - PO - dobrovolná část
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady

6171 - Činnost místní správy
2111 Příjmy z poskytovaných služeb a výrobků
2112 Příjmy z prodeje zboží

2322 Přijaté pojistné náhrady
2324 Přij. nekapit. příspěvky, náhrady

6310 - Obec. příjmy a výd. z fin. operací
2141 Příjmy z úroků (část)
6409 - Ostatní činnosti
2111 Příj. z poskyt. služeb a výrobků
2321 Přijaté neinvestiční dary

PŘÍJMY CELKEM

0,00
0,00
5 190,00

10 161,00
25 078,00
40 429,00

10 161,00
25 078,00
42 312,00

100 000,00

100 000,00

89 870,33

0,00
0,00
0,00

21 600,00
200 000,00
221 600,00

21 600,00
200 000,00
221 600,00

19 519
296,00

44 874
642,00

44 610 956,47

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

SKUTEČNOST
v Kč

VÝDAJE

5021
5031
5032
5139
5156
5162
5169
5173

1032 - Podpora ostat. produkčních činn.
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu j.n.
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekom. a radiokom.
Nákup ostatních služeb
Cestovné

2141 - Vnitřní obchod
5212 Neinv. transfery fyzickým osobám

5011
5021
5031
5032
5137
5139
5141
5156
5169
5171
5179
5192
5424

2212 - Silnice
Platy zaměstnanců v prac. poměru
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Úroky vlastní
Pohonné hmoty a maziva
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Ostatní nákupy j.n.
Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady
Náhrady mezd v době nemoci

6121 Budovy, haly, stavby

2219 - Ost. záležitosti pozem. komunik.
5139 Nákup materiálu j.n.
5171 Opravy a udržování

36 000,00
9 000,00
3 240,00
7 000,00
0,00
1 600,00
242 165,00
7 500,00
306 505,00

56 058,00
14 017,00
4 848,00
53 178,00
341,00
1 600,00
193 849,00
10 912,00
334 803,00

56 058,00
14 017,00
4 848,00
52 027,60
341,00
1 600,00
147 968,00
10 912,00
287 771,60

28 800,00

28 800,00

28 800,00

40 500,00
22 500,00
15 750,00
5 670,00
70 589,00
25 000,00
316 313,00
15 000,00
280 000,00
658 859,00
0,00
0,00
0,00
21 127
326,00
22 577
507,00

88 097,00
22 500,00
27 649,00
9 951,00
0,00
79 130,00
147 844,00
15 000,00
350 590,00
658 859,00
34 971,00
1 188,00
3 399,00
21 100
851,00
22 540
029,00

70 423,00
2 369,00
17 606,00
6 337,00
0,00
76 010,50
147 843,60
0,00
273 317,55
122 716,00
34 970,40
1 188,00
3 399,00

0,00
408 211,00

3 489,00
408 211,00

20 578 244,89
21 334 424,94

3 489,00
404 927,00

5365 Platby daní a popl. kraj., obcím…
6121 Budovy, haly, stavby

2223 - Bezpečnost silničního provozu
5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO
2229 - Ostatní záležit. v silniční dopravě
5137 DHDM

5139
5169
5171
6121

2310 - Pitná voda
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby

2321 - Odvád. a čis. odp. vod a nakl. s k.
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby

2341 - Vodní díla v zemědělské krajině
5139 Nákujp materiálu j.n.
5171 Opravy a udržování

3111 - Předškolní zařízení
5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO
3113 - Základní školy
5331 Neinv. příspěvky zřízeným PO
5336 Neinv. dotace zřízeným přísp. organizacím

5021
5031
5032
5136
5139
5153
5154
5162
5163
5169
5171

4 015,00
500 000,00
915 715,00

4 015,00
357 018,00
769 449,00

0,00

5 700,00

5 700,00

50 000,00

50 000,00

0,00

45 000,00
35 760,00
509 000,00
400 000,00
989 760,00

45 000,00
35 760,00
509 000,00
495 966,00
1 085 726,00

3 779,00
5 644,80
0,00
315 357,63
324 781,43

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

Pol.

5139
5169
5171
6121

0,00
500 000,00
908 211,00

3314 - Činnosti knihovnické
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Knihy, učební pomůcky a tisk
Nákup materiálu j.n.
Plyn
Elektrická energie
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování

SKUTEČNOST
v Kč

10 000,00
48 000,00
1 045 000,00
40 000,00
1 143 000,00

10 000,00
48 000,00
1 045 000,00
64 600,00
1 167 600,00

0,00
3 489,60
0,00
64 600,00
68 089,60

0,00
25 000,00
25 000,00

3 922,00
21 078,00
25 000,00

3 922,00
2 500,00
6 422,00

982 899,00

1 023 575,00

1 023 575,00

2 037 500,00
0,00
2 037 500,00

2 188 725,00
440 945,00
2 629 670,00

2 188 725,00
440 944,00
2 629 669,00

30 000,00
7 500,00
2 700,00
65 000,00
4 000,00
32 130,00
9 768,00
11 000,00
700,00
4 400,00
5 000,00

30 000,00
7 500,00
2 700,00
66 376,00
2 624,00
37 800,00
9 771,00
11 000,00
700,00
5 188,00
4 212,00

30 000,00
7 500,00
2 700,00
66 375,90
0,00
37 800,00
9 771,00
10 008,00
700,00
5 188,00
0,00

5021
5031
5032
5139
5169
5175
5194

3319 - Ostatní záležitosti kultury
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu j.n.
Nákup ostatních služeb
Pohoštění
Věcné dary

3326 - Poř. zach. obn. hodn. míst. kult. p.
5154 Elektrická energie
5171 Opravy a udržování
Ost. neinv. transfery veř. rozpočtům úz.
5329 úrov.

3341 - Rozhlas a televize
5171 Opravy a udržování
5192 Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady

172 198,00

177 871,00

170 042,90

32 000,00
3 000,00
1 080,00
10 000,00
13 000,00
2 000,00
2 000,00
63 080,00

27 290,00
0,00
0,00
1 790,00
30 000,00
2 000,00
2 000,00
63 080,00

27 290,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
900,00
1 000,00
59 190,00

1 016,00
25 000,00

944,00
25 000,00

944,00
0,00

0,00
26 016,00

16 650,00
42 594,00

16 650,00
17 594,00

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

17 441,00
8 201,00
25 642,00

17 441,00
3 569,00
21 010,00

Pol.

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

3349 - Ostatní záležitosti sdělov. prostř.
5169 Nákup ostatních služeb

15 000,00

15 000,00

11 704,00

5 000,00
1 250,00
450,00
2 000,00
400,00
16 500,00
25 600,00

5 456,00
1 250,00
450,00
6 958,00
172,00
17 139,00
31 425,00

5 456,00
1 250,00
450,00
6 958,00
0,00
17 139,00
31 253,00

244 432,00
61 108,00
21 999,00
10 000,00
35 000,00
51 723,00
175 596,00
81 324,00
8 500,00
8 100,00
22 000,00
50 000,00
0,00
769 782,00

244 432,00
61 108,00
21 999,00
10 000,00
35 000,00
57 905,00
184 697,00
64 317,00
8 500,00
8 100,00
22 000,00
245 727,00
1 527,00
965 312,00

224 458,00
56 116,00
20 202,00
2 220,00
21 489,60
57 905,00
184 697,00
64 317,00
7 809,06
8 100,00
14 218,00
206 323,00
1 527,00
869 381,66

5021
5031
5032
5139
5175
5194

3399 - Ost. zál. kult. círk. sděl. pr. - SPOZ
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Nákup materiálu j.n.
Pohoštění
Věcné dary

5011
5031
5032
5137
5139
5151
5153
5154
5162
5163
5169
5171
5192

3412 - Sport. zařízení v majetku obce
Platy zaměst. v prac. poměru
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
Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady

SKUTEČNOST
v Kč

3419 - Ostatní tělovýchovná činnost
5222 Neinv. transfery občan. sdružením

70 000,00

70 000,00

70 000,00

3429 - Ost. zájmová činnost a rekreace
5169 Nákup ostatních služeb

25 000,00

25 000,00

0,00

117 560,00
22 055,00
34 279,00
12 340,00
0,00
5 000,00
19 000,00
76 704,00
193 305,00
55 751,00
15 000,00
17 300,00
37 000,00
66 000,00
0,00
0,00
100 000,00
771 294,00

117 560,00
21 507,00
34 279,00
12 340,00
299,00
28 540,00
8 639,00
93 605,00
233 779,00
53 644,00
15 092,00
17 300,00
40 247,00
101 229,00
548,00
24 673,00
100 000,00
903 281,00

114 857,00
15 890,00
30 841,00
11 100,00
299,00
28 540,00
8 637,70
93 605,00
233 779,00
53 644,00
15 091,14
17 194,00
40 247,00
101 229,00
548,00
24 673,00
70 225,00
860 399,84

5011
5021
5031
5032
5132
5137
5139
5151
5153
5154
5162
5163
5169
5171
5424
5909
6121

3612 - Bytové hospodářství
Platy zaměst. v prac. poměru
Ostatní osobní výdaje
Pov. pojistné na soc. zabezp.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Ochranné pomůcky
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Plyn
Elektrická energie
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Náhrady mezd v době nemoci
Ostatní neinvestiční výdaje j.n.
Budovy, haly, stavby

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

Pol.
5021
5031
5032
5139
5151
5153
5154
5163
5169
5171
5424

3613 - 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
Náhrady mezd v době nemoci

5021
5154
5169
5171
6121

3631 - Veřejné osvětlení
Ostatní osobní výdaje
Elektrická energie
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Budovy, haly, stavby

5139
5151
5169
5171
5192

3632 - Pohřebnictví
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Nákup ostatních služeb
Opravy a udržování
Poskyt. neinv. příspěvky a náhrady

SKUTEČNOST
v Kč

7 415,00
1 854,00
667,00
5 000,00
8 095,00
76 559,00
17 433,00
32 850,00
20 000,00
100 000,00
0,00
269 873,00

7 141,00
1 854,00
667,00
5 000,00
10 340,00
86 198,00
17 626,00
32 850,00
20 000,00
64 739,00
274,00
246 689,00

3 607,00
1 062,00
383,00
1 621,40
10 340,00
86 198,00
17 626,00
32 850,00
3 027,00
566,00
274,00
157 554,40

4 800,00
350 000,00
2 000,00
55 000,00
100 000,00
511 800,00

4 800,00
343 154,00
15 775,00
75 556,00
100 000,00
539 285,00

4 800,00
343 154,00
15 775,00
75 556,00
36 342,00
475 627,00

10 000,00
2 558,00
20 000,00
30 000,00
20 000,00

19 607,00
3 929,00
50 898,00
60 000,00
17 423,00

18 572,20
3 929,00
50 898,00
60 000,00
0,00

82 558,00

151 857,00

133 399,20

874 904,00
115 900,00
223 477,00
80 451,00
2 500,00
10 000,00
25 000,00
90 000,00
12 246,00
14 909,00
180 000,00
4 400,00
37 000,00
8 000,00
10 000,00
50 000,00
194 300,00
192 370,00
0,00
10 000,00
100 000,00
2 235 457,00

874 904,00
104 444,00
223 477,00
80 451,00
2 500,00
10 000,00
25 000,00
90 000,00
10 890,00
18 749,00
180 000,00
4 400,00
37 000,00
8 000,00
10 000,00
63 264,00
193 832,00
192 370,00
3 000,00
12 795,00
100 000,00
2 245 076,00

823 236,00
396,00
205 251,00
73 885,00
293,00
6 373,00
17 280,00
73 738,00
10 890,00
18 749,00
179 191,10
4 050,00
36 309,00
1 870,00
2 720,00
63 263,80
145 026,00
192 369,60
3 000,00
12 795,00
6 570,00
1 877 255,50

3721 - Sběr a svoz nebezp. odpadů
5169 Nákup ostatních služeb

65 000,00

65 000,00

56 649,50

Pol.

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

5011
5021
5031
5032
5131
5132
5137
5139
5151
5154
5156
5162
5163
5166
5167
5169
5171
5178
5361
5362
6130

3639 - 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
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Studená voda
Elektrická energie
Pohonné hmoty a maziva
Služby telekom. a radiokom.
Služby peněžních ústavů
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
Pozemky

3722 - Sběr a svoz komunálních odpadů
5138 Nákup zboží
5139 Nákup materiálu j.n.
5169 Nákup ostatních služeb

3723 - Sběr a svoz ostatních odpadů
5169 Nákup ostatních služeb
5171 Opravy a udržování

3742 - Chráněné části přírody
5169 Nákup ostatních služeb

5011
5031
5032
5132
5137
5139
5166

3745 - Péče o vzhled obcí a veř. zeleň
Platy zaměstnanců v pracovním poměru
Pov. pojistné na soc. zab.
Pov. pojistné na veř. zdrav. poj.
Ochranné pomůcky
DHDM
Nákup materiálu j.n.
Kunzult., porad. a práv. služby

SKUTEČNOST
v Kč

2 300,00
2 950,00
1 014 720,00
1 019 970,00

2 300,00
3 096,00
1 014 720,00
1 020 116,00

2 064,00
3 096,00
985 903,50
991 063,50

336 654,00
0,00
336 654,00

382 485,00
5 214,00
387 699,00

382 485,00
5 214,00
387 699,00

0,00

117 300,00

98 000,00

95 800,00
23 950,00
8 622,00
0,00
50 000,00
10 000,00
0,00

158 488,00
39 622,00
14 262,00
249,00
50 000,00
10 000,00
600,00

131 105,00
32 775,00
11 801,00
249,00
46 016,00
1 899,80
600,00

5169 Nákup ostatních služeb
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

40 000,00
0,00
228 372,00

48 157,00
11 000,00
332 378,00

48 157,00
11 000,00
283 602,80

4343 - Soc. pomoc v souvisl. s živ. pohr.
5499 Ost. neinv. transfery obyvatelstvu

6 000,00

6 000,00

0,00

4351 - Os. asist., peč. služba, sam. bydl.
5141 Úroky vlastní

76 193,00

129 193,00

66 025,80

55 970,00
3 600,00
0,00
10 000,00
46 000,00
4 081,00
8 838,00
20 033,00
20 000,00
8 100,00
1 100,00
15 500,00
27 000,00
15 000,00
0,00
235 222,00

55 970,00
3 600,00
3 395,00
90 392,00
24 801,00
819,00
8 617,00
19 497,00
20 535,00
9 928,00
1 100,00
49 804,00
29 137,00
15 000,00
6 692,00
339 287,00

0,00
3 200,00
3 395,00
88 936,00
24 800,40
819,00
8 617,00
19 497,00
16 316,80
9 428,00
0,00
49 804,00
10 336,00
15 000,00
6 692,00
256 841,20

5019
5021
5132
5137
5139
5151
5153
5154
5156
5163
5167
5169
5171
5222
6123

5512 - PO - dobrovolná část
Ostatní platy
Ostatní osobní výdaje
Ochranné pomůcky
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
Dopravní prostředky

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

Pol.

5021
5023
5031
5032
5167
5173

6112 - 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

6149 - Ostatní všeob. vnitřní správa j.n.
5169 Nákup ostatních služeb

5011
5021
5031
5032
5038
5136

6171 - 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.
Knihy, učební pomůcky a tisk

SKUTEČNOST
v Kč

19 200,00
823 700,00
130 925,00
75 861,00
3 000,00
3 000,00
1 055 686,00

19 200,00
823 700,00
130 925,00
75 861,00
3 000,00
3 000,00
1 055 686,00

500,00
769 213,00
124 672,00
69 303,00
1 440,00
1 744,00
966 872,00

0,00

8 184,00

0,00

1 175 755,00
19 300,00
296 814,00
106 853,00
15 000,00
12 800,00

1 169 176,00
19 300,00
296 814,00
106 853,00
15 000,00
12 800,00

1 093 203,00
15 167,00
273 044,00
98 287,00
13 016,00
9 289,00

5137
5138
5139
5151
5154
5156
5161
5162
5163
5164
5166
5167
5169
5171
5172
5173
5175
5179
5192
5194
5321
5362
5365

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
Ostatní nákupy j.n.
Poskyt. neinv. příspěvky, náhrady
Věcné dary
Neinvestiční transfery obcím
Platby daní a poplatků SR
Platby daní a popl. kraj., obcím

40 000,00
4 000,00
60 000,00
24 505,00
136 899,00
40 000,00
40 000,00
82 000,00
33 850,00
5 000,00
40 000,00
25 000,00
400 000,00
40 000,00
30 000,00
7 000,00
30 000,00
4 000,00
0,00
25 000,00
12 000,00
0,00
0,00
2 705 776,00

72 241,00
4 000,00
60 000,00
12 240,00
107 822,00
40 000,00
40 000,00
82 000,00
33 850,00
5 000,00
45 600,00
25 000,00
496 500,00
32 890,00
37 110,00
7 000,00
30 000,00
4 000,00
272,00
24 500,00
12 000,00
950,00
6 579,00
2 799 497,00

72 240,40
2 400,00
55 533,80
12 240,00
107 822,00
36 091,60
25 208,00
53 830,46
24 014,00
4 320,00
45 600,00
24 005,00
337 629,37
9 831,00
37 110,00
5 693,00
13 650,00
4 000,00
272,00
4 709,00
11 000,00
950,00
6 579,00
2 396 734,63

6310 - Obecné př. a výdaje z fin. operací
5163 Služby peněžních ústavů

25 000,00

25 000,00

18 454,50

6330 - Převody vl. fondům v rozp. úz. úr.
5345 Převody vlastních rozpočtovým účtům

0,00

4 209 794,00

4 209 793,30

250 000,00

650 000,00

509 594,00

6399 - Ostatní finanční operace
5362 Platby daní a poplatků SR

Pol.

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

6402 - Finanční vypořádání minulých let
5366 Výdaje z fin. vypořádání min. let kraj - obec

57 453,00

57 453,00

57 452,40

46 000,00
0,00
10 000,00
4 000,00
400 000,00
0,00
460 000,00

248 000,00
21 300,00
10 000,00
4 000,00
0,00
5 000,00
288 300,00

101 000,00
21 300,00
8 937,20
1 497,00
0,00
5 000,00
137 734,20

40 628
166,00

46 799
617,00

41 669 610,90

5222
5223
5229
5329
5362
5362

6409 - 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.
Platby daní a poplatků SR
Platby daní a poplatků SR

VÝDAJE CELKEM

SKUTEČNOST
v Kč

FINANCOVÁNÍ
8113 Krátkodob. přijaté půjčené prostředky
8114 Uhraz. splátky krátk. přij. půjč. prostředků
8115 Změna stavu krátk. prostř. na bank. účtech
8124 Uhraz. splátky dlouh. přij. půjč. prostředků

FINANCOVÁNÍ CELKEM

18 293
847,00
0,00
3 690 173,00
-875 150,00

21 108
870,00

15 749
482,00 15 749 481,69
-15 749
482,00 -15 749 481,69
2 800 125,00 -2 066 195,57
-875 150,00
-875 150,00

1 924 975,00

-2 941 345,57

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ ZA ROK 2011

Třída
1
Třída
2
Třída
3
Třída
4

14 997
972,00

15 000
621,00

14 459 472,55

- Nedaňové příjmy

2 937 324,00

3 534 203,00

3 811 668,63

- Kapitálové příjmy

0,00

438 560,00

1 584 000,00
19 519
296,00
0,00

438 560,00
25 901
258,00
44 874
642,00
4 209 794,00

19 519
296,00

40 664
848,00

Výdaje celkem
Konsolidace výdajů

18 260
840,00
22 367
326,00
40 628
166,00
0,00

24 331
508,00
22 468
109,00
46 799
617,00
4 209 794,00

V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci

40 628
166,00

42 589
823,00

37 459 817,60

- Financování

21 108
870,00

1 924 975,00

-2 941 345,57

Financování celkem

21 108
870,00

1 924 975,00

-2 941 345,57

- Daňové příjmy

- Přijaté transfery
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů
P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci

Třída
5
Třída
6

Třída
8

- Běžné výdaje
- Kapitálové výdaje

25 901 255,29
44 610 956,47
4 209 793,30
40 401 163,17
20 234 561,38
21 435 049,52
41 669 610,90
4 209 793,30

Základní škola S.N.Wintona Kunžak
Škola je zřízena Obcí Kunžak jako příspěvková organizace s názvem Základní
škola Sira Nicholase Wintona Kunžak. Pod tímto názvem byla zařazena do sítě škol
s REDIZO 600 060 501 (IZO ZŠ: 107 721 171, IZO ŠD: 114 400 156, IZO ŠJ:
102 503 869).
Ve školním roce 2010/11 měla 9 tříd a 2 oddělení školní družiny. Škola měla
podle zahajovacího výkazu celkem 182 žáků – 90 dívek a 92 chlapců – na I. stupni
byli 104 žáci v pěti třídách (průměr žáků na třídu – 20,8) a na II. stupni bylo 78 žáků
ve čtyřech třídách (průměr 19,5). Celkový průměrný počet žáků na třídu byl 20,2 žáků.
Oproti minulému školnímu roku ubylo 5 žáků. Do 1. třídy nastoupilo 21 dětí. Během
školního roku se odstěhovali 3 žáci, takže počet žáků na konci školního roku byl 179.
Většina žáků bydlí v Kunžaku (101, tj. 55,5%), ostatní dojíždějí: z Lánů 3, z Mostů 7,
z Valtínova 6, ze Zvůle 1, ze Suchdola 1, ze Střížovic 6, z Vlčic 29, z Člunku 13,
z Lomů 12, z Kunějova 2, z Olšan –Jalovčí 1. Do školní družiny bylo zapsáno celkem
50 žáků I. stupně, kteří byli rozděleni do dvou oddělení.
Provoz školy zajišťovalo celkem 24 zaměstnanců: ředitelka, zástupkyně
ředitele, 12 učitelů, 1 vychovatelka, 1 asistentka pedagoga, hospodářka, 2 uklízečky a
školník, který je zároveň topičem. Provoz ve školní jídelně zajišťují 4 zaměstnanci:
vedoucí ŠJ, vedoucí kuchařka, kuchařka a pomocná kuchařka.
Od září 2011 třídnictví:
Iva Kolářová
1. třída
2. třída
Marie Krejčí
3. třída
Jitka Beranová
4. třída
Štěpánka Štruplová
5. třída
Jana Geistová
Hana Tančincová
6. třída
7. třída
Pavel Chrstoš
8. třída
Jana Klabouchová
9. třída
Jan Dobeš
Dále na škole vyučuje Radka Burianová a Jaroslava Rozporková, která odešla do
důchodu a vyučuje na zkrácený úvazek stejně jako Václav Popela, zástupkyní ředitele je Dana
Horázná a Eva Krafková je ředitelkou školy. 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 Šárka Semotánová,
školníkem a topičem Zdeněk Tůma, uklízečkami Věra Leixnerová, Jiřina Procházková.
Hospodářkou školy je Marta Hájková.
Během školního roku probíhaly práce na dalším zkvalitňování materiálního vybavení
pracoviště. Pokračovalo se ve vybavování školním nábytkem a vybavením (nábytek do
kabinetu I. st., stojany na mapy a nástěnné obrazy, katedry pro počítače v každé kmenové
učebně, nová pečící trouba v cvičné kuchyňce, žaluzie v 1. třídě), výpočetní technikou
(rozšíření kapacity serveru, zavedení internetu do tříd, interaktivní tabule) a pomůckami
(dalekohledy, fotoaparáty). Některé pomůcky a výukové materiály se podařilo získat na
školeních, které pořádala CEGV Cassiopeia. Byly dokoupeny stavebnice, mapy, nástěnné
tabule. Pokračovali v budování přírodní učebny – byly zde instalovány vitríny, WC, v altánu
přibyly nové lavice, pokračovalo se ve výsadbě dalších rostlin, byl vysazen vrbový domeček.
Kromě 5. ročníku bylo ve všech dalších ročnících vyučováno podle vlastního Školního
vzdělávacího programu ZŠ SNW Kunžak, v 5. ročníku 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.“
Zápis do 1. třídy se uskutečnil 26. ledna 2011. K zápisu se dostavili rodiče s 32 dětmi.
Zapsáno bylo celkem 17 dětí. Rodiče 11 dětí požádali o odklad školní docházky, rodiče 3 dětí
žádali o zapsání dítěte před dosažením věku 6 let, na základě doporučení PPP nebyli zapsáni.
K posilování spolupráce a vzájemné tolerance žáků ve třídách jako prevenci
patologických jevů v chování využili náš preventivní program a ve třídách II. stupně byl
realizován program sdružení Prevent a ve všech třídách program Na jedné lodi, které
realizovalo CEGV Cassiopeia. Pořádají pobyty v přírodě „Poznej se mimo školu“ pro třídní
kolektivy 4. a 6. ročníku. Žáci 9. r. zorganizovali akci Protikuřácký řetez. Dále k upevnění
vzájemných dobrých vztahů přispěly projekty „Napříč školou“ a „Děti dětem“.
Při závěrečném vyhodnocení školního roku jsme knižními odměnami oceňovali vzorné
chování, práci pro třídní kolektiv a pro školu, reprezentaci školy ve sportu, v naukových
soutěžích.
Během celého školního roku pokračovali v plnění jednotlivých bodů mezinárodního
projektu Ekoškola. V letošním školním roce spojili práci Žákovské rady a ekotýmu, protože
v obou pracovaly zpravidla stejné děti a řešily se podobné problémy. V ekotýmu jsou
zastoupeni žáci od 4. ročníku, pedagogové a provozní zaměstnanci. Ekotým se pravidelně
scházel a fungoval jako iniciátor a zprostředkovatel všech akcí. Byl sestaven celoroční plán
činnosti. Sbírají hliník, vybité baterie, třídíme odpad na papír, pet lahve a tetrapak obaly, sklo
a ostatní odpad. Na škole je organizován i sběr pomerančové kůry a léčivých bylin - výtěžek
je vyplácen žákům. Do projektu ekoškoly jsou zapojeni nejen všichni žáci školy, ale i všichni
zaměstnanci školy a snažíme se zapojit i veřejnost (např. sběr tříděného papíru). Žáci 9.
ročníku zorganizovali sběr tříděného papíru, podařilo se sebrat 10,3 tuny tříděného papíru
v hodnotě 11 907,- Kč (finance byly věnovány na odměny pro vítězné třídy – dorty a hlavně
na charitu – školné a zdravotní pojištění pro Labana). Žákyně 9. ročníku spolu
s koordinátorkou EVVO prezentovaly práci naší školy na workshopu ekoškol v Písku.
13. května se ve škole konal audit, protože v letošním roce již potřetí obhajovali
mezinorodní titul Ekoškola. Při auditu tentokrát auditory provázeli sami žáci, podklady,
anylýzy a pak následnou prezentaci školy připravili také žáci 9. ročníku pod vedením
koordinátorky EVVO. Titul se podařilo obhájit a na konci června byl předán na workshopu
v Praze v Technické knihovně. Jsou jednou ze 14 škol v ČR, která tento titul získala již po
třetí. Další obhajoba školu čeká za čtyři roky.
V závěru školního roku pořádali ekokonferenci, kde sami žáci od těch nejmenších mluvili
o jednotlivých aktivitách, které během celého roku pořádali. Posun nastal oproti minulým
letům v tom, že žáci byli samostatnější, dokázali prezentovat svoji práci a dokázali naslouchat
ostatním a ocenit jejich úsilí. Byly 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 byla letos Zvířata. Žáci se zúčastnili
těchto akcí:
• Za Vydrýskem do ZOO Ohrada - Pro žáky 1. – 3. třídy exkurze do ZOO Ohrada
s výukovým programem
• Modely zvířat - Pro žáky 1. – 4. třídy výtvarná dílna
• Pohled na svět ze sedla koně… - Pro žáky 3. – 5. třídy návštěva stájí a výběhu koní ve
Valtínově u Plucarů s projížďkou
• Krokodýl Dundee v ČR ! - Pro žáky 5. – 7. třídy exkurze do Krokodýlí farmy a muzea
v Protivíně

•
•
•

Za exotikou na kole - Pro žáky 6.- 9. třídy cyklovýlet asi 30 km v okolí Kunžaku
S Nadějí po Rodu aneb v zajetí rybníků - Pro žáky 7. – 9. třídy terénní exkurze asi 3
km kolem rybníka Rod a dalších rybníků Nadějské soustavy
Zvěř kolem nás - Pro žáky 6. – 9. třídy lovy beze zbraní v kunžackých lesích

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 7. třídy a pro ty starší žáci 8. třídy. Akce
proběhla za přítomnosti Policie ČR z oddělení v Nové Bystřici, kdy její příslušníci
kontrolovali dětem vybavení kol.
Během školního roku uspořádali několik charitativních akcí, celkem bylo na různá konta
zasláno 24 139,- Kč. Jednalo se o tyto akce: Červená stužka – sbírka na prevenci AIDS – 3
742,- Kč, Český den proti rakovině – 6 897,- Kč, Adopce na dálku – školné pro keňského
chlapce Labana – 7200,- Kč, zdravotní pojištění Labana - 1 500,- Kč, Fond Sidus – 1 650,Kč, Život dětem – 3 150,- Kč. Všechny sbírky organizovali žáci 2. stupně, jednotlivé třídy si
vzaly patronáty nad akcemi. Žáci se učí nejen pomáhat druhým a budují si sociální cítění, ale
také se učí vystupovat na veřejnosti.
Ve školním roce jsme pořádali školní kola řady soutěží, nebo jsme umožnili žákům
účastnit se soutěží pořádaných jinými organizacemi:
Sportovní soutěže
• přespolní běh – (T. Buzková 2. místo)
• turnaj ve florbale v Dačicích (hoši 6. a 7. tř.) – postup do okresního a pak do krajského
kola
• turnaj ve stolním tenise – strarší dívky postup do krajského kola, staší žáci postup do
celorepublikového kola (11. místo)
• halová kopaná (6. a 7. tř.) – turnaj – krajské kolo
• volejbalový turnaj JH. – okresní kolo (8., 9. tř.)
• Štít města Dačic (II.st.) – atletika (Pohár – vesnické školy - 2. místo štafeta chlapci,
E. Nováková 3. místo 60 m, M. Novák 2. místo 1000 m a 2. místo sprint,
J. Hruška 3. místo 60 m a 1. místo hod, 2. místo štafeta dívky, T. Buzková 3. místo
sprint, K. Geistová 3. místo skok do výšky)
• Malý Štít města Dačic (I. st.) – atletika (Pohár vesnické školy – S. Pacholík 1. místo
hod, 1. místo 60 m, M. Geistová 1. místo 60 m, D. Ševčíková 1. místo 60 m, 2. místo
hod, P. Nevrkla 2. místo hod)
• plavecká soutěž (I. a II. stupeň) – okresní kolo (L. Přikryl 1. místo, K. Rudá 1. místo,
A. Matějka 2. místo, S.Pacholík 1. místo, M. Urbánková 3. místo)
• turnaj v nohejbale (st. hoši) – otevřené krajské kolo
• Mac Donald Cup – 1. stupeň
• turnaj ve vybíjené - okresní kolo (2. a 3. tř.)
• softbalový turnaj (2. st.)
• sportovní den (1. st.)
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
Biologická olympiáda – účast v okresním kole
Přírodovědný Klokan (8. a 9. r.)
Matematický klokan (2. – 9. r.)
Dějepisná olympiáda – postup do krajského kola (Jan Dohnal)
soutěž v psaní na klávesnici
soutěž Mladý zdravotník – účast v okresním kole
soutěž Českého statistického úřadu – plakát o energiích spotřebovávaných školou a
plakát týkající se anket pořádaných žáky (8. a 9. r.)
soutěž IS Stožec – pohádka o lese (6. tř.)
výtvarná soutěž – Erby z odpadu (7.tř.) – zápis do české Guinessovy knihy rekordů

Na škole pracovalo několik kroužků: tři dyslektické, zdravotní tělesná výchova,
dramatický, kroužek aerobiku, kroužek hry na flétnu, kroužek florbalu, sportovní hry pro žáky
3. – 5. r. Všechny kroužky byly vedeny pedagogickými pracovníky školy. Jedno oddělení
římskokatolického náboženství vede pan farář Berkovský.
Ve spolupráci s policií probíhal v 2. ročníku projekt Ajax. Na prvním stupni byli žáci
zapojeni do projektu Zdravé zuby. Již tradičně jsme se účastnili projektu Mléko do škol,
kromě mléka žáci odebírali i lipánky, přihlášeno bylo asi 82% žáků školy. V soutěži, kterou
vyhlásila Laktea – dodavatel výrobků, se umístili v kategorii škol do 300 žáků v České
republice na 5. místě a obdrželi věcné ceny pro žáky. Také se přihlásili do projektu Ovoce do
škol a žáci I. stupně dostávali zdarma dvakrát v měsíci ovoce nebo zeleninu.
Zapojili se do celostátního projektu ENVIGAME, naše škola byla jednou z 10 z celé
republiky, která tento projekt pilotovala. Do pilotáže byli zapojeni žáci 8. třídy, kteří pracovali
na jednodenním projektu týkajícím se poznávání Kunžaku a na dlouhodobém projektu, který
se týkal změn v přírodě v okolí obce.
Od jara 2010 připravovali účast v projektu EU PENÍZE ŠKOLÁM, v červnu 2010 jsme
podali žádost o přidělení finančních prostředků, v červenci byli informováni, že žádost byla
vyřízena. Finanční prostředky (první splátka 60%) přišla na účet až v říjnu. Projekt začali
realizovat od září 2010, ukončení projektu je v červnu 2012. Budeou čerpat cca 1 100 000,Kč.
Od JčKÚ získali ještě tzv. rychlý grant – jeho realizace bude na podzim 2011.
Využili několika nabídek kulturních institucí a výuku jsem doplnili o návštěvu jejich akcí
v rámci výuky: dvě představení Divadla Okýnko – Jak se ztratila vánoční hvězdička, Jak
zajiček málem zaspal Velikonoce (1. – 3. tř.), Dravci (1. – 9. tř.), koncert bubeníků Wild stisk
(1. – 9. tř.)
Lyžařský výcvik se nekonal. V Jindřichově Hradci probíhala v předloňském roce
rekonstrukce bazénu, takže žáci 3. a 4. ročníku neabsolvovali 10 dvouhodinových lekcí kurzu
plavání, takže se letos kurzu plavání zúčastnili žáci 3. – 5. ročníku. Kurz probíhal od listopadu
do března.
V rámci výuky byly pro žáky uspořádány tyto besedy a přednášky: beseda s policistou (1.
– 5. tř.), přednáška Obnovitelné zdroje energie (9. r.), beseda nad kronikou Kunžak (3. tř.),
beseda s Dr. Pokorným o Africe (8. a 9. tř.), přednáška a ukázka výroby pokrmů z ryb – SOU
Třeboň (7. – 9. tř.).

Dále byly pro žáky zorganizovány exkurze a výukové programy v terénu: návštěva fitness
centra JH (8. a 9. r.), Dopravní hřiště (3. a 5. r.), návštěva knihovny JH (3. až 5. r.), J. Hradec
– úřad práce (9. r.), burza škol (8. a 9. r.), cyklus programu Na jedné lodi (1. – 9. r.), program
- Pole, louka (7. r.), program Voda živá (9. r.), Program Les (1. a 6. r.), cyklus programu
Prevent (6. – 9. tř.), program v Muzeu fotografie (7. – 9. r.), ukázka kynologického výcviku
psů Policie ČR (1. st.), cyklus programu Objevování blízkého (2. – 5. r.), exkurze do
elektráren (8. a 9. r.), exkurze do planetária ČB (4. a 5. r.), exkurze do ZOO Praha a návštěva
výstavy Wintonovy vlaky na Vyšehradě (při předávání titulu Ekoškola – za odměnu aktivním
žákům), výukový program v IS Stožec (7. r.), výtvarná dílna pro žáky – kresba na trička (1. st.
a 8.r.).
V rámci školních výletů se uskutečnily tyto exkurze: Bítov, Vranov (1. – 3. r.), Telč,
Roštějn (4. a 5. r.), Chytrov (6. r.), Tábor (7. r.), Jizerka (8. r.), Březová (9. r.).
V rámci výtvarné výchovy vyráběli žáci keramiku. Pro žáky 1. až 3. ročníku
uspořádali maškarní karneval. Uspořádali předvánoční sportovní turnaje a turnaje na konci
školního roku a hry v přírodě pro žáky 1. – 3. r. v rámci Dne dětí.
V září uspořádali Projektový den na téma Chování za mimořádných situací a v březnu
projektový den Putujeme po Evropě. Zorganizovali jsme je jako projekt Napříč školou, kdy
žáci pracovali ve skupinách složených ze zástupců z každé třídy a společně plnili jednotlivé
úkoly. Stejný princip organizace použili i při štafetovém běhu ke 102. narozeninám S. N.
Wintona.
Pokračovali v organizaci projektu Děti dětem. Žáci vždy připravili pro své mladší
spolužáky zábavný naukový program. Sami jej nejen připravili, ale také zorganizovali. Žáci 6.
třídy si připravili program Život ve vodě a kolem vody pro žáky 3. třídy a žáci 7. třídy
připravili program o zdravovědě pro žáky 4. ročníku. Žáci 9. ročníku v prosinci připravili
Mikulášskou nadílku pro ostatní ročníky. 9. třída uspořádala pro ostatní třídy soutěž o
nejhezčí předvánoční výzdobu. Žáci 5. třídy připravili pro ostatní dlouhodobou soutěž týkající
se tvorby V. Čtvrtka a v rámci třídního projektu připravili pro školu a i pro veřejnost výstavu
první republika.
Pokračovali v práci se žáky sedmého a devátého ročníku, kteří mají zájem o
badatelskou činnost. Letos zpracovali jedno nové téma: Acidofilní ostrůvky v Matějovci a
dokončili tříletou práci Drobné sakrální stavby v katastru obce Kunžak. Žáci prezentovali
výsledky své badatelské činnosti nejen před svými spolužáky, ale své práce prezentovali i
před studenty Přírodního gymnázia z Prahy. Potom své práce představili na Konferenci
žákovských prací Klubu ekologické výchovy na ministerstvu školství.
Druhým rokem spolupracují s mezinárodní školou Christian International School of
Prague. V prosinci přijelo do naší školy na dva dny 20 studentů a 4 pedagogové, byli
ubytováni v rodinách žáků a pedagogů naší školy. Uspořádali společné hodiny, kdy si žáci
z každé školy připravili aktivity pro ty druhé. Studenti uspořádali rockový koncert ve škole,
který byl pro žáky a rodiče i pro veřejnost a dvojjazyčný předvánoční koncert pro veřejnost a
pak pro všechny žáky naší školy. Také společně ve skupinách poznávali Kunžak, kdy jim naši
žáci měli za úkol formou soutěže ukázat zajímavosti obce. Na jaře žáci naší školy navštivili
CISP v Praze, zúčastnili se vyučování, kdy se seznámili s jiným systémem výuky a společně
poznávali Prahu, zúčastnili se setkání křesťanské mládeže Youlth Prague.
Děti z prvního stupně několikrát vystupovaly na veřejnosti (předvánoční setkání
s důchodci, v DPS, vítání občánků, odhalování pamětní desky Karly Vobišové Žákové na
budově školy). Dramatický kroužek se svou dramatizací hry A ještě veselejší Kašpárek
vystoupil nejen na školních představeních, ale hrál i pro rodiče a veřejnost, na těchto

představeních také vystupovaly členky kroužku aerobiku se svým programem. Před
Vánocemi celá škola zpívala koledy u vánočního stromku na náměstí.
V září při slavnostním otevření víceúčelového hřiště uspořádali turnaje ve vybíjené,
fotbalu a volejbalu.
Na obecním úřadě v Kunžaku byly vystaveny znaky Kunžaku a Střížovic, se kterými se
žáci zúčastnili výtvarné soutěže Erby z odpadu.
Žáci 5. třídy připravili výstavu První republika, která byla určená nejen žákům školy, ale
viděli ji rodiče a veřejnost. Vystavované předměty z období první republiky přinesli
z domova, a nebo si je zapůjčili od občanů Kunžaku.
V květnu jsme uspořádali Den otevřených dveří. Ve třídách byly výstavky prací žáků,
pomůcek, učebnic, fotografií, probíhala zde vystoupení žáků – kroužek aerobiku, kroužek hry
na flétnu, scénka v angličtině, prezentace fyzikálních pokusů, ukázky výukových programů,
žáci předváděli své prezentace, které si připravili do vyučování. Školu navštívilo více než 120
návštěvníků a akce měla velmi kladný ohlas.
Členům místní organizace Svazu invalidů umožnili vyrábět keramiku, sešli se dvakrát a
pod vedením vyučující výtvarné výchovy vyráběli keramické výrobky. Také jsme jim
umožnili využívat prostory multimediální učebny pro konání přednášek a besed.
20. ledna se 50 žáků zúčastnilo premiéry filmu Nickyho rodina. Zde se setkali se Sirem
Nicholsem Wintonem, setkání bylo velmi osobní, i když se konalo před naplněným
kongresovým centrem. Bezprostředně po premiéře školu navštívil redaktor Českého rozhlasu
a připravil reportáž z naší školy. A několik dnů na to se ředitelka školy účastnila přímého
vysílání pořadu Českého rozhlasu Čaj pro dva, kde s režisérem M. Mináčem mluvili o filmu
Nickyho rodina a o Siru Wintonovi. V souvislosti s filmem se zmínky o naší škole objevovaly
ve všech médiích – v tisku, na internetu, v televizi a v rozhlase.
Paní Ruth Hálová (Wintonovo dítě) během školního roku navštívila dvakrát naši školu.
Společně oslavili její 85. narozeniny, děti si pro ni připravily drobné dárky a gratulace.
Navázali jsme s ní osobní přátelský vztah, děti si ji velmi oblíbily.
19. května 2011 oslavil S.N.Winton 102. narozeniny. V den jeho narozenin zorganizovali
pro žáky štafetový běh kolem školy. Běhu se účastnili všichni žáci v družstvech tvořených ze
zástupců jednotlivých tříd a běželo i družstvo tvořené z čestných hostů: paní Ruth Hálová, pan
starosta Jaroslav Čapek, pan Václav Popela a současná ředitelka Eva Krafková a pejsek
Roník.
20. května se se žáky účastnili koncertu orchestru Šarbilach, koncert byl pořádaný u
příležitosti 102. narozenin S. N.Wintona, na kocertě zazněly i ukázky ze skladby Jaromíra
Vogela ze symfonické suity CHAIM BE TIKVA, která je věnována památce obětí šoa a
zachránci 669 židovských dětí z Čech na začátku 2. světové války siru Nicholasi Wintonovi.
Světová premiéra této symfonické skladby byla v Betlémské kapli 28. prosince 2011 a naše
škola převzala spolu s dalšími záštitu nad tímto projektem a koncertu se zúčastnili nejen
zaměstnanci školy, ale i žáci.

Mateřská škola
Statutární zástupce: Bc. Hana Spurná
Zástupce ředitelky: Monika Smejkalová
Leden - červen

3
počet tříd:
počet dětí: pavilon A:

28, věk: 2 – 7leté

pavilon B:
pavilon D:

21, věk: 2 - 7leté
17, věk 3 - 7leté, 1 ZPŽ

Pedagog. zaměstnanci:
Vladislava Hansalanderová
Mgr. Pavla Lovětínská

učitelka
učitelka

pav.
pav.

A
A

Monika Smejkalová
Bc.Hana Spurná

učitelka
ředitelka

pav.
pav.

B
B

Emilie Kolaříková

učitelka

pav.

D

V srpnu odešla na mateřskou dovolenou paní uč. Mgr. Pavla Lovětínská, po mateřské
dovolené se vrátila paní učitelka Veronika Dobešová.
červenec - srpen
září - prosinec

letní prázdniny 1.8. – 31.8. 2011

počet tříd: 3
počet dětí: pavilon A:
pavilon B:
pavilon D:

Pedagog. zaměstnanci:
pav.A:

25,
22,
17,

věk 2 - 7leté
věk 3 - 6leté
věk 3 - 7leté

Vlad. Hansalanderová
Veronika Dobešová

pav. B: Bc.Hana Spurná
Monika Smejkalová
pav.D:

Emilie Kolaříková

Provozní zaměstnanci:
- kuchařka
Květa Zušťáková
Jana Marková
- uklízečka (0,4), pom. kuch. (0,6)
Jaroslava Drobilová - uklízečka
Administrativní zaměstnanci:

Miroslava Váňová
Marta Hájková

- vedoucí ŠJ (0,25)
- účetní MŠ (0,2)

Akce pořádané MŠ
Leden
Únor
Duben
Květen

- návštěva 1. tř. ZŠ
- dětský karneval – ve třídách MŠ, odpoledne venku s dětmi a jejich rodiči
- pálení "čarodějnic"
- Den matek
- stavění "májky"
- pečení vuřtů

Červen

25.6. 2010

- Besídka pro maminky
- kácení "máje"
- oslava Dne dětí - zábavní a soutěžní dopoledne
pečení vuřtů
- turistické výlety po okolí – na kolech: Komorník, Zvůle
- slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky - předání pamětních knih

3x týdně
6x do roka
říjen
listopad
prosinec

- využití sportovní haly
- návštěva divadel. představení – Hugo a Fugo na cestách
- Drakiáda, turistické výlety: Jitra, Komorník
- Dýňové slavnosti – dlabání dýní s rodiči, stezka odvahy
- Mikulášská nadílka
- pečení cukroví s rodiči
- zpívání koled u stromku s občerstvením a s ohňostrojem
- vánoční besídka s nadílkou
- vánoční besídka s 1. třídou ZŠ
- besídka pro důchodce
- výroba přáníček
- rozdávání přáníček k Vánocům obchodům, institucím, sponzorům
23. 12. 2011 - 2.1. 2012 MŠ uzavřena - vánoční prázdniny
Zaměstnanci MŠ od roku 2006 sponzorují indickou holčičku Mary Monishu v projektu
Adopce na dálku, v letošním roce se připojili i všichni rodiče dětí.
MŠ má své webové stránky, www.materska-škola.cz/kunzak
vydává čtvrtletní časopis Zvoneček
Hospodaření MŠ Kunžak
Nákup hraček a pomůcek pro děti - ze školného (300 Kč, na dítě a měsíc)
Provoz MŠ hrazen z rozpočtu MŠ u zřizovatele (Obecní úřad)
Mzdy zaměstnancům vypláceny Krajským úřadem - OŠMT, České Budějovice
Sponzorské dary od podnikatelů (9 000,- Kč za rok)

Zemědělské družstvo Kunžak
Zemědělské družstvo Kunžak mělo ke 31.12.2011 celkem 107 zaměstnanců, 67 mužů a 40
žen. Z toho 21 technicko-hospodářských pracovníků, 4 pracovnice kuchyně, 2 pracovnice
bufetu a 80 zaměstnanců v dělnických a ostatních profesích.
Družstvo v roce 2011 hospodařilo na celkem 2420 hektarech zemědělské půdy, z toho 957
hektarů orné půdy a 1463 hektarů luk a pastvin.
Rostlinná výroba:
Výnosy plodin byl výrazně nadprůměrné, u některých i rekordní. Podprůměrný výnos byl
dosažen pouze u řepky.
Struktura plodin pěstovaných na orné půdě byla následující:
Pšenice ozimá:
266 hektarů

Ječmen ozimý:
48 hektarů
Ječmen jarní:
140 hektarů
Triticale:
34 hektarů
Kukuřice na siláž:
298 hektarů
Řepka:
45 hektarů
Brambory průmyslové: 39 hektarů
Brambory konzumní: 85 hektarů
Jetel:
2 hektary
Živočišná výroba:
V živočišné výrobě se družstvo jako v minulých letech zabývalo produkcí vepřového a
hovězího masa a dále produkcí mléka.
Přehled prodejů komodit živočišné výroby:
Telata:
24,5 t
Jalovice:
2,8 t
Býci ve výkrmu:
62 t
Dojnice:
59,3 t
Masné krávy:
16,9 t
Plemenní býci:
2,2 t
Prasata ve výkrmu:
419,9 t
Prasnice a prasničky:
14,3 t
Mléko:
1 722 592 litrů
Služby
Družstvo pokračovalo v poskytování služeb. Z klasických služeb měly významný podíl
dopravní služby, které družstvo v roce 2011 začalo poskytovat i do zahraničí a dále služby ve
stavebnictví. Nejvýznamnější položkou se stala výroba elektrické energie v bioplynové
stanici.
Investiční výstavba:
Na jaře roku 2011 byla dokončena výstavba bioplynové stanice v areálu ZD v Kunžaku. Dále
byla dokončena výstavba skladovací jímky pro digestát z bioplynové stanice a jednoho
silážního žlabu.
V areálu ZD v Člunku byla dokončena výstavba nového zimoviště pro masné krávy a bylo
provedeno rozšíření hnojiště.
Byly také pořízeny některé nové stroje, zejména traktor Fendt 936, dále lis na balíky New
Holland a velká cisterna Joskin.

KDU-ČSL
K 31.12.2011 má organizace 19 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
provedli rekonstrukci jednoho kříže a opravu božích muk u silnice na Suchdol. Dne 1.2.2011
proběhla výroční členská schůze, které se zúčastnilo17 členů a vedení okresního výboru
strany. 14.5.2011 uspořádala místní organizace pochod na kámen s názvem Viklan u
Suchdola, pochod měl hojnou účast.Většina členů se zúčastnila podzimního setkání s
předsedou KDU-ČSL p. Pavlem Bělobrádkem v Dačicích.

Český svaz žen
V roce 2011 měla místní organizace Českého svazu žen celkem 34 členek.
Výbor pracoval v tomto složení:

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

V roce 2011 MO uspořádala tyto akce:
5. března – Dětský karneval
4. června – Dětský den
3. prosince - Mikulášská nadílka
Všechny akce pořádala MO ve spolupráci s hasiči.

MS Jitro
Myslivecké sdružení Jitro Kunžak mělo v roce 2011 34 členů stálých, 5 čestných členů
1 adepta.
Výbor pracoval 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 2011 tyto akce: myslivecký ples, v Dačicích
střelby na asfaltové holuby – memoriál Pavla Janáka. V Hošťatech má v užívání rybník, kde
uspořádal rybářské závody pro děti. Vypouští uměle odchované kachny březňačky a uměle
odchovávané bažanty divoké a 4 páry zajíce polního na oživení krve.
V roce 2011 členové MS ulovili tuto zvěř: srnčí zvěř 18 ks, mufloní zvěř 5 ks, prase
divoké 33 ks, liška 26 ks, zajíc 13 ks, bažant divoký – kohout uměle odchován 93 ks, kachna
divoká 124 ks, holub hřivnáč 15 ks, kuna skalní 30 ks, kuna lesní 9 ks, straka obecná 1 ks,
husa polní 1 ks, kočka domácí 10 ks.

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 80 členů, a to i přes úbytek 14 členů za poslední čtyři roky, ať již z důvodu
úmrtí, vystoupení nebo zrušení členství ze strany organizace. 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 ve stejném složení: předseda Radka Winklerová,
členové Marie Leitgebová, Karel Vítek. V únoru se konala výroční členská schůze za účasti
58 členů, hostů ze ZŠ, OÚ, MO Studená a Dačice.
V roce 2011 organizace pořádala již tradiční akce U Točíka, celkem jich bylo pět.
Akce jsou doprovázeny hudbou a vystoupením členů při Mikulášské a masopustu. Jedna
z těchto akcí proběhla v Suchdole a jedna ve Valtínově. Jedenácti členům bylo přispěno
celkovou částkou 3 300,- Kč na dárkové balíčky při přípežitosti životních jubileí. Devět
členek se zúčastnilo výtvarné dílny – práce s keramikou, která byla organizována v základní
škole. jedenáct členů absolvovalo počítačový kurz pro seniory, který je organizován po celé
ČR Nadací manželů Klausových. V září se 26 členů zúčastnilo ve spolupráci se ZŠ promítání
EKO filmů v kinobuse. Během roku členové MO třikrát navštívili divadlo v Počátkách.
Divadla Fidlovačka, Světáci a Večer plný písniček navštívilo celkem 156 členů MO. V květnu
byl organizován zájezd do Jihlavy spojený s prohlídkou jihlavského podzemí a prohlídkou a
výkladem o historických památkách a s návštěvou zoologické zahrady. V rámci spolupráce
s MO Studená a Dačice se 13 členů zúčastnilo rekondičního pobytu v Beskydech. 28 členů se
v květnu zúčastnilo exkurze do firmy KTZ. V roce 2011 přispěla organizace na rekondiční
koupání, masáže a pedikúry v hodnotě 3 000,- Kč.
Na jejich akce přispěla obec Kunžak, obec Střížovice a obec Člunek.

Tělovýchovná jednota Kunžak
Současný stav členské základny: oddíly – stolní tenis 12 členů, kuželky – 27 členů, kopaná
140 členů, ostatní členové 27, celkem 206.
Vedoucí funkcionáři: předseda TJ - Rudolf Hanzalík, ostatní členové výboru: Aleš Přikryl,
Zdeněk Košťál, Radek Burian, Jovana Vilímková.
Mimomistrovská činnost oddílů
Kopaná:
• Mikulášský turnaj v sálové kopané – žáci – prosinec 2011
• Turnaj mužů v sálové kopané O pohár patronátního závodu Tecnocap Střížovice –
červenec 2011
• Turnaj staré gardy – Memoriál Milana Řeháka – srpen 2011
Kuželky:
• Turnaj - muži – Memoriál Františka Dvořáka – prosinec 2011

Stolní tenis:
• Turnaj dětí – prosinec 2011
Oddíl stolního tenisu
Stolní tenis v Kunžaku v posledních dvou letech, kdy tým obnovil účinkování v okresních
soutěžích, posiluje. Vedle posil mužských, které v minulé sezóně pomohly k postupu „Áčka“
do Okresního přeboru II, do týmu přibyli i žáci, jmenovitě Ondřej Peč a Tomáš Procházka ze
Střížovic. Kunžak se tak dnes může chlubit jednou z nejlepších základen mládeže na okrese.
Vždyť jako jedni z mála jsme schopni postavit kompletní žákovské družstvo!
A to na tréninky dochází vedle registrovaných hráčů dalších šest dětí, potenciálních starších a
mladších žáčků. Je tu tedy šance, že se výchovou těch nejmenších podaří zajistit
dlouhodobější rozvoj ping-pongu v Kunžaku a vytvořit stabilní družstvo hrající moderní stolní
tenis. Motivaci pro to vytváří i místní základní škola. Stoly umístěné na jejích chodbách
dávají dětem možnost seznámit se s tímto sportem velmi brzy a odkoukat něco od svých
starších spolužáků. Školní týmy hochů i dívek se již druhým rokem výborně umisťují na
okresní, krajské i celorepublikové úrovni.
A-tým po odehrání šesti soutěžních utkání v OP II drží pozici ve středu tabulky. Daří se
nahradit absenci nejzkušenějšího a nejúspěšnějšího hráče loňské sezóny Pavla Marka. Dobrou
úroveň hráči naposledy potvrdili remízou s Dačicemi.
B-tým po loňské nepříliš vydařené sezóně letos boduje a drží čtvrtou příčku. Do hry se přitom
pravidelně zapojují také mladí. Ondřej Peč je dokonce statisticky nejúspěšnějším členem
kádru. Rostou ale výkony všech jeho dalších členů. Béčko navíc mohou podpořit i někteří
hráči „A“týmu. Je tu tak reálná šance umístit se na postupových pozicích.
Současnou formu našich hráčů naplno prověří okresní přebory dospělých a mládeže 3.
prosince v Jindřichově Hradci. Ty dávají každoročně možnost poměřit své síly s pingpongáři
z vyšších soutěží. Zvědaví budeme nejen na výkony jednotlivců, ale také čtyřher.
Počet registrovaných hráčů: 14, z toho starší žáci 4.
A tým: Michal Ruman, Václav Holcman, Pavel Rokyta, Filip Vilímek, Stanislav Paďouk,
Pavel Marek.
B Tým: František Zabloudil, Milan Koukol, Libor Krištof, Zdeněk Košťál, Ondřej Peč, Adam
Matějka, Štěpán Smejkal, Tomáš Procházka.
Domácí zápasy a tréninky se konají ve víceúčelové hale.
Oddíl kuželek
Událostí č.1 za posledních 20 let byla v roce 2011 přestavba kuželny. Předělalo se
komplet rozběžiště (nová prkna, nové desky, nový povrch – lino), rozboural se chodníček
okolo drah (nový je nižší a potažený zátěžovým kobercem), zbudovaly se již zmiňované
žlábky a svod na vracení koulí, nový je buben na vracení koulí, nová je elektroinstalace (stará
již hrozila vyhořením), nově potažená je výsledková tabule, nové je osvětlení, nový je
kazetový strop se zateplením, jsou vyměněná stará dřevěná okna za plastová, jsou zazděná 3
okna do chodby, jsou udělány nové omítky.
Náklady na rekonstrukci ještě nejsou přesně spočítány, předběžně to bude cca 180 000
Kč. Největší částkou 53 000 Kč přispěla obec, 30 000 Kč získala TJ jako mimořádný
sponzorský dar od firmy Tecnocap s.r.o., 47 000 Kčfinancovala TJ ze svých prostředků a
50 000 Kč je ještě potřeba zajistit.

Členové oddílu kuželek ( i TJ) zde odpracovali neuvěřitelných 1 000 brigádnických
hodin!
Družstvo A hraje třetím rokem v KP I. Po 8. kole figuruje na 5. příčce z 12-ti družstev.
Po loňských záchranářských problémech se letos zdá, že by mohlo být klidněji. Družstva B a
C hrají Okresní přebor. Po odehrání 6. kola je Béčko poslední a Céčko je na 7. místě. Béčko
se po špatném vstupu do soutěže zvedlo, poslední dva zápasy vyhrálo a doufáme, že bude
tabulkou stoupat vzhůru. Umístnění Céčka je zatím překvapení, letos jsme ho posílili o
dorostence, ať získávají zápasové zkušenosti.
Dorostenci vyhráli vloni Okresní přebor dorostu a i letos si vedou více než dobře. Ze
čtyř odehraných turnajů mají pouze vítězství a tím pádem plný počet bodů.
V Poháru mladých nadějí jsou odehrány pouze 2 turnaje, za zmínku stojí průběžné 7.
místo v kategorii starších žáků J. Brtníka.
Oddíl kopané
Přípravka
Naši nejmladší fotbalisté v okresním přeboru skončili celkově na 2. místě tabulky ročníku
2010/11, když v jarní části soutěže prohráli pouze jediné utkání. Nejlepším střelcem týmu byl
Jakub Plucar. Během letní přestávky došlo ke generační výměně, což bylo na výkonech
v nové sezóně okresního přeboru 2011/12 znát. Soutěž se v současné době hraje u této
nejmladší kategorie bez určení pořadí. Ze šesti utkání dvakrát naši hráči zvítězili a čtyřikrát
odešli poraženi. Tým se též na podzim zúčastnil turnaje v Českých Velenicích o „Kaštanový
list“, kde dosáhl pěkného úspěchu a vybojoval 2. místo. Tento úspěch byl ještě podtržen
individuálním oceněním, když nejlepším střelcem turnaje se stal hráč našeho týmu Matyáš
Král. Je třeba všechny naše benjamínky pochválit za velmi dobrý přístup nejen k utkání, ale i
k tréninkům.
Trenéři: Radek Nejezchleb, Pavel Jirků st., Pavel Jirků ml.
Mladší, starší žáci – 1.A. třída
ml. žáci 10. místo - 3 body, skóre 12:58
Bohužel v této kategorii máme velmi málo hráčů, a tak nastupují převážně hráči z přípravky.
Přestože se jim nedá upřít velké nasazení, je zde znát věkový rozdíl mezi hráči, který je v této
kategorii často rozhodující.
St. žáci 2. místo - 23 bodů, skóre 36:16.
2. místo je výborný výsledek. Je vidět, že hráči spolu hrají již několik let a na jejich sehranosti
je to znát. Musíme zdůraznit, že zde hrají pouze naši odchovanci. Několik hráčů již také
vypomáhá dorostu a ani tam se neztratí.
Trenéři: Přikryl Aleš, Brtník Josef, Marek Pavel
Dorost 1.A.třída
Po podzimní části 5. místo s 25 body a skórem 44:26.
S přístupem hráčů jsme spokojeni, škoda jen, že se nám nevyhnula zranění. Mohli jsme
pomýšlet i na vyšší příčky. V zimě se pokusíme více potrénovat, aby jarní část dopadla ještě
lépe.
Trenéři: Brtník Josef, Ferdan Jiří
Muži „B“ – okresní soutěž
8. místo – 13 bodů
Po velmi slušně odehraných zápasech v první polovině soutěže, kdy se mužstvo vyšplhalo až
na 4. příčku v tabulce, přišly v dalších zápasech zbytečné ztráty bodů. Bodová ztráta není
nijak výrazná, protože na 5. místo v tabulce je ztráta pouze tři body. A to je při současném
složení týmu reálná pozice na celkové umístění i po skončení jarní části soutěže.

Základ týmu tvoří cca 14 hráčů. Důležité však je, že kdykoli je možnost, tak hráči dorostu
ochotně nastupují do zápasů B-týmu a postupně si tak zvykají i na „mužský“ fotbal. A to je i
také (vedle doplňování A-týmu) hlavním účelem B-týmů ve všech kolektivních sportech na
této úrovni.
Trenér: Ing. Leitgeb Vladimír
Muži A: krajská I.B třída,
Umístění – 14. místo -8 bodů – skóre 54:19
Aktuální kádr: Tomáš Trepka, Pavel Janák ml., Dušan Karpíšek, Petr Popela, Josef Chodil,
Ondřej Hudziec, Filip Vilímek, David Rozporka, Ondřej Dohnal, Petr Distl, Jan Eichler, Jiří
Kovář, Josef Novák, Karel Loukota, Karel Winkler, Marek Rozehnal.
Výkony našeho „A“ mužstva po postupu do krajské soutěže zůstaly v podzimní části za
očekáváním. Současné mužstvo má jistě na lepší umístnění ve středu tabulky, než jeho
současná poslední příčka v tabulce. V podzimní části získalo mužstvo pouze osm bodů za dvě
výhry a dvě remízy, a tak ho v jarní části čeká pouze boj o záchranu v této soutěži.
Trenéři: Miloslav Beránek, Milan Gründel

Sbor dobrovolných hasičů Kunžak
Sbor dobrovolných hasičů má 46 členů, zásahová jednotka má 21 členů.
Výbor pracoval ve složení: starosta – Martin Waszniowski, velitel zásahové jednotky – Jiří Dvořák,
pokladník - Zdeněk Zámečník, členové výboru – Ondřej Mrkva, Petr Hladeček, Jan Nechanický a kontrolní
komise – Oldřich Sýkora, Jiří Zátopek, předseda kontrolní komise – Miroslav Dvořák.

Zásahy
Datum

Druh zásahu

Místo zásahu

25.03.

Požár os. automobilu

Vlčice

29.03.

Požár travnatého porostu

Mosty

02.04.

Požár seníku

Česká Olešná

09.04.

Požár kolny

Lipnice

23.05.

Technická pomoc - příval. déšť

Kunžak

11.06.

Hledání pohřešováné osoby

Blažejov

10.07.

Strom

Nový svět

11.07.

Seno

Valtínov

17.07.

Sláma

Malý Ratmírov

27.07.

Zástavba rodinného domu

Horní Pěna

07.09.

Požár pivovaru

Jindřichův Hradec

19.12.

Požár seníku

Klášter

Akce pořádané SDH
Datum

Akce

28.01.

Výroční valná hromada

05.03.

Dětský karneval - spolupráce s ČSŽ

19.03.

Ples SDH

26.03.

Turnaj v nohejbalu SDH

30.04.

Májka, Čarodějnice

04.06.

Dětský den - spolupráce s ČSŽ

09.07.

Závody v PS Kunžak

28.10.

Výlov Husaráku

03.12.

Mikulášská nadílka - spolupráce s ČSŽ

Závody v požárním sportu
Datum

Soutěže

28.05.

Soutěž v PS Valtínov

11.06.

Soutěž v PS H. Němčice

25.06.

Soutěž v PS Mosty

02.07.

Soutěž v PS D. Skrýchov

05.07.

Soutěž v PS H. Meziříčko-noční

09.07.

Soutěž v PS Kunžak

06.08.

Soutěž v PS H. Meziříčko

03.09.

Soutěž v PS Člunek

17.09.

Soutěž v PS H. Němčice-noční

Sbor dobrovolných hasičů Mosty
SDH Mosty má k 31.12.2011 21 členů.
Během roku došlo k přestavbě hasičské stříkačky. U sboru je utvořeno hasičské
družstvo a sbor disponuje traktorem Zetor a motorovou stříkačkou PS 12.
Hasiči se zúčastnili hasičských závodů 28. května ve Valtínově, 26. června pořádali
závody doma v Mostech, 9. července se zúčastnili závodů v Kunžaku a 6. srpna závodů
v Horním Meziříčku.
V roce 2011 nezasahovali u žádného požáru.
5. března organizovali v Mostech masopust, obcí prošel masopustní průvod. 16.
července pořádali taneční zábavu, kde hrála country kapela Lovci mamutů, 23. července
pořádali diskotéku.

Odpracovali zdarma 201 brigádnických hodin při údržbě a úklidu při pořádání závodů
a zábav, provedli opravu tarasu vodní nádrže u kapličky, zajišťovali hlídky při pálení
čarodějnic, stavěli májku.
SHD má v užívání 4 návesní rybníky, sloužící jako vodní nádrže.

Sbor dobrovolných hasičů Valtínov
SDH Valtínov má k 31.12.2011 48 členů.
Výbor pracuje ve složení:
Starosta
Ing. Karel Plucar
Náměstek
Robert Kálal
Velitel
Josef Lovětínský
Pokladník
Ing. Petr Závodný
Jednatel
Irena Pekárková
Preventista Vladimír Tomíšek
Členové
Vladimír Vybíral st.
Pavel Brtník
Milan Bařinka st.
Hasiči v roce 2011 nezasahovali u žádného požáru.
Celkem odpracovali 245 brigádnických hodin, jednak na údržbě strojů a příslušenství,
ale i na údržbě terénů, sečení, vybavování hasičárny.
V roce 2011 uspořádali celkem 37 akcí: 1 ples, 9 brigád, zúčastnili se 15 hasičských
závodů, uskutečnili zájezd, 2krát výlov rybníka, 1krát večer při kytarách, pořádali valnou
hromadu.

Obchodní síť a provozovny
V roce 2011 nedošlo ke změnám v obchodní síti obce. Obchody, které jsou stále beze
změny: samoobsluha Jednoty, samoobsluha pana Straky, smíšené zboží pana Miláčka,
drogerie a textil pana Dvořáka, oděvy paní Šmídové, 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 pana Šindeláře, květiny a potřeby pro chovatele
pana Zdeňka Marka, Večerka, kterou provozují ve Strmilovské ulici čp. 8 Vietnamci,
novinový stánek paní Zemanové.
Lékárna byla na podzim uzavřena. Autocentrum bylo uzavřené a autoopravnu
provozuje pan Kozák. Druhou autoopravnu provozuje pan Doupník. A třetí autoopravnu
provozuje pan Augsten. Pan Radek Burian provozuje pneuservis.
Dále jsou v provozu dvě kadeřnictví – paní Smejkalové a paní Melicharové. 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, hospoda na hřišti, bufet a
cukrárna ZD, italská restaurace, Pizzerie U tříhrbého velblouda, kterou provozují na náměstí
Strabergerovi. Rekreační zařízení Česká Kanada ve Struhách, dále je v provozu penzion

Skalíček, penzion ve Velkém Podolí provozují Sieglovi, penzion Bělidlo. Ubytovat se lze i U
Točíka, v kempech na Zvůli a u Komorníku.

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 2011 celkem 10 078 svazků z toho je 2 471 naučných knih a 7
607 krásné literatury, nově bylo zakoupeno 280 knih. Zapsáno je celkem 154 a z toho 59
dětských čtenářů, kteří za rok 2011 celkem navštívili knihovnu 945krát a vypůjčili si 19 628
knižních titulů, z toho 4 347 naučná dospělí čtenáři, 8 009 beletrie dospělí čtenáři, 1 521
naučná děti, 4 661 beletrie děti. Knihovna odebírá 3 periodika, která si čtenáři půjčili
1 090krát. Oproti roku 2010 se zvýšil počet čtenářů a je potěšitelné, že děti si půjčovaly více
knih než v předchozím roce. Služba veřejného internetu je bezplatná a je velmi hojně
využívána, celkem asi více než 1 000 návštěv.

Ediční činnost
V roce 2011 vyšla dvě čísla Kunžackého zpravodaje, vyšla v březnu 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.
20. ledna se konala premiéra filmu Nickyho rodina, které se také zúčastnili žáci
kunžacké školy, kde se setkali s Nicholasem Wintonem. V souvislosti s touto událostí se často
v novinách i v televizi a na internetu objevovaly informace o škole S.N.Wintona. Hned druhý
den školu navštívil školu redaktor Českého rozhlasu, který zde natočil reportáž.
V rozhlasovém pořadu Čaj pro dva v přímém vysílání vystoupila Eva Krafková – ředitelka
spolu s Matejem Mináčem a v hodinovém pořadu mluvili o N. Wintonovi.
V Novinách Prahy 2 byly vytištěny dva články o Karle Vobišové Žákové a o tom, jak
jí bylo na Karlově náměstí v Praze uděleno čestné občanství in memoriam.
Kunžak byl propagován v několika turistických nabídkách.

Kulturní přehled
Plesy a taneční zábavy
15. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro.
5. února se konal ples valtínovských hasičů.
13. února se konal ples ZD.
26. února pořádali druhý ples kunžačtí živnostníci.
19. března pořádali ples kunžačtí hasiči.
19. listopadu se konala Cecilkovská taneční zábava.

Divadlo
Do dramatického kroužku v základní škole se přihlásilo 27 dětí, které nastudovaly pod
vedením Evy Krafkové představení A ještě veselejší Kašpárek. Děti hrály čtyřikrát pro žáky
základní školy, mateřské školy Kunžak. Představení pro rodiče a veřejnost se konalo 15.
května.
Koncerty
1. srpna se konal letní koncert v kostele sv. Bartoloměje v rámci jihočeského
komorního festivalu. Na koncertě vystoupil Jaroslav Svěcený – housle, Petr
Nouzovský – violoncello. Na programu byly skladby J. S. Bacha, L. Beethovena,
Haydna a Jaroslava Svěceného. Koncert navštívilo více než 200 posluchačů.
15. prosince se konal v obřadní síni Vánoční koncert studentů z mezinárodní
křesťanské školy z Prahy.
19. prosince se v obřadní síni konal Vánoční koncert. Vystupovali Barbora LinkeHolická – viola, Jaroslav Novák – kytara, Jaroslav Pelikán – flétna, Richrd Žemlička violoncello, Miloš Havlík – housle.
Různé
20. února se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.
5. března pořádal Český svaz žen maškarní karneval pro děti.
19. května pořádala v den 102. narozenin S.N.Wintona ZŠ štafetový běh na 102 m
okolo školy, kterého se zúčastnila i paní Ruth Hálová – Wintonovo dítě.
30. dubna a 1. května byl u hřiště cirkus.
6. června byla na budově základní školy odhalena pamětní deska kunžacké rodačky u
příležitosti 50. výročí jejího úmrtí sochařky Karly Vobišové Žákové za přítomnosti
jejího syna Karla Žáka.
6. června pořádal svaz žen dětský den – Strašidelný les.
Od 11. do 18. července byla na radnici instalována výstava fotografií příběhy lidí na
hranici STORIES. Byly zde fotografie z některých obcí v českém a na rakouském
příhraničí. Kromě jiných zde byly historické i současné fotografie z Mostů.
30. července se konal Turnaj v kopané O pohár ředitele Tecnocap s.r.o. Střížovice.
V červenci se na Zvůli konal V. ročník závodů v triatlonu O pohár starosty obce, který
pořádal klub Trisk.
6. srpna se konal Turnaj v kopané - memoriál Milana Řeháka.
28. září byla pro veřejnost otevřena věž kostela sv. Bartoloměje, akci uspořádali žáci
základní školy. Návštěvníky provázeli na věži, věž navštívilo 160 návštěvníků.
6. října se v rámci filmového festivalu ekofilmu v Kunžaku na náměstí promítaly filmy
v kinobuse, dopoledne kinoautobus navštívili žáci školy a odpoledne členové MO
svazu tělesně postižených.
3. prosince na náměstí pořádal svaz žen a hasiči čertovský rej.
16. prosince žáci ZŠ navštívili DPS, kde obyvatelům zazpívali koledy a zarecitovali,
zahráli na flétny, přinesli jim i malé dárečky. Na radnici se 19. 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.

Národopis
Tři králové letos nepřišli popřát.
V roce 2011 se masopustní rej na náměstí nekonal. V březnu byl dětský maškarní
karneval.
Velikonoce byly letos 24. a 25. dubna. Na Bílou sobotu bylo přes 20°C a slunečno,
teplo bylo i o Velikonoční neděli, kdy odpoledne přišla bouřka a koledníci měli
v pondělí dopoledne ještě pěkné počasí, které vylákalo na koledu velké množství
koledníků, odpoledne byly dešťové přeháňky.
Čarodějnice se nekonaly, protože 30 dubna se ochladilo a večer pršelo. V obci byly
postaveny tři májky. Jedna na Trávníkách a dvě na Bělidle.
Pouť se konala 28. srpna na náměstí. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti
návštěvníků. V sobotu ráno bylo 21°C, odpoledno se zatáhlo a ochladilo se na 10°C v pět
hodin odpoledne začalo pršet, ochladilo se na 9°C a pro tuto nepřízeň počasí zůstaly kolotoče
o sobotním večeru stát. V neděli ráno bylo + 6° C, přes den bylo jenom 15°C, ale bylo
slunečno. Kolem náměstí a v ulici Ke Kostelu a v Havlíčkově ulici byly postaveny stánky
s tradičním pouťovým zbožím, byly zde i stánky s „vietnamským zbožím“. Oproti minulým
letům jich bylo méně. Na náměstí byly tyto pouťové atrakce: velký řetízkový kolotoč, sufr
dance lavice, twister, 35 metrů vysoký řetízkový kolotoč, ze kterého byl nádherný pohled na
Kunžak, dětský kolotoč, skákací hrad, prolézačka s míčky, 1 střelnice. Dále zde byly stánky
s občerstvením. I návštěvníků na pouti bylo méně než v minulých letech. Těžko říci, zda to
způsobilo ne zrovna příznivé počasí, nebo to, že lidé měli hluboko do kapsy. Náměstí po dobu
konání poutě bylo pronajaté panu Ranglovi, který se svými společníky zajišťoval provoz
atrakcí.
5. prosince chodil Mikuláš s andělem a čerty. Vyrojilo se velké množství pekelníků i
andělů 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 nebyl osvětlen, ale uprostřed
kašny byl sloup se čtyřmi hvězdami. Nově byly osvíceny keře kolem. Byla osvětlena i
borovice pod školou. Osvětlena byla základní škola. V Hradecké ulici 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 bylo slyšet
velké množství petard a lidé tentokrát utratili hodně za zábavnou pyrotechniku. Klid nastal
kolem jedné již v novém roce.

Informace o trestné činnosti
Od ledna 2011 spadá obec Kunžak do obvodního oddělení Nová Bystřice, místní část
Terezín do obvodního oddělení Slavonice a Mosty a Suchdol, Valtínov, Kaproun a Zvůle do
obvodního oddělení Dačice.
Celkem bylo spácháno 25 trestných činů, kdy u 12 trestných činů byl zjištěn pachatel a u 13
trestných činů se pachatele nepodařilo zjistit.

Rozpis dle měsíců: leden 2011 - 1 tr. čin, únor - 2 tr. činy, březen - 2 tr. činy, duben - 2 tr.
činy, květen - 1 tr. čin, červen - 3 tr. činy, červenec - 2 tr. činy, srpen - 3 tr. činy, září - 1 tr.
čin, říjen - 3 tr. činy, listopad - 4 tr. činy, prosinec - 1 tr. čin.
Nejzávažnější zločin pokus vraždy a zločin vydírání. Jinak se převážně jednalo o
majetkovou trestnou činnost.
Přestupky: Celkem 16 přestupků - pouze majetkové přestupky a přestupky proti občanskému
soužití.
Leden 2011 - 1 přestupek, únor - 2 přestupky, březen - 1 přestupek, duben - 0 přestupků,
květen - 1 přestupek, červen - 2 přestupky, červenec - 2 přestupky, srpen - 1 přestupek, září 3 přestupky, říjen - 0 přestupků, listopad - 2 přestupky, prosinec - 1 přestupek.
Dále se zde stalo 5 dopravních nehod, které byly řešeny SDN OÚ Jindřichův Hradec.

Počasí
Na Nový rok bylo bílo a zataženo, mrzlo -3°C. Druhého ledna pochumelovalo a 5. a
6. ledna se ochladilo na -8°C, foukal silný vítr a tvořila se ledovka. Pak nastalo oteplení, sníh
skoro zmizel, teploty byly nad nulou, ráno se pohybovaly okolo nuly a občas pršelo. 16. ledna
bylo slunečno a +8°C, sníh už skoro žádný nebyl. 19. ledna se ochladilo a začalo sněžit a
sněžilo následující tři dny. 23. ledna bylo -8°C a 24. ledna napadlo 10 cm nového sněhu a
sněžilo i v dalších dnech. Zima se vrátila.
Začátkem února byly mrazy až -12°C. 4. února se oteplilo na +2°C a bylo slunečno.
V následujícím týdnu roztál všechen sníh, teploty se pohybovaly nad nulou. 13. února bylo
zataženo a začal poletovat sníh, který se ale neudržel. Celý týden byly mlhy, zataženo, foukal
silný vítr, byla jinovatka a náledí, ale sníh nebyl. 19. února napadly asi 3 cm sněhu a 20. února
bylo -5°C. Bylo bílo, jinovatka – taková ideální krásná zima. Ale od 21. února bylo jasno a
začalo mrznout, ranní teploty se pohybovaly od -10°C až do – 18°C. Mrazy polevily 26.
února, kdy bylo už jenom -4°C.
1. března bylo ráno jenom -3°C a přes den už bylo +6°C a bylo slunečno. 3. března
foukal silný vítr a začal poletovat sníh, byla mlha. Postupně se zase začalo ochlazovat, až 7. a
8. března bylo ráno – 11°C a přes den byla teplota na nule. 9. března bylo ráno sice – 7°C, ale
přes den už bylo +9°C, bylo slunečno vzduch byl teplý. V následujících dnech bylo příjemné
jarní počasí, nemrzlo, přes den byly teploty okolo +10°C a bylo polojasno. Toto počasí
vydrželo až do 16. března, teploty se vyšplhaly až na +16°C. 17. března se ochladilo, byla
mlha, začalo pršet, foukal vítr. A další den začalo i sněžit, celý den chumelilo a napadlo asi 5
cm sněhu, ale byl to už jen poslední záchvěv zimy. 20. března byl ráno sice mráz – 6°C, ale
svítilo sluníčko. Mrazíky (okolo –4°C) byly i v následujících dnech, ale přes den bylo
slunečno a teploty stoupaly nad +10°C. Jaro přišlo pozvolna bylo velmi příjemné jarní
počasí. 30. března přiletěl čáp.
1. dubna byly přes den přeháňky, ale odpoledne už bylo polojasno, 2. dubna již bylo
+19°C, teplo bylo i následující den. 4. dubna celý den pršelo. Déšť přírodě prospěl, všechno
se zazelenalo. Do 11. dubna se teploty pohybovaly od +15°C až do +20°C a bylo slunečno.
12. dubna přišlo aprílové počasí, ochladilo se na +10°C a ráno padaly kroupy, přes den byly
přeháňky. Ale v následujícm týdnu byly opět teploty do +20°C, pěkné počasí bylo i na
Velikonoce, i když na Velikonoční neděli byla odpoledne bouřka. Následující dny bylo
podobné příjemné skoro letní počasí, zkazilo se pouze 30. dubna večer – přišel prudký déšť,
který znemožnil pálit čarodějnice.

Na začátku května přišlo ochlazení. 2. května bylo ráno +2°C a přes den +15°C, ale už
3. května bylo ráno +7°C a přes den se ochladilo na +2°C! Pršelo. 4. května byla ráno nula a
přes den +10°C. Následující dva dny byly ranní mrazíky (-1°C) a přes den se začalo
pomaličku oteplovat, 7. května bylo +16°C a 8. května se teplota vyšplhala přes +20°C. Celý
květen byly krásné teploty lehce přes +20°C. 20. května byla večer bouřka, stejně jako 21.
května večer, kdy ještě navíc padaly kroupy a přívalový déšť přinesl bahno do Hradecké
ulice. Ochladilo se a 27. května bylo jenom +13°C a vytrvale pršelo. Ale už 29. května bylo
zase +24°C a 31. května byla opět večer bouřka.
1. června bylo zataženo a přeháňky. Ale v následujích dnech se teploty opět
pohybovaly přes +20°C a bylo slunečno. 7. června večer byla bouřka. 8. června bylo přes den
dusno a odpoledne přišlo ochlazení a déšť. Pak se opět oteplilo a teploty byly nad +20°C,
pouze 12. června pršelo a bylo +16°C. 15. června bylo dokonce +25°C. Ochladilo se 18.
června na +16°C a odpoledne pršelo, přeháňky byly i následující den. 22. června bylo +26°C
a bylo dusno a večer přišla bouřka. Až do 26. června byly teploty okolo +20°C a občas byly
dešťové přeháňky. 27. června se začalo oteplovat a 29. června bylo již +26°C. 30. června se
ochladilo a pršelo. Bylo +20°C.
Prázdniny začaly příchodem studené fronty. Hned 2. července bylo jen +15°C a 3.
července dokonce +11°C a pršelo. Stejné počasí bylo i v následujících dnech a teploty byly
okolo +18°C. 6. července bylo již +23°C, ale večer byla bouřka. Pak se začalo oteplovat a 9.
července bylo +26°C a v noci při bouřce hodně pršelo. Stejně tak tomu bylo i 10. a
13.července a14. července se ochladilo na +15°C. Ale hned následující den se teploty zase
vyšplhaly na +26°C. Ale od 18. července do konce měsíce bylo chladno, teploty byly i jenom
+12°C (pohybovaly se do +18°C) a bylo zataženo, nebo polojasno, občas pršelo. 31. července
bylo dokonce jenom +11°C a pršelo celý den.
Srpen přinesl oteplení. 1. srpna bylo sice zataženo, ale už bylo +17°C a 2. srpna bylo
polojasno a +22°C, v důsledku předchozích deštů byla velmi vysoká vlhkost vzduchu. 3.srpna
bylo +24°C a bylo slunečno, v noci přišel silný déšť. Následující dny byly teploty okolo
+23°C, a protože bylo vlhko a teplo, začaly růst houby. 8. srpna pršelo a bylo jenom +15°C a
10. srpna bylo ještě méně +12°C. Pak se ale počasí umoudřilo a bylo již pěkné léto. Teploty
přes +20°C a od 21. srpna dokonce přes +25°C, teploměr se dokonce vyšplhal na +29°C.
ochladilo se až na kunžackou pouť, kdy v sobotu 27. srpna ráno bylo +21°C a odpoledne už
jenom +10°C a začalo pršet. Déšť v noci ustal, ale v neděli o pouti bylo jenom +15°C a ráno
dokonce jenom +6°C. 30. srpna bylo již přes den + 20°C. 26. srpna odletěli čápi.
Září začalo s oteplením, ranní teploty byly od +6°C do +10°C a odpoledne bylo
+20°C. 3. září bylo +24°C a 4. září dokonce +25°C a v noci bylo +20°C. 5. září bylo od rána
dusno a teplo a ve 14.45 přišla velmi prudká bouře a ochladilo se během chvilky o 10 stupňů.
Další dva dny bylo polojasno a + 21°C. 8. září se ochladilo na +15°C a pršelo. Ale už 10. září
bylo zase slunečné a letní počasí. Od 11. září do 13. září bylo +25°C a bylo opravdové léto,
byla vysoká vlhkost vzduchu 82%. 14. září se ochladilo na +15°c a pršelo. Pak bylo zase tři
dny teplo přes +20°C a slunečno. Ochlazení přišlo na dva dny 19. a 20. září, kdy bylo 14°C a
pršelo, ale pak se zase vrátilo léto, jako by nám chtělo vynahradit studený červenec. Do konce
září byly denní teploty přes +20°C a rostlo hodně hub – hlavně pravých hřibů a březáků.
Stejně teplé počasí bylo i na začátku října, bylo slunečno a denní teploty +20°C. 7.
října se ochladilo a 8. října bylo +8°C a začalo pršet. Celý říjen nemrzlo, pouze 15. října bylo
ráno -6°C, ale do té doby byly teploty do +15°C. Po 15. říjnu, kdy zmrzly všechny květiny na
zahrádkách a začalo konečně opadávat listí ze stromů, byly teploty okolo +10°C. 23. října
pršelo a do konce října byly mlhy a teploty okolo +7°C.
Listopad stejně jako říjen byl velmi suchý. Do 10. listopadu byly denní teploty do
+10°C a byla celé dny mlha. 11. listopadu byl ráno mrazík -3°C a přes den +2°C a až do 17.
listopadu bylo slunečno, 17. listopadu bylo ráno – 6°C. Ale pak opět až do konce měsíce byly

teploty nad nulou a byla mlha. 25. listopadu se udělala jinovatka na stromech a 26. listopadu
bylo velké náledí. Pak se opět oteplilo a teploty byly nad nulou.
Stejné počasí bylo i začátkem prosince, stále nemrzlo a nepadaly žádné srážky. 6.
prosince poprvé poletoval sníh, ale jenom poletoval, na zemi se neudržel. Podzimní počasí
vydrželo do 16. prosince, kdy zase začal poletovat sníh, ale nemrzlo a sníh se neudržel. Pak
bylo zase „podzimně“. Až 21. prosince začal padat sníh, který se udržel, ale jenom do 23.
prosince, pak se oteplilo a Vánoce byly bez sněhu. 30. prosince sněžilo celý den a napadlo 5
cm sněhu. Poslední den v roce bylo nádherné zimní počasí, krajina byla zasněžená, svítilo
sluníčko a nefoukal vítr. Ale do nového roku jsme vykročili s deštěm a bez sněhu. První část
zimy byla velice mírná, minimálně mrzlo, sníh se vyhrnoval snad jenom dvakrát, nedalo se
lyžovat ani bruslit. Teploty byly vysoko nad normálem, dokonce padaly teplotní rekordy.

Srážky v roce 2011:
Leden
49,8 mm
Únor
10,9 mm
Březen
39,8 mm
Duben
41,8 mm
81,0 mm
Květen
Červen
59,0 mm
Červenec
149,1 mm
Srpen
46,3 mm
104,0 mm
Září
Říjen
54,7 mm
Listopad
0,4 mm
Prosinec
37,1 mm
Celkem:
673,9 mm
56,16 mm
Průměr:

Srážkově byl rok 2011 podprůměrný.

Pohyb obyvatelstva
Počet obyvatel k 31. 12.2011
Část obce
Kaproun
Kunžak
Mosty
Suchdol
Terezín
Valtínov
Zvůle

celkem
celkem

Občané s platným trvalým pobytem
muži
ženy
celkem
2
1
3
618
592
1210 + 31 cizinců
43
48
91
11
8
19
3
1
4
59
58
117
7
10
17

743

718

1461 + 31 cizinců
1492

Oproti loňskému roku se počet obyvatel snížil o 5 obyvatel.
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
69
130
30
105
45
121
5
25
100
60
62
55
149
159
28
21
77

V Kunžaku jsou přihlášeni i cizí státní příslušníci: Slovenská republika 8, Rakousko 2,
Ukrajina 20, Spolková republika Německo 1.

Narození v roce 2011:
Lukáš Bílek
Jáchym Šára
Terezie Houšková
Vojtěch Štykar
Veronika Martínková
Sabina Brtníková
Edita Straková
Tomáš Vítek
Daniel Adam Krupka
Tomáš Söke
Magdaléna Chiara Criscuolo
Filip Kozák
Zemřelí v roce 2011:
Jaromír Popela
Anežka Dvořáková
Miroslava Panchártková
Irena Šánová
František Nesporý
Václav Sobek
Patrik Kauca
Bohumil Vašek
Ladislav Pudil
Jaroslav Pikal
Božena Matoušková
Stanislav Novák
Ladislav Povolný
Josef Lovětínský
Bohumil Vránek
Nejstarší občané:
Ženy Marie Schitznerová
Anežka Koblížková
Kristína Riebová
Antonie Buchnerová
Muži Rudolf Máca
František Šopík
Karel Doupník
Svatby:
V roce 2011 bylo v Kunžaku uzavřeno 5 sňatků, všechny byly delegovány z jiných obcí, 4 se
konaly v obřadní síni a 1 venku u rybníka Hejtman.

