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Činnost OÚ a zastupitelstva 
 

Obecní zastupitelstvo se během roku 2016 scházelo pravidelně, celkem na 11 zasedáních.  

 

Složení zastupitelstva jednotlivých výborů a komisí: 

 Členové zastupitelstva: Alena  Brunnerová (SNK SDH Valtínov), Mgr. Jan  Dobeš 

(NEZÁVISLÍ), Mgr. Eva  Krafková (NEZÁVISLÍ), Petr  Král (ČSSD), Josef  Kudrna (SNK – 

Živnostníci), Ing. Petr  Moučka (SNK – Mosty), Zdeněk  Pudil (KDU – ČSL) Luboš 

 Rozporka (KSČM), Ing. Vladimír  Šamal (KDU – ČSL), Drahoslava  Vobrová (SNK – 

Živnostníci), Ing.Karel  Winkler (SNK TĚLOVÝCHOVA A SPORT).  

 

Pan Ing. Vladimír Šamal je uvolněným starostou obce Kunžak. Paní Drahoslava 

Vobrová byla neuvolněnou místostarostou do konce srpna 2015, od 1. září 2015 byla 

uvolněnou místostarostkou. 

 

Finanční výbor: Mgr. Dobeš Jan – předseda, Dvořák Jiří,  Mrkva Ondřej, 

Ing. Winkler Karel, Zámečník Zdeněk – členové. 

 

Kontrolní výbor: Kudrna Josef – předseda, Král Petr, Ing. Moučka Petr, Pudil Zdeněk, 

Rozporka Luboš  - členové.  

 

Komise sociální a bytová: Brunnerová Alena – předseda, Bitalová  Hana DiS., 

Ferdanová Miroslava, Hájková Marta, Šteflová Eva, Waszniowski Jindřich – členové. 

 

Komise školská a kulturní: Mgr. Krafková Eva – předseda, Drobil Josef, 

Eichlerová Iva, Kudrnová Dana – členové. 

 

Komise veřejného pořádku: Smejkal Jan – předseda, Čapek Jaroslav, Danielová Jana, 

Loukota Karel, Nechanický Jan – členové. 

 

Pracovnice obecního úřadu: Šteflová Eva, Kudrnová Dana, Danielová Jana, Ing. Lenka 

Kostková. 
 

V listopadu 2015 nastoupila paní Zuzana Plachá, jejíž mzda byla do podzimu 2016 

financovaná z projektu úřadu práce, zajišťuje pečovatelskou službu starším občanům. Od 

prosince je financována z rozpočtu obce. 

  

Během roku obecní zastupitelstvo schválilo tyto nové vyhlášky: Vyhlášku č. 1/2016 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálního odpadu. Byl schválen Provozní řád společenských místností SDH. 

Zastupitelstvo obce Kunžak schválilo dvousložkovou cenu vodného a stočného na rok 2017 

ve stejné výši jako v roce 2016. Cena vodného a stočného se tedy nezvyšuje a bude ve výši 

52,51 Kč za m
3
 bez DPH. Poplatek za likvidaci odpadu pro rok 2017 se usnesením 

zastupitelstva je ve výši 550,-- Kč jak pro trvale bydlícího občana, tak pro majitele 

nemovitosti, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná osoba.  

 

Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší 

výměry ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů).  
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V roce 2016 se začalo se zpracováním projektové dokumentace na stavbu nové ČOV, 

tato finančně náročná akce se bude uskutečňovat v následujících letech a je nutná dlouhodobá 

příprava její realizace. 

Z dotací byla restaurována kašna na náměstí a socha Jana Nepomuckého, která byla 

umístěna u kostela. Tato socha původně byla na náměstí a ty kameny, které nyní tvoří kašnu, 

byly pouhou ohrádkou kolem sochy. Socha byla odstraněna a nyní se bude vracet na původní 

místo. K celé realizaci díla dojde až v roce 2017. Při opravě kašny došlo k vykácení habrů 

rostoucích okolo. Zcela se změní vzhled náměstí, a proto byla zadána práce na studii 

architektonického zpracování úprav náměstí.  

 

                  Akce rok 2016 v Kč rozpočet    skutečnost  z toho dotace 

     Modernizace místních komunikací v 

Kunžaku   5 215 980,61 2016  

                          - neinv. výdaje k akci 
  

13 300,00 2016 

Kunžak – studie posílení vod. zdroje 50 000,00 41 588,00 
  Valtínov – průzkumné hydrog. zářezy 

vyúčtování 24 200,00 24 200,00 
  PD – ČOV Kunžak 1 000 000,00        16 940,00 
  Rekontrukce kanalizace Čechova ul. 2 500 000,00 

 

  

Vytěžení sedimentu a obnova odtok. (u 

ČOV) – dokončení administrace projektu 
 

29 645,00 1 105 306,00 2016 

Oprava hráze a výpustě rybník Kaproun  
 

       48 000,00 
  restaurování - Žulová kašna na náměstí 

v obci Kunžak 700 000,00 330 395,00    193 407,00 
 restaurování – Socha sv. Jana Nepomuckého  

 

177 905,00    100 326,00 
 Oprava kaplička Zvůle 55 000,00        14 462,00 

  Dětské hřiště Kunžak - Nerudova 600 000,00 374 876,00    254 951,00  

Zateplení a výměna otvor. výplní ZŠ SNW 2 325 461,00   1 794 823,00 
  Stavební úpravy býv. kina – ob. knihovna 1 600 000,00 1 443 102,00    200 000,00 

 Rekonstrukce rozvodů vody v MŠ 250 000,00        32 000,00 
  Nákup komunální techniky pro údržbu obce   1 000 000,00 692 021,00 
  Zametač ZK5 1250 pro údržbu obce 

 

86 583,00 
  Přístřešek u čp. 213 (údržba obce) 

 

18 650,00 
  Výkup pozemků 450 000,00 137 379,50 
  Sečení zrašelinělých luk  

 

     72 000,00      72 000,00 
 Odborné ošetření stromů 180 000,00 32 000,00 

  Zateplení obv. pláště a výměna otv. výplní 

ObÚ 2 718 650,00 

        

43 802,00 
  Stavební úpravy v 1.NP objektu OÚ 

 

28 314,00 
  Modernizace požární zbrojnice Kunžak  300 231,00    150 000,00 

  

 

 Obec Kunžak během roku 2016 přispěla ČSŽ 5 000,- Kč na pořádání dětského 

karnevalu, 5 000,- Kč na pořádání Dětského dne, 5 000,- Kč na pořádání čertovského reje, 

Svazu tělesně postižených dvakrát 20 000,- Kč na jejich činnost,  SDH Kunžak  9 000,- Kč na 

pořádání závodů SDH Mosty 15 000,- Kč na pořádání závodů a 1 500,- Kč na pořádání 



Dětského dne v Mostech, TJ 10 000,- Kč na uspořádání Poháru hejtmana Jihočeského kraje, 

TJ Kunžak 100 000,- Kč na činnost, TJ na turnaj v sálové kopané žáků 8 000,- Kč, ZŠ S. N. 

Wintona Kunžak 19 600,- Kč na dopravu na Den Země,  Šrot týmu 5 000,- Kč na organizaci 

cyklisticko-orientačních závodů, Českému svazu včelařů Jindřichův Hradec 4 500,- Kč. Obec 

přispěla na realizaci památníku rozloučení, který chce postavit Spolek Farewell Memorial, jež 

sdružuje Wintonovy děti, částkou 10 000,- Kč Obec přispívá na provoz pojízdné prodejny 

pana Pitrmana ze Slavonic 9 000,- Kč ročně.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Volby do zastupitelstev krajů 7. a 8. října 2016 

 

č. název 

Kunžak Mosty Valtínov Celkem 

počet hlasů počet hlasů počet hlasů počet hlasů 

 %  %  %  % 

1 Volte Pravý blok 1 0,25 0 0 0 0 1 0,20921 

2 ODS 50 12,5 1 2 4 14,286 55 11,5063 

12 ČSSD 107 26,75 8 16 7 25 122 25,523 

13 PRO JIŽNÍ ČECHY – 

starostové, HOPB a TOP 09 

22 5,5 3 6 0 0 25 5,23013 

24 KDU-ČSL 44 11 17 34 5 17,857 66 13,8075 

30 ANO 2011 45 11,25 9 18 8 28,571 62 12,9707 

35 Politické hnutí PRO 2016 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 KSČM 67 16,75 5 10 1 3,5714 73 15,272 

38 JIHOČEŠI 2012 6 1,5 2 4 1 3,5714 9 1,88285 

39 Strana soukromníků České 

republiky 

7 1,75 2 4 2 7,1429 11 2,30126 

41 Národní demokracie 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 JIHOČEŠTÍ HASIČI 1 0,25 0 0 0 0 1 0,20921 

45 Moravané 4 1 0 0 0 0 4 0,83682 

19 NOVÁ GENERACE 2 0,5 0 0 0 0 2 0,41841 

54 Dělnická strana sociální 

spravedlnosti – NE imigrantům 

STOP nepřizpůsobivým a 

diktátu EU! 

6 1,5 2 2 0 0 7 1,46444 

57 Strana zelených 4 1 0 0 0 0 4 0,83682 

62 Strana svobodných občanů 15 3,75 0 0 0 0 15 3,13808 

67 NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI – 

NAŠE PENÍZE RADĚJI PRO 

NAŠE LIDI 

1 0,25 0 0 0 0 1 0,20921 

70 Koalice Republikánů Miroslava 

Sládka, Patriotů České 

republiky HOZK 

1 0,25 0 0 0 0 1 0,20921 

78 Koalice Svoboda a přímá 

demokracie – Tomio Okamura  

(SPD) a Strana Práv Občanů 

13 0,25 1 2 0 0 14 2,92887 

81 SRUŽENÍ PRO REPUBLIKU – 

REPUBLIKÁNSKÁ STRANA 

ČECH, MORAVY A SLEZKA 

0 0 0 0 0 0 0 0 

82 Česká pirátská strana 4 1 1 2 0 0 5 1,04603 

89 Úsvit – Národní koalice 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Celkem hlasů 400  50  28  478  

Počet zapsaných voličů 1014  94  82  1190  

Počet voličů 401  52  28  481  

Volební účast v %  39,546  55,319  34,146  40,4202 

 
 

 

 

 

 



 

Základní škola Sira Nicholase 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 škola s REDIZO 

600 060 501 (IZO ZŠ: 107 721 171, IZO ŠD: 114 400 156, IZO ŠJ: 102 503 869). Sídlo 

školy: náměstí Komenského 237, 378 62 Kunžak, e-mail: zs-kunz@centrum.cz. Ředitelkou je 

Mgr. Eva Krafková, zástupkyní ředitele Mgr. Dana Horázná. 

Ve školním roce 2015/16 měla škola 9 tříd a 2 oddělení školní družiny. Škola měla 

podle zahajovacího výkazu celkem 195 žáků (průměrný počet žáků na třídu je 21,66 na I. 

stupni je 119 žáků v 5 třídách (průměr 23,8) a na II. stupni je 73 žáků v 4 třídách (průměr 

19,0). Více jak polovina žáků bydlí v Kunžaku - 108 (tj. 55,38%), ostatní dojíždějí 87 (44,62 

%): z místních částí Kunžaku 21, z Člunecka 23, ze Střížovicka 33, 3 z obvodu Studená, 3 ze 

Strmilova, 1 z Horního Meziříčka, 1 z Radíkova, 1 z Heřmanče, 3 z Jindřichova Hradce. 

Během školního roku jsme zaznamenali na naši školu nezvyklý pohyb žáků. O prázdninách se 

do školy přihlásilo 9 nových žáků, během září další 2 a 2 žáci se odhlásili. Ve zbývajících 

měsích školního roku 7 žáků ze školy odešlo a 2 přišli. Na konci školní roku bylo ve škole 

přihlášeno 190 žáků. 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 a ve dvou dnech 

v době odpoledního vyučování ještě od 14.15 do 15.00. Toto oddělení navštěvovali zejména 

přespolní žáci do odjezdu autobusů.  

Během školního roku probíhaly práce na dalším zkvalitňování materiálního vybavení 

pracoviště. Byla zakoupena jedna nová tabule.  Počítačová učebna byla vybavena novými 

počítači.    

Během prázdnin se započalo s výměnou oken v suterénu a ve 2 nadzemních podlažích.  

Rekonstrukci prováděla firma Plastikov Jihlava a byla financována z prostředků obce. 

 Stále se dovybavuje fond učebnic a školních pomůcek – byly zakoupeny nové mapy, 

nástěnné obrazy, nová výuková CD a DVD a výukový sofware zejména pro práci s 

dyslektiky, míče, další balační míče Bossu, stereoskopický mikroskop, výukový resuscitační 

model. Školní družina se stále dovybavuje novými stavebnicemi, hrami a hračkami a novým 

sedacím koutkem.  

Školská rada pracovala v tomto složení:  

 jmenovaní zástupci zřizovatele: Alena Brunnerová, Luboš Rozporka, Petr Král 

 zvolení zástupci rodičů: Ladislav Melichar, Magda Prokešová, Vladimír Zátopek 

 zvolení zástupci pegagogů: Mgr. Jana Klabouchová, Mgr. Radka Burianová, Petra 

Nejedlá 

Předsedou byl zvolen pan Petr Král. 

Ve všech ročnících je vyučováno podle vlastního Školního vzdělávacího programu ZŠ 

Sira Nicholase Wintona Kunžak. Škola zajišťuje standardní vzdělání poskytované základní 

školou. Jako volitelný předmět byl vyučován biologický seminář.  

 

Od září 2016 třídnictví: 

1. třída  Jitka Beranová  

2. třída  Marie Krejčí 

3. třída  Iva Kolářová 

4. třída  Štěpánka Štruplová 

5. třída  Jana Geistová  

6. třída  Jan Dobeš 
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7. třída  Radka Burianová 

8. třída  Pavel Chrstoš 

9. třída  Jana Klabouchová 

 

Dále na škole vyučuje Elena Mannová, která zastupuje Hanu Chrstošovou po dobu 

mateřské dovolené, a Dagmar Pazourová, zástupkyní ředitele je Dana Horázná a Eva 

Krafková je ředitelkou školy. Ve školní družině pracuje Petra Nejedlá a Dagmar Pazourová. 

Speciální pedagožkou paní Jitka Balcarová. Vedoucí školní jídelny je paní Šárka Semotánová, 

kuchařkami jsou Zdeňka Hanzalová, Iveta Moučková a Valérie Siváková, školníkem a 

topičem Ondřej Růžička, uklízečkami Věra Leixnerová, Jiřina Procházková. Hospodářkou 

školy je Marta Hájková.   

 Škola se zapojila do projektu Recyklohraní. 

V letošním školním roce Den Země slavili 26. dubna. Téma Doba Karla IV. si žáci 

vybrali sami. Stejně tak měli i na výběr z různých aktivit, každý si vybral, co ho zajímalo a 

nakonec tedy i velice bavilo. Dopravu hradili z příspěvku Obce Kunžak.  

Z podnětu ekotýmu byla do plánu akcí ekoškoly zařazena ve větší míře dopravní výchova. 

V červnu 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 8. třídy.  

Během školního roku pro žáky uspořádali školní kola některých naukových soutěží, 

sportovních turnajů a vítězové školních kol pak reprezentovali školu v kolech okresních a i 

tam měli několik velmi úspěšných dětí, které postoupily i do krajských kol: 

- Přírodovědný klokan (8. a 9.tř) 

- okresní kolo D olympiády (L. Švecová - 3. místo - postup do kraj. kola) 

- okresní kolo M olympiády (L. Švecová - 1. místo postup do kraj. kola) 

- okresní kolo ČJ olympiáda (L. Švecová - 4. místo) 

- okresní kolo AJ olympiáda (L. Švecová 13. - 14. místo) 

- okresní kolo rec. soutěže (J. Smejkalová, V. Meixnerová, K. Hrádková, A. 

Holocsiová, L. Pechová, D. Seitl) 

- Matematický klokan (2. - 9. r.) 

- krajské kolo D olymp. (L. Švecová) 

- krajské kolo mat. olymp. (L. Švecová) 

- školní kolo rybářské olympiády (Michal Trepka) 

- soutěž školních časopisů  

Sportovní soutěže: 

- turnaj ve stolním tenise (ml. chlapci 3. místo, st. dívky 1. místo a postup do kraj. kola) 

- krajské kolo st. dívky stolní tenis – (postup do republ. kola) 

- rep. kolo ve stol. tenise - 13. místo (V. Brtníková, T. Hrbová, V. Péčová) 

- turnaj ve florbale (2. místo) 

- vánoční turnaje 

- okresní olympiáda v plavání 

- Velikonoční florbalový turnaj (ml žáci 1. místo, st. žáci 2. místo) 

- turnaj - halový fotbal Dačice (1. místo) 

- fotbalový turnaj Jindřichův Hradec (4. místo) 

- krajské kolo halová kopaná v Kunžaku  

- turnaj ve vybíjené (5. r.) - 5. místo 



 

Žáci se zúčastnili se svými pracemi žákovských konferencí Klubu ekologické výchovy. 

Na podzim na Jihočeské konferenci KEV v Českých Budějovicích Lada Švecová, Lucie 

Hrádková a Lucie Pechová a Eliška Jirků prezentovaly svou práci Kvetoucí louka, obsadily 

zde 3. místo. Na jarní Jihočeské ŽK KEV se zúčastnily s prací Koruna Karla IV. Lada 

Švecová, Lucie Hrádková a získaly 1. místo. Dále zde svou práci Luštěniny prezentovaly 

Lucie Pechová, Monika Semotánová, Eliška Jirků. 

Na škole pracovalo několik kroužků: 

kroužek třídy vedoucí 

Flétna  3. - 5. r. Š. Štruplová 

Flétna  1. - 2. r. V. Hergesel 

Pěvecký sbor 1. - 9. r. V. Hergesel 

Zdr Tv  zařazení žáci R. Burianová 

Aerobik  I. st. 2. - 4. r. J. Beranová 

Aerobik II. st. 5. - 9. r. J. Beranová 

Florbal 5. – 9. r. P. Chrstoš 

Dramatický kroužek 2. – 9. r. E. Krafková 

Myslivecký kroužek     1. - 9. r. E. Nováková 

Přírodovědný 2. - 5. r. D.  Horázná 

Workout 7. -  9. r. E. Mannová 

Šachový kroužek zájemci J. Špiřík 

Římskokatolické náboženství 4. a 6. r. J. Špiřík 

Sportovní hry 5. – 9. r. M. Marková 

Výuka hry na nástroj individuální p. Martinů 

Cvičení na míčích BOSU veřejnost T. Dvořáková 

Cvičení na míčích BOSU 6. - 9. r. T. Dvořáková 

Cvičení KAPAP 6. - 9. r. M. Pavouček, T. Mašek 

Angličtina  1. stupeň I. Pazourová 

Anglický klub 

3. - 5. r. 

6. - 9. r. 

Veřejnost I. skupina 

Veřejnost II. skupina 

Bill Gregory 

Na prvním stupni byli žáci zapojeni do projektu Zdravé zuby a 1. třída byla zapojena 

do projektu Veselé zoubky.  

Využili několika nabídek kulturních institucí a výuku doplnili o návštěvu jejich akcí 

v rámci výuky: program Renesanční vojenství - program (4. - 9. r.), divadelní představení O 

velikonočním králíčkovi - divadlo Okýnko (1. a 2. r.) a žáci 1. ročníku naštívili divadelní 

představení v MŠ Střížovice. 

Lyžařský výcvik organizovali pro žáky 7. a 8. ročníku. Uskutečnil se v únoru 

v Krkonoších.  

Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali v bazénu v Jindřichově Hradci 10 dvouhodinových lekcí 

kurzu plavání.  

V rámci výuky byly pro žáky uspořádány tyto besedy a přednášky: beseda nad kronikou 

Kunžaku (3. r.), beseda o Nepálu s p. Havlíkem (6. - 9. r.), beseda Vojta Trčka - Jižní 

Amerika (7. a 8. r.), přednáška Obnovitelné zdroje energie – Jihočeské matky (9. r.), 

přednáška a předvedení elektromobilu (5. - 9. r.). 



Na exkurzích si žáci buď prohloubí, nebo ověří své znalosti v praxi a jsou tedy nedílnou 

součástí výuky. Stejně tak školní výlety se snaží spojit s výukovým programem (terénní 

exkurze, prohlídky památek, zoo) nebo s rozvojem sportovních aktivit (turistika, outdorové 

aktivity). 

Do výuky byly zařazeny tyto výukové programy a terénní exkurze nejen s tématikou 

EVVO:  

 Návštěva mezinárodní křesťanské školy v Praze – poznávání Prahy a školy, ubytování 

v rodinách (6. – 9. r.) 

 Grázlova naučná stezka (4. r.) 

 terénní exkurze Novohradské hory (8. r.) 

 program Les (1. - 3. r.) 

 Burza škol (8. a 9. r.)  

 Terénní exkurze Stožec (5. r.) 

 jesličky JH (1. a 2. r.) 

 návštěva zoo koutku v DDM JH (7. r.) 

 exkurze v ZD (4. r.) 

 exkurze planetárium, Muzeum ČB (4. a 5. r.) 

 exkurze na zámku JH a lekce plavání (1. a 2. r.) 

 terénní exkurze Vodňany (5. r.) 

 program Mokřad (9. r.) 

 program Rybník (3. r.) 

  program Louka (2. r.) 

  program Louka, pole (1. r.) 

  program Les (6. r.) 

 exkurze JETE (8. a 9. r.) 

 dopravní hřiště - (5. r.) 

 návštěva ÚP JH (8. r.) 

 terénní exkurze Lužnice (8. r.) 

školní výlety: 

 ZOO Hluboká (1. a 2. r.) 

 Telč - Panský dvůr (3. r.) 

 Třeboň (4. a 5. r.) 

 Tábor (6. r.) 

 Vltava (7. r.) 

 Březová - outdoor (9. r.) 

  

V rámci výtvarné výchovy vyráběli žáci keramiku. Pro žáky 1. až 3. ročníku uspořádali 

maškarní karneval. Uspořádali předvánoční sportovní turnaje, vánoční besídky a zpívání u 

stromku. 

V rámci projetku, jehož organizátorem je SŠTO Dačice, byl pro žáky 9. ročníku 

zorganizován projektový den na této škole. 

Ve škole uspořádali výstavu Rok světla. 



Zapojili se do pokusu o vytvoření světového rekordu, žáci II. stupně vytvářeli krátká 

poselství pro planetu Zemi a žáci 9. ročníku z těchto kartiček vytvořili velký plakát a zaslali 

ho do Energy centra v Českých Budějovicích, které tento pokus organizovalo, plakáty 

z dalších 64 českých škol byly dopraveny do Ženevy a na podzim poputují na konferenci 

OSN do Maroka. 

Zapojují se do projektu Jaro ožívá, organizovaného Českou společností ornitologickou. 

V rámci projektu sledujeme přílet stěhovavých ptáků, především čápa bílého, který hnízdí na 

hnízdní podložce blízko školy, a z oken nejvyššího patra je na něj krásný výhled. Již deset let 

žáci prvního stupně vedou Kroniku kunžackého čápa. Zapisují jeho přílet, počet mláďat a 

odlet, kreslí obrázky a monitorují další důležité události z života čápů v Kunžaku.  

  I v letošním školním roce uskutečnili oblíbený projekt Děti dětem, kdy starší žáci 

připravují výukové programy pro mladší děti. 5. třída připravila výukový program pro děti 

z 1. ročníku. A tentokrát i opačně žáci nižšího ročníku připravili program pro starší. 6. třída 

měla program pro žáky 7. a 9. třídy. Žáci 9. ročníku pro ostatní třídy připravili mikulášskou 

nadílku. V maskách také obešli Kunžak a navštívili obyvatele DPS.  Žáci 8. ročníku připravili 

dopravní soutěž pro děti z I. stupně. Žáci 9. ročníku připravili ve škole noční stezku, kdy 

mladší žáci osvobozovali princeznu, akce se zúčastnilo 68 mladších žáků a dětí z mateřské 

školy, děti přišly i se svými rodiči. Dále program pro žáky 2. a 3. ročníku připravili děti ze 7. 

ročníku a žáci 8. ročníku přichystali program pro žáky 4. a 5. ročníku.  

V letošním školním roce žákyně 9. třídy Veronika Péčová, Zuzana Dvořáková a Lada 

Švecová začaly vydávat školní časopis. Pravidelně vždy na začátku měsíce vyšlo jedno číslo, 

které mělo stálé rubriky. Časopis přihlásili do krajské soutěže školních časopisů, kterou 

pořádal Jihočeský kraj. Časopis byl oceněn za pestrost obsahu a grafické zpracování. 

V březnu organizovali projekt Napříč školou. Neučili se podle běžného rozvrhu, ale ráno 

se žáci rozlosovali do 10 skupin. V každé skupině byli žáci z 1. až 9. ročníku. V těchto 

skupinách pak absolvovali celý školní den. Projektový den byl na téma Felix a Maira – chytré 

hlavičky Zemi rozumí. Jednotlivá témata na stanovištích se týkala ochrany klimatu planety 

Země.  

Paní Ruth Hálová letos oslavila 90. narozeniny a přijela je slavit i do školy. Žáci jí 

připravili velké překvapení. Namalovali jí obraz naší školy. Obraz vznikal tak, že každý žák 

namaloval podle fotografie jeden čtverec z celé mozaiky a pak se z těch čtverců složil celý 

originální obraz. Kromě toho děti paní Hálové zahrály na flétny a ona pak roztančila celou 

školu. Bylo to velmi krásné a přátelské setkání. 

Děti z prvního stupně a členové kroužku hry na flétnu, pěveckého sboru několikrát 

vystupovaly na veřejnosti (předvánoční setkání s důchodci, v DPS, vítání občánků, výroční 

schůze MO Svazu invalidů).  

Pořádali vystoupení pro rodiče a veřejnost. Vystoupil zde dramatický kroužek se svou 

hrou Nemocné pohádky, také předvedla svá vystoupení děvčata z kroužků aerobiku a cvičení 

na balačních míčích bossu a děti z kroužku hry na flétnu a pěveckého sboru. Vystoupení se 

uskutečnila i pro žáky školy. 

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.  

Již čtvrtý školní rok pořádali ve spolupráci s CISP kurzy anglického jazyka pro veřejnost, 

jeden kurz byl pro začátečníky a jeden byl pro pokročilé. Kurzy vede rodilý mluvčí. V rámci 

spolupráce s mezinárodní školou CISP uspořádali pro veřejnost vánoční koncert studentů této 

školy. 



Sběr tříděného papíru je tradiční oblíbený projekt pro 9. třídu realizovaný převážně 

v hodinách biologického semináře a ve volném čase žáků. Uskutečnil se již 11. ročník tohoto 

projektu. Sběr tříděného papíru se konal v listopadu. Podařilo se sebrat 6 tun papíru.  

V sobotu 14. května pořádala škola spolu se Sdružením orientačních sportů Jindřichův 

Hradec jarní pochod kolem Kunžaku. Turisté si mohli zvolit mezi různě dlouhými trasami a 

také si na Jitrech vyzkoušeli orientační běh.  

2. září byla dána do oběhu mimořádná příležitostná známka v hodnotě 13 Kč k uctění 

celoživotního odkazu a památky Sira Nicholase George Wintona. Známka má náklad 15.000 

přepážkových archů po 50-ti známkách. Celkový náklad je 750 tisíc ks poštovních známek. 

Autorem známky je akademický malíř Zdeněk Netopil, autor mnoha českých poštovních 

známek. Česká pošta darovala škole 200 těchto známek, takže každý žák ji dostal na památku. 

19. května si žáci školy připomněli nedožité 107. narozeniny Sira Nicholase Wintona, 

všichni shlédli prezentaci nazvanou My a Sir Nicholas Winton a případně některý z filmů 

Mateje Mináče o S. N. Wintonovi.  

Dne 19. května 2016, v den nedožitých 107. narozenin Sira Nicholase Wintona, který před 

2. světovou válkou zachránil z bývalého Československa 669 převážně židovských dětí, byla 

za účasti mnoha významných hostů uctěna jeho památka slavnostním memoriálem. Děti Sira 

Nicholase Wintona, Barbara a Nick, zorganizovaly vzpomínkový memoriál k oslavě života 

jejich otce, který se 19. května konal v londýnské Guildhall. Českou republiku kromě 

velvyslance Libora Sečky reprezentoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a 

legislativu Jiří Dienstbier, předseda Zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu 

ČR Karel Schwarzenberg a ředitel Odboru protokolu v Kanceláři prezidenta Jindřich Forejt. 

Zúčastnil se rovněž ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, který byl jedním z 

řečníků. Přítomno bylo celkem 400 hostů, mezi nimi téměř na tři desítky zachráněných 

Wintonových "dětí", které se i přes pokročilý věk sjely z celého světa, aby vzdaly hold svému 

zachránci. Na memoriálu rovněž vystoupila britská ministryně vnitra Theresa Mayová, která 

Sira N. Wintona osobně znala. Následující den, 20. května, se konal oběd pro zachráněné děti, 

který spolupořádala velvyslanectví České republiky a Slovenské republiky, kde promluvili 

velvyslanci obou zemí a rodina. Přátelé a děti Sira N. Wintona měli možnost si pohovořit v 

méně formální atmosféře. Často se jednalo o dojemná setkání po mnoha letech, na která 

budou účastníci jistě dlouho vzpomínat. Obou akcí se zúčastnila paní Ruth Hálová, která zde 

také v Guildhall účastnila rozhovoru s Esther Rantzen redaktorkou BBC. Za naši školu byla 

pozvána ředitelka Eva Krafková. 

V pražské botanické zahradě 5. května vysadili moruši černou, kterou v roce 2014 zahradě 

daroval Sir Nicholas Winton při své poslední návštěvě České republiky. Strom symbolicky 

zasadili žáci z naší školy: Zuzana Dvořáková, Veronika Péčová a Petr Kasl. Z roubů 200 let 

starého stromu, který se nachází na zahradě zachránce stovek židovských dětí ve Velké 

Británii, se podařilo vypěstovat tři moruše. Dvě jsou na Slovensku, jedna v pražské Troji.  

Ve školním roce 2015/16 na škole proběhla kontrola ČŠI. Bylo zjištěno, že podmínky 

vzdělávání, průběh vzdělávání a výsledky vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům 

mají očekávanou úroveň. 

 Ve škole provedl kontrolu finanční a kontrolní výbor Obce Kunžak. Předmětem kontroly 

byly: zřizovací listina, rozpočet, účetnictví, majetek. Závěr kontroly: nebyly zjištěny žádné 

nedostatky. 

V březnu 2016 provedla Krajské hygienická stanice Jčk hygienickou kontrolu školní 

jídelny. Nebyly shledány žádné závady. Dále v měsíci květnu kontrolovali jídelníček za měsíc 

duben. Jídelníček byl hodnocen jako výborný. 

Před jedenácti lety se zapojili do mezinárodního projektu Ekoškola a podařilo se tento titul 

získat. V loňském školním roce jsme tento titul po čtvrté obhájili. V závěru školního roku 

pořádali ekokonferenci, kde sami žáci od těch nejmenších mluvili o jednotlivých aktivitách, 



které během celého roku pořádali. Žáci byli samostatní, dokázali prezentovat svoji práci a 

dokázali naslouchat ostatním a ocenit jejich úsilí. Aktivní žáci byli odměněni drobnými 

cenami. 

 Již mnoho let se snaží získat finanční prostředky prostřednictvím různých grantů. Buď 

jsou sami žadatelé, nebo se zapojují do projektů, které pro školu realizují jiné subjekty. 

 Jčk - Škola zařídí, kraj zaplatí – V červnu 2016 žáci 8. a 9. ročníku jeli na exkurzi 

do třídírny odpadů v Týně nad Vlatvou a do atomové elektrárny Temelín. Doprava a 

vstupy jsou hrazeny z tohoto grantu. 

 JčK - EVVO - v roce 2015 získali dvě dotace Jihočeského kraje v programu Rozvoj 

venkova a krajiny v oblasti Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty: 

1. Podopatření Podpora EVVO a 2. Cílená podpora EVVO ve školách. Cílem prvního 

projektu je vytvořit propagační materiál, který by reprezentoval školu a obec. Žáci 

shromažďují fotografie a informace z regionu a pak z nich vytvoří kvarteta. Realizace 

projektu byla dokončena v podzimních měsících tohoto školního roku.  Aktivitami 

druhého projektu jsou terénní exkurze. V tomto školním roce byla realizace projektu 

dokončena – uskutečnily se dvě terénní exkurze (v září do Novohradských hor a v 

říjnu do Stožce na Šumavu) a tři výkové programy.   

 Jčk – EVVO 

V letošním roce získali grant Jihočeského kraje na projekt O přírodě v přírodě. 

Přínosem projektu bude praktické, názorné poznávání přírody a jejích vztahů, 

budování kladného vztahu k přírodě a zodpovědné chování k životnímu prostředí, 

podpora zdravého klimatu v třídním kolektivu, spolupráce žáků při plnění úkolů. Díky 

exkurzím se výuka stane zábavnější a efektivnější. Cílem projektu je vzbudit u žáků 

zájem o ochranu přírody a poznávat chráněná území v Jihočeském kraji. Aktivitami 

projektu jsou terénní exkurze. Dva půldenní terénní programy v okolí Kunžaku a čtyři 

vícedenní terénní exkurze v zajímavých lokalitách Jihočeského kraje. Pro žáky 8. třídy 

od 10. do 12. května zajistili exkurzi na Třeboňsku, kde program připravil Český 

nadační fond pro vydru. Žáci 5. třídy jeli 13. až 15. května do Vodňan, kde využili 

nabídek MEVPIS. 13. - 15. září se uskuteční pro 8. třídu příštího školního roku 

(letošní 7. třídu) terénní exkurze do Novohradských hor s programem Novohradsko - 

Tereziino údolí od CEGV Cassiopeia a 3. - 6. října pojedou žáci 5. třídy (letošní 4.) do 

Stožce na Šumavu, zde program zajistí SEV Stožec. V červnu 9. a 6. třída měly 

půldenní programy s tématy Mokřad, Rybník a potok a Les.  

Druhý grant, který získali, bude relizován v příštím školním roce. Žáci budou vyrábět 

propagační materiály týkající se obce a školy.  

 Mléko do škol - Již tradičně se účastnili projektu Mléko do škol, přihlášeno bylo asi 

60% žáků školy. Ceny mléčných výrobků jsou dotovány z prostředků ČR a EU. 

Výrobky nám dodává firma Laktea. 

 Ovoce a zelenina do škol 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, žáci I. stupně dostávají 

zdarma jednou týdně ovoce, nebo zeleninu. Projekt je podpořen z financí ČR a EU. 

Zboží dodává firma Bovys, která letos pro všechny třídy připravila ochutnávku 

exotického ovoce. 

 

 

 

 

 

 

 



Mateřská škola 

 
Statutárním zástupcem: Bc. Hana Spurná 
Zástupce ředitelky: Monika Smejkalová 
 
Leden - červen 
                          počet tříd:       3  celkem leden – červen: 55 dětí 
        září – prosinec: 55 dětí 
  počet dětí:    pavilon A: 20, věk: 2 – 7leté   
                       pavilon B: 20, věk: 2 -  6leté 
      pavilon D: 15, věk  2 -  7leté 
 
 od září 2016  počet dětí:  pavilon A: 20, věk  3 - 7leté 
     pavilon B: 20, věk  3 – 6leté 
     pavilon D: 15, věk 2 – 4leté 
 
Pedagog. zaměstnanci: 
  
                                 Vladislava Hansalanderová učitelka   pav. A 
 Emiílie Kolaříková  učitelka   pav. D 
 Monika Smejkalová  učitelka   pav. B 

Bc.Hana Spurná  ředitelka   pav. A,B,D 
 
  
červenec - srpen      letní prázdniny          1.8. – 31. 8. 2016 MŠ uzavřena 
 
září - prosinec 
          
Pedagog. zaměstnanci:  
                                pav.A: Vladislava Hansalanderová    
                     pav. B: Monika Smejkalová  
          pav.D: Emílie Kolaříková  
 
Aby zajistili celodenní provoz MŠ, ředitelka má přímou vyučující povinnost odpoledne ve 
třídách A a D. Odpoledne se děti z pavilónu B dělí do dvou tříd A a D. 
Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.00 hod. 
                                  
Provozní zaměstnanci 
 
Květa Zušťáková - kuchařka  
Simona Němcová  -  uklízečka   
Jaroslava Drobilová -  uklízečka (0,5), pomocná kuchařka (0,5) 
Školník Jan Dobeš – zaměstnanec Obce Kunžak  
 
Od října 2016 u nás pracuje Ladislava Michlová, má na starost pomocné a úklidové práce, 
platí ji Úřad práce po dobu šesti měsíců. Ve třídě s dvouletými dětmi tak zastává funkci 
sdíleného asistenta paní Simona Němcová a pomáhá paní učitelce Emílii Kolaříkové. 
 
Administrativní zaměstnanci: Veronika Dobešová - vedoucí ŠJ (0,25)  
     Marta Hájková - účetní MŠ (0,2)  
 
 



Akce pořádané MŠ 
 
Leden  - návštěva 1. tř. ZŠ 
Únor  - dětský karneval – ve třídách MŠ, odpoledne venku s dětmi a jejich rodiči 
Duben  - pálení  "čarodějnic", opékání vuřtů 
Květen  - Den matek 
             - stavění  "májky" 

- pečení vuřtů 
- Besídka pro maminky 

Červen  -     kácení "máje" 
                              oslava Dne dětí - zábavní a soutěžní dopoledne ve sportovní hale 
                              turistické výlety po okolí – na kolech: Komorník  

- školka nonstop – sportovní odpoledne s programem pro děti – diskotéka, 
opékání vuřtů                                                                   

                        -    slavnostní rozloučení s budoucími prvňáčky - předání pamětních knih,  
                             slavnostní přípitek – dětské šampaňské  
 
3x týdně -    využití sportovní haly – po třídách 
6x do roka       -    návštěva divadel. představení – Pohádková minishow, Dudácká pohádka,   
                             klavírní koncert s panem Pazourem, Divadlo Táty a Mámy, Pan Pohoda,     
                             kouzelnické představení 
říjen     – prosinec – MŠ se zapojila do projektu Děti do bruslí, jezdilo 24 dětí, každé   

úterý, od 20. září do 22. listopadu,  s přezouváním dětí jezdili pomáhat 
někteří  rodiče či prarodiče  

listopad -    drakiáda, pečení cukroví s rodiči 
prosinec -    Mikulášská nadílka 

- zpívání koled u stromku, s občerstvením a s ohňostrojem  
- vánoční besídka pro rodiče 
- vánoční vystoupení na OÚ pro seniory 
- vánoční besídka s 1. třídou ZŠ  

             -    výroba přáníček z papíru  
-    rozdávání přáníček k Vánocům obchodům, institucím, sponzorům 

23. 12. 2016 - 2.1. 2017  MŠ uzavřena - vánoční prázdniny 
 

Mateřská škola již pravidelně podporuje Fond Sidus zakoupením pracovních materiálů pro 

děti od této společnosti. 

Jsme součástí celostátního programu „Mrkvička“, ve kterém jsou seskupeny všechny 

mateřské školy, kterým není lhostejná problematika ekologie v našem okolí, v naší zemi, na 

naší planetě.  

V letošním roce jsme svým aktivním a kvalitním přístupem ke vzdělávání předškoláků opět 

získali titul „Kuliferdova mateřská škola“, to znamená, že:  

- cíleně rozvíjí klíčové oblasti školní zralosti 

- sledují individuální pokroky dětí 

- pracují v souladu s konkretizovanými očekávanými výstupy RVP PV 

- zajímají se o aktuální dění v oblasti předškolního vzdělávání 

- aktivně spolupracují s rodiči dětí 
 
MŠ má své webové stránky www.mskunzak.cz  
vydává čtvrtletní časopis Zvoneček 
 
 
 

http://www.mskunzak.cz/


Akce pořádané ve spolupráci se ZŠ SNW Kunžak 
 

 návštěva divadelních představení v ZŠ 

 návštěva paní učitelky ze ZŠ v MŠ s budoucími prvňáčky 

 návštěva 1. třídy ZŠ budoucími prvňáčky před zápisem do ZŠ 

 již tradiční účast ředitelky MŠ u zápisu dětí do ZŠ 
 
Odebírané tiskoviny: 
 

 Učitelské noviny 

 Věstník MŠMT 

 Informatorium 3 -8 

 Amos 

 Poradce ředitelky MŠ 

 Školství 

 Řízení školy 

 Integrace a inkluze ve školní praxi 

 Poradce ředitelky – management školy 
     
DVPP, semináře, konference, projekty 

 

Hana Spurná 

Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ 

Mateřská škola a její aktuální problémy 

 

Vladislava Hansalanderová 

Řemesla a povolání s hudbou a pohybem 

Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ 

Pohybové hry pro děti 

 

Monika Smejkalová 

Ten spratek už mě dlouho štvát nebude 

Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ 

 

Emílie Kolaříková 

Agresivní, hyperaktivní a hypoaktivní dítě v MŠ 

Ukončení vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 
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 (Obec) 
Mzdy zaměstnancům vypláceny Krajským úřadem - OŠMT, České Budějovice, sponzorské 
dary od podnikatelů (20 000,- Kč za rok) z toho 10 000 Kč určeno na pohybové aktivity dětí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



KDU – ČSL 

 
K 31. 12. 2016 má organizace 15 členů. 

Složení výboru MO:  

předseda - Josef Drobil  

místopředseda a jednatel – Zdeněk Pudil 

hospodář – Václav Holcman 

členové výboru – Ing. Vladimír Šamal, Miloš Šícha, Jiří Drobil, Antonín Lovětínský 

 

V průběhu roku se konaly dvě členské schůze. Výborové schůze se konaly dle potřeby. Dne 

14. 3. 2016 proběhla výroční členská schůze, které se zúčastnilo 10 členů místní organizace. 

V květnu pořádala místní organizace pro své členy a příznivce tradiční pochod do Suchdola. 
 

 

Český svaz žen 
 

V roce 2016 měla místní organizace Českého svazu žen celkem 23 členek.  

 

Výbor pracoval v tomto složení:  předsedkyně - Věra Šárová 

místopředsedkyně – Marie Kudrnová 

pokladník – Veronika Vobrová 

 

Datum Pořádané akce 

27.2. Dětský karneval  

4.6. Dětský den 

26.11. Mikulášská nadílka  

 

Všechny akce pořádala MO ve spolupráci s hasiči. 

 

 
 

Zemědělské družstvo Kunžak 
 

V roce 2016 zaměstnávalo ZD Kunžak v průměru 92 přepočtených zaměstnanců, z toho 60 

mužů a 32 žen.  

 

Členů družstva bylo k 31.12. celkem 147. Složení statutárního orgánu se v průběhu roku 

nezměnilo a zůstává tedy 7 členů představenstva, kterými byli předseda Zdeněk Zámečník st., 

místopředseda Ing. Zdeněk Martínek a ostatní členové Lenka Haneyová, Miloš Vítek, Milan 

Máca, Zdeněk Zámečník ml. a Petr Daniel. 

 

Jako každý rok v polovině února pořádalo družstvo reprezentační ples, který se těší veliké 

oblibě obyvatel Kunžaku i okolí, a je tedy významnou kulturní akcí. 

 

S ohledem na minulý rok byl rok 2016 pro ZD Kunžak o mnoho veselejší. Na straně jedné 

dlouhodobě nepříznivé podmínky v některých oblastech živočišné výroby a na straně druhé 

výborné výsledky v rostlinné výrobě se zasloužili o předpokládaný hospodářský výsledek 

zhruba 10 milionů korun. 

 



Investice 

 

Nejvýznamnější investiční akcí byla výstavba nové stáje pro jalovice v areálu Kunžak. Dále 

stojí za zmínku také nákup 33 ha zemědělské půdy.  

 

Služby 

 

V oblasti služeb se družstvu v roce 2016 dařilo. Především tržby za dopravu a polní práce 

oproti minulému roku vzrostly. Mezi ostatní poskytované služby patří například stavební 

práce, závodní stravování, bytové hospodářství a v neposlední řadě také výroba elektrické 

energie v bioplynové stanici Kunžak.  

 

Živočišná výroba 

 

Produkce hovězího masa zůstala pro rok 2016 přibližně stejná jako rok minulý z pohledu ceny 

a mírně vzrostla z pohledu objemu výroby. V důsledku dlouhodobě klesajících výkupních cen 

vepřového masa družstvo snížilo objem produkce, tedy klesla i tržba za vepřové maso. U 

kravského mléka pokračovalo družstvo v tendenci rostoucího objemu výroby, ale bohužel 

výkupní ceny mléka byly stále cca 20 % pod výrobními náklady. Celkem za živočišnou 

výrobu lze tedy říci, že její výsledky jsou opět poměrně nevyrovnané.  

 

Ukazatele objemu ŽV:  

Mléko    2 226 625 litrů 

Vepřové maso   257 tun 

Hovězí maso   280 tun 

 

 

Rostlinná výroba  

 

Rok 2016 byl pro rostlinnou výrobu velmi úspěšný, což zapříčinilo mimo jiné i příznivé 

počasí oproti roku minulému. Největší nárůst (skoro dvojnásobek) zaznamenala produkce 

objemných krmiv, která zajistila družstvu i vysoké tržby. Další plodinou, která navýšila svůj 

objem i tržbu jsou brambory, průmyslové a loupané. Konzumní brambory naopak mírně 

poklesly.  Obiloviny a řepka se držely na stejné úrovni produkce i cen jako minulý rok.  

 

Struktura pěstovaných plodin: 

 

Pšenice ozimá 245,30 ha 

Ječmen jarní 101,59 ha 

Ječmen ozimý 50,29 ha 

Tritikale 9,50 ha 

Řepka 50,59 ha 

Kukuřice 299,29 ha 

Brambory 113,24 ha 

Oves 18,69 ha 

Směsky 78,08 ha 

Jetel 17,50 ha 

Louky 981,93 ha 

Pastviny 270 ha 
 



 

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 měla v roce 2016 84 členů, z toho je 15 z Člunku, 9 ze Střížovic. Průměrný věk 

členů je 73,2 roků. 

Výbor je sedmičlenný a má tříčlennou revizní komisi. Na začátku roku odstoupila 

z výboru paní Drobilová, místo ní byla kooptována paní Helena Kašpárková.  

Výroční členská schůze se konala 23. března za účasti 72 členů a 11 hostů z MO 

Studená, Dačice a Jindřichův Hradec. 

Životní jubilea v roce 2016 oslavilo celkem 9 členů, každý z nich dostal balíček 

v hodnotě 300,- Kč. 

V roce 2016 byl povýšen finanční příspěvek členům na masáže a pedikúru na 50,- Kč. 

Příspěvek na rehabilitační koupání každý člen čerpal prostřednictvím VZP. Bylo čerpáno 

celkem 3 750,- Kč. 

Organizace pořádala besedu o vesmíru s předním astronomem panem Dr. Gygarem. 

Organizace se podílí na započatém projektu sociální péče pro občany a je OÚ 

nápomocna při jeho realizaci. 

Rehabilitační pobyt byl v roce 2016 organizován na Slovensku  - v Bojnici, účastníci 

navštívili zámek, zoo, Kremnici, Nitru, skanzen v Cičmanech, betlém v Rajecké Lesné. 

MO zorganizovala dva jednodenní zájezdy, v květnu byli ve Vlčnově na Jízdě králů a 

v září na přehradě Orlík, kdy také pluli lodí po přehradě Orlík a pak navštívili podnik Budvar. 

Neodmyslitelnou součástí činnosti MO je pořádání odpoledních tanečních, posezení 

masopustem počínaje a Mikulášem konče.  Těchto akcí se vždy účastní 45 – 50 lidí. 

Již několik let spolupracují s ochotnickými spolky v počátkách a v Častrově, navštívili 

celkem tří divadelní představení. 

Organizace spolupracuje s MO Studená a Dačice. 

 Na jejich akce přispěla Obec Kunžak, Obec Střížovice a Obec Člunek. 
 

 

 

Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. 

 
Výkonný výbor TJ je složen z 5 členů, dva z oddílu fotbalu, dva z oddílu kuželek a jeden člen 

z oddílu stolního tenisu. Hospodářem TJ je i nadále Ing. Radmila Ederová. 

 

Členové výboru: 

Radek Nejezchleb (fotbal) – předseda TJ 

Pavel Jirků (kuželky) – místopředseda TJ 

Oldřich Beran (fotbal)  

Jovana Vilímková (kuželky) 

Pavel Rokyta (stolní tenis) 

 

Základna TJ: 

K 31. 12. 2016 měla Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. 157 členů (138 muži, 19 žen) z toho 

58 členů do 18 let. Součástí TJ jsou tři oddíly.  

Oddíl fotbalu – předseda Radek Nejezchleb 

Oddíl kuželek – předseda Pavel Jirků 

Oddíl stolního tenisu – předseda Pavel Rokyta  



 

Akce TJ: 

Největší akcí roku pořádanou TJ byl červnový fotbalový turnaj mládeže kategorie U15 „O 

pohár hejtmana Jihočeského kraje“, kterého se zúčastnily ligové týmy této soutěže (FC 

Vysočina Jihlava - vítěz, Bohemians Praha1905, FC MAS Táborsko, Slavia Kroměříž, 1.SC 

Znojmo a TJ Kunžak - dorost). Turnaj se hrál pod osobní záštitou hejtmana Jihočeského kraje 

Mgr. Jiřího Zimoly. 

Fotbal – sedm turnajů: O pohár hejtmana Jihočeského kraje – kategorie U15, Memoriál 

Milana Řeháka – staří páni, Starostův pohár – halový turnaj mužů, halový turnaj starých pánů 

a 3x halové turnaje mládeže (kategorie přípravka, mladší žáci a starší žáci) 

Kuželky – tři turnaje: Memoriál Františka Dvořáka, Bohoušova 30 a Třešničkový pohár. 

 

Oddíl fotbalu 

Jaro 2016: 

 

Mladší přípravka 

Okresní přebor – soutěž se hraje bez určení pořadí 

Trenér: Radek Hrůza 

 

Mladší žáci 

I. A třída sk. A – 4. místo  

Trenéři: Pavel Marek 

 

Starší žáci 

I. A třída sk. A – 2. místo  

Trenéři: Oldřich Beran, Marek Pavel 

 

Dorost 
I. A třída sk .C – 9. místo    

Trenér: Josef Brtník 

 

Muži 

Okresní soutěž 1. místo   

Trenéři: Josef Košťál, Milan Gründl 

 

Výbor oddílu fotbalu 

Sezóna dopadla dle našich představ. Musíme vyjádřit spokojenost jak nad mládežnickými 

družstvy, tak nad týmem mužů. Tým mužů splnil cíl a postoupil do Okresního přeboru. 

Sloučení všech mládežnických týmů s FK Studená bylo dobrou volbou.  

Výbor pracoval ve složení: Nejezchleb Radek (předseda), Janák Pavel, Beran Oldřich, Kovář 

Pavel, Brtník Josef. 

 

Podzim 2016:   

Mladší přípravka 

Soutěž nehraje, pouze turnaje a přátelské utkání 

Trenéři: Miloslav Beránek 

 

Mladší žáci 

I. A třída sk. A – 7. místo 

Trenéři: Miloš Sedlák 



 

Starší žáci 

I. A třída sk. A – 1. místo  

Trenéři: Pavel Marek, Miloslav Beránek 

 

Dorost 
I. A třída sk.C – 7. místo  

Trenér: Josef Brtník 

 

Muži 

Okresní přebor 6. místo 

Trenéři: Karel Loukota ml., Milan Gründl 

 

Výbor oddílu fotbalu 

Podzimní část sezóny 2016 dopadla podle našich představ. Je třeba vyjádřit spokojenost nad 

mládežnickými družstvy. Hlavně nad zatím vedoucím týmem starších žáků. Doufáme, že se 

jim to v jarní části soutěže podaří udržet a krajskou soutěž vyhrát. Bohužel nemáme kategorii 

starší přípravky, ale příslibem je tým mladší přípravky. Tým mužů v OP splnil svůj cíl, hrát 

střed tabulky. 

Výbor pracoval ve složení: Nejezchleb Radek (předseda), Janák Pavel, Beran Oldřich, Kovář 

Pavel, Brtník Josef. 

 

Oddíl kuželek 

Členská základna oddílu kuželek TJ Kunžak měla v roce 2016 celkem 30 členů, z toho je 

aktivních 27 hráčů.  

Aktivní hráči dle družstev:                         A družstvo – 6  

     B družstvo – 5  

     C družstvo – 6  

     D družstvo – 7  

     Dorost – 3  

      

Sestavy družstev 2015 - 2016: 

Družstvo A:  Brtník Josef st.  Družstvo B:  Burianová Radka 

  Hrůza Radek st.    Vilímková Jovana 

  Burian Radek      Kudrnová Marie 

  Jirků Pavel     Zoubková Marie 

  Brát Jiří     Hanzlíková Libuše 

  Správka Zdeněk 

 

Družstvo C:   Mrkva Ondřej  Družstvo D:  Pudilová Lenka 

   Škrabal Vlastimil    Řezáč Karel 

   Brtník Lukáš      Berková Milena 

   Hrůza Radek ml.    Chramostová Marcela 

   Hanzal Karel      Hrůzová Dana 

 Horák Michal      Kačo Jiří 

       Picka Pavel 

  

Dorost  a  PMN: Brtníková Veronika  

       Zeman Jan                                                              

       Vrba Martin 



 

Družstvo A hraje nejvyšší Krajskou soutěž (KP I). V ročníku 2015-2016 skončilo z 12 

účastníků na 11. místě se ziskem 15 bodů. Sestupu se vyhnulo výhrou v posledním kole a 

v příštím ročníku bude opět hrát nejvyšší krajskou soutěž. Céčko hraje druhou nejvyšší 

Krajskou soutěž KP II a skončilo stejně jako vloni na 4. místě (27 bodů) se ztrátou 3 bodů na 

prvního a 2 bodů na druhého v pořadí. Družstva B a D hrála Okresní přebor (OP). Družstvo B 

skončilo na 6. místě (13 bodů) a družstvo D na posledním 8. místě (7 bodů). Dorost hraje 

Okresní přebor dorostu J.Hradec a skončil na 5. místě (11 bodů) ze 7 účastníků.  

V letošní sezóně 2016-2017, po skončení podzimní části jsou umístnění následující – 

Áčko (KP I) – 7. místo (10 bodů), Céčko (KP II) – 8. místo (10 bodů), Béčko (OP) – 2. místo 

(10 bodů) stejně jako vedoucí družstvo N. Bystřice C, Déčko (OP) – 8. místo (3 body), dorost 

– 4. místo (2 body) z 5 účastníků.  

Výbor kuželek je 3-členný a pracuje ve složení: předseda Jirků Pavel, organizační 

pracovník Hrůza Radek a pokladník Burianová Radka. Do organizační struktury oddílu lze 

zařadit také vedoucí jednotlivých družstev, za A družstvo Jirků Pavel, B družstvo Burianová 

Radka, C družstvo Brtník Lukáš a D družstvo Pudilová Lenka. 

Ze sportovních akcí oddíl pořádal letos již 7. ročník Memoriálu Františka Dvořáka na 2x30 

hodů, podzimní Třešničkový pohár (turnaj i pro neregistrované) a na závěr sezóny Bohoušovu 

30 na 2x30 hodů sdružených. 

Z mimosportovních akcí pořádal oddíl Cecilskou zábavu a pomáhal TJ při sečení luk 

v lokalitě Mosty. Příjem za tuto aktivitu spolu se členskými příspěvky, penězi za pronájem 

kuželny a ziskem z pořádání zábavy stačí pokrýt veškeré náklady na chod oddílu kuželek. 

 

 

Oddíl stolního tenisu 

Do letošní sezony jsme přihlásili pouze dvě mužstva. Hráčský kádr se zmenšil, ale 

dobré a kvalitní jádro zarputilých hráčů nám zůstalo. Jsme vděčni za výborné zázemí, které 

díky obci a TJ Kunžak máme. Oplátkou jsou naše dosavadní výkony. Kdy „B“ tým bojuje o 

první místo v OP3 a naše áčko drží střed tabulky v OP1. Jelikož se týmu B v soutěži velmi 

dobře daří, rozhodli se, že svůj výkon podpoří mohutným plnovousem, který odstraní s velkou 

slávou na konci úspěšné soutěže. Manželky a přítelkyně hráčů tento den netrpělivě očekávají. 

Doufáme, že se nám bude nadále dařit úspěšně reprezentovat naši obec. 

 

Kunžak „A“ 

Vedoucí: Rokyta Pavel 

Soutěž: Okresní přebor I., 6. místo 

Míčky: DHS oranžové 

Stoly: Stiga/modré 

Soupiska (bilance dvouher, čtyřher): 
Peč Ondřej (27:16, 6:5) 

Ruman Michal (0:4, 0:1) 

Procházka Tomáš (8:36, 5:6) 

Račák David (11:24, 4:5) 

Zabloudil František (2:6, 2:0) 

Brabec Petr (3:9, 0:3) 

Rokyta Pavel (15:15, 4:4) 

Koukol Milan (0:4, 1:0) 

Košťál Zdeněk (0:4, 0:1) 

Drobil Tomáš (0:4, 0:1) 

 

http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=56864&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=56864&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=56864&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=54378&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=54378&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=54378&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=57362&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=57362&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=57362&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=60398&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=60398&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=60398&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=44956&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=44956&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=44956&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=62138&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=62138&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=62138&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=44954&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=44954&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=44954&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=56731&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=56731&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=56731&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=56728&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=56728&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=56728&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=67260&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=67260&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=67260&soutez=2517&rocnik=2016&druzstvo=25621&po=0


Kunžak „B“ 

Vedoucí: Zabloudil František 

Soutěž: Okresní přebor II., 2. místo 

Míčky: DHS oranžové 

Stoly: Stiga/modré 

Soupiska (bilance dvouher, čtyřher): 

Rokyta Pavel (35:1, 8:1) 

Zabloudil František (27:7, 7:2) 

Brabec Petr (23:1, 6:0) 

Koukol Milan (16:20, 5:4) 

Košťál Zdeněk (0:0, 0:0) 

Drobil Tomáš (2:12, 0:3) 
 

 

 

 

Sbor dobrovolných hasičů Kunžak 

 
Sbor dobrovolných hasičů má 36 členů, zásahová jednotka má 20 členů. 

 

Výbor pracoval ve složení: starosta – Martin Waszniowski, velitel zásahové jednotky 

– Jiří Dvořák, pokladník - Zdeněk Zámečník, členové výboru – Ondřej Mrkva - jednatel, Petr 

Hladeček, Jan Nechanický, Jiří Miláček a kontrolní komise – Oldřich Sýkora, Jiří Zátopek, 

předseda kontrolní komise – Miroslav Dvořák. 

 

 

Datum Druh zásahu Místo zásahu 

28.08. Požár suché trávy a slámy Střížovice 

15.09. Ohniště v prostoru zahrady Malý Ratmírov 

29.10. Ohniště po pálení v lese Kunžak - Zvůle 

02.12. Technická pomoc - padlý strom Velký Jeníkov 

 

 

Datum    Akce    

22.01. Výroční valná hromada 

27.02. Karneval (ČSŽ+SDH) 

19.03. Ples SDH Kunžak 

25.03. Brigáda v ZD Kunžak 

02.04. Hasiči Cup SDH 

30.04. Stavění máje, pálení čarodejnic 

04.06. Kácení máje, dětský den (ČSŽ+SDH) 

26.-28.08. Dozor na pouti 

05.11. Výlov Kovářského rybníku 

26.11. Mikulášská nadílka (ČSŽ+SDH) 

 

 

 

 

  

http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=44954&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=44954&soutez=2519&rocnik=2016&druzstvo=25623&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=44954&soutez=2519&rocnik=2016&druzstvo=25623&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=44956&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=44956&soutez=2519&rocnik=2016&druzstvo=25623&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=44956&soutez=2519&rocnik=2016&druzstvo=25623&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=62138&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=62138&soutez=2519&rocnik=2016&druzstvo=25623&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=62138&soutez=2519&rocnik=2016&druzstvo=25623&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=56731&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=56731&soutez=2519&rocnik=2016&druzstvo=25623&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=56731&soutez=2519&rocnik=2016&druzstvo=25623&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=56728&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/hrac.php?id=67260&rocnik=2016&oblast=420303
http://stis.ping-pong.cz/htm/dvouhry.php?id=67260&soutez=2519&rocnik=2016&druzstvo=25623&po=0
http://stis.ping-pong.cz/htm/ctyrhry.php?id=67260&soutez=2519&rocnik=2016&druzstvo=25623&po=0


Datum    Soutěže 

28.05. PS Panské Dubenky 

11.06. PS Horní Němčice 

18.06. PS Horní Pole 

25.06. PS Mosty 

05.07. PS Horní Meziříčko 

16.07. PS Mrákotín 

23.07. PS Kunžak 

06.08. PS Studená 

27.08. PS Zahrádky 

10.09. PS Dolní Žďár 

03.12. PS Český Rudolec 
 

 

 

 

 

MS Jitro 
 

 Myslivecké sdružení Jitro Kunžak mělo v roce 2016 31 stálých členů, 1 čestného 

člena. 

 

Výbor pracoval ve složení: 

předseda – Petr Trepka 

myslivecký hospodář – Jiří Doupník st. 

finanční hospodář – Iva Nováková 

místopředseda – Ing. Jaroslav Štefl 

jednatel – Jan Brunner 

kynolog – Lukáš Doupník 

člen výboru – Ing. Miloš Bučina 

 

 Myslivecké sdružení uspořádalo v roce 2016 tyto akce: myslivecký ples, střelby na 

asfaltové holuby v Dačicích – memoriál Pavla Janáka, vyhánění srnčat z porostů před sečením 

pícnin a výlov rybníka. V Hošťatech má v užívání rybník, kde uspořádal rybářské závody pro 

děti. Vypouští uměle odchované kachny březňačky a uměle odchovávané bažanty divoké. 

  

 V roce 2016 členové MS ulovili tuto zvěř: srnčí zvěř 31 ks, mufloní zvěř 5 ks, dančí 

zvěř 2 ks, prase divoké 39 ks, liška 43 ks, zajíc 13 ks, bažant divoký – kohout uměle 

odchován 79 ks, kachna divoká z voliérového chovu 110 ks, kachna divoká 26, holub hřivnáč 

12 ks, kuna skalní 13 ks, kuna lesní 8 ks, straka obecná 2 ks, toulavá kočka 12 ks, vrána 

obecná 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Knihovna 
 

 Místní lidová knihovna byla do dubna 2012 umístěna v budově čp. 170. Pak kvůli 

rekonstrukci byly knihy přestěhovány do budovy bývalého kina, kde měla být otevřena 

knihovna. Ale kvůli velkým nárokům na požární bezpečnost a nutným rozsáhlým stavebním 

úpravám zde k provozování knihovny prozatím, místo pro knihovnu se našlo dočasně 

v přízemí budovy obecního úřadu. Zde byla knihovna otevřena v srpnu 2013. V roce 2016 se 

započalo s rekonstrukcí kina a to bylo přestavěno na knihovnu. Do konce roku ještě byla 

knihovna umístěna na radnici, ale knihovna již byla dokončena. 

 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 2016 celkem 11 281 svazků, nově bylo zakoupeno 449 knih. 

Zapsáno je celkem 194 a z toho 63 dětských čtenářů, kteří za rok 2016 celkem navštívili 

knihovnu 673krát a vypůjčili si 16 883 knižních titulů, z toho 2 754 naučná dospělí čtenáři, 7 

902 beletrie dospělí čtenáři, 973 naučná děti, 4 581 beletrie děti. Knihovna odebírá 3 

periodika, která si čtenáři půjčili 673krát. Oproti roku 2015 se zvýšil počet čtenářů i výpůjček.  

 
 

 

Ediční činnost 
 

 V roce 2016 vyšla dvě čísla Kunžackého zpravodaje, vyšla v červenci 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. V celostátních denících a 

v dalších mediích (na internetu) byly otištěny zprávy o tom, že žáci naší školy 5. května 

vysadili v Botanické zahradě v Praze Wintonovu moruši.  

Základní škola vydala informační letáky, kde propaguje zajímavosti z historie a 

přírody, letáky byly vydány za přispění grantu Jihočeského kraje a Obce Kunžak. 

 Kunžak byl propagován v několika turistických nabídkách.  

V pořadu Toulky českou minulostí, které již řadu let vysílá Český rozhlas, byl 

zmiňován Kunžak v kapitole o spiritismu. 

 

 

 

 

Kulturní přehled 

 
 

Plesy a taneční zábavy 

 

16. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro. 

6. února se konal ples valtínovských hasičů. 

13. února se konal ples ZD. 

19. března pořádali ples kunžačtí hasiči. 

 
 



Divadlo 

 

 Do dramatického kroužku v základní škole se přihlásilo 37 dětí, které nastudovali pod 

vedením Evy Krafkové představení Nemocné pohádky. Děti hrály dvakrát pro žáky základní 

školy. Představení pro rodiče a veřejnost se konalo 1. června. 

Koncerty 

 V penzionu Skalíček se pravidelně konaly letní koncerty folkové a country hudby. 25. 

června koncert skupiny Dring´s, 5. července hráli Vrbovci, 22. července Nezmaři, 12. Srpna 

skupina Skala a 26. srpna opět koncert skupiny Dring´s. 

27. července se konal letní koncert v kostele sv. Bartoloměje. Účinkoval zde houslista 

Václav Hudeček a na klávesy ho doprovázel Lukáš Klánský. Zazněly zde skladby G. F. 

Händela, W. A. Mozarta, F. Schuberta  a J. M. Leclaira. Kostel byl plný diváků, přišlo jich 

více než 200.  

10. srpna se v kostele konal koncert staré hudby, kde vystoupili v rámci letní školy 

žáci Základní umělecké školy z Jindřichova Hradce. 

28. srpna se v kostele konal koncert vokální skupiny Xtet. 
14. prosince se konal v obřadní síni Vánoční koncert studentů z mezinárodní 

křesťanské školy z Prahy. Studenty si přišlo poslechnout asi 80 diváků. 

18. prosince se v obřadní síni konal Vánoční koncert. V programu účinkovali: Jiří 

Sulženko – (sólista Národního divadla) – zpěv, Radomír Širc – violoncello, Miloš Havlík – 

housle, Jan Kalfus – cembalo a třináctiletý Jan Baránek z Kunžaku. Zazněly zde skladby C. 

Francka, G. Muffata, J. S. Bacha A. Vivaldiho, M.Clemetiho, F. Schuberta, T. G. Albinoniho, 

G. F. Händela a nejznámější české koledy. Koncert navštívilo přes 60 diváků. 

Různé 

   

27. února pořádal Český svaz žen spolu s místními hasiči maškarní karneval pro děti.  

14. května pořádala základní škola turistický pochod okolo Kunžaku a s možností 

vyzkoušet se orientační závod. 

4. června pořádal svaz žen spolu s hasiči dětský den. 

12. června se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.  

V červnu se konal Turnaj hejtmana Jihočeského kraje ve fotbale – žáci. 

18. června byl na náměstí sraz motorkářů. 

V červenci se konal Turnaj v kopané O pohár ředitele Tecnocap s.r.o. Střížovice. 

16. července se na Zvůli konal cyklozávod pořádaný Šrot týmem. 

V červenci se na Zvůli konal VII. ročník závodů v triatlonu O pohár starosty obce, 

který pořádal klub Trisk.  
18 a 19. července byl u pily cirkus Berousek. 

V srpnu se konal Turnaj v kopané - memoriál Milana Řeháka. 

6. září byl u pily další cirkus. 

6. listopadu se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků. 

26. listopadu na náměstí pořádal svaz žen Čertovský rej. 

14. prosince se na náměstí zpívaly koledy, Kunžak se tak zapojil do celorepublikové 

akce, Česko zpívá koledy.  

21. 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 dárečky. 

 



 

 

Národopis 
 

Tři králové letos přišli popřát, konala se v Kunžaku Tříkrálová sbírka, tři krále 

představovali žáci 5. třídy. 

V roce 2016 se masopustní rej na náměstí nekonal. 27. února byl dětský maškarní 

karneval. 

Velikonoce byly letos 27. a 28. března. Letošní Velikonoce byly jarní, teploty byla 

okolo 13°C. Po obci koledovalo velké množství koledníků, opět ještě více než vloni.  

Čarodějnice se pálily opět v Pazdernách a ve Velkém Podolí. Bylo pěkné počasí, takže 

přišlo dost lidí. V obci byly postaveny dvě májky. Jedna na u hasičské zbrojnice a jedna na 

Bělidle. 

Pouť se konala 28. srpna na náměstí. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti 

návštěvníků. Bylo velmi teplo, teploty se pohybovaly až k +26°C.  Kolem náměstí a v ulici 

Ke Kostelu a v Havlíčkově ulici byly postaveny stánky s tradičním pouťovým zbožím. Oproti 

minulým letům jich bylo opět méně. Na náměstí byly tyto pouťové atrakce: dráčci, autodrom, 

velký řetízkový kolotoč,  surfdance lavice, dětský kolotoč, skákací hrad, angry birds, jedna 

střelnice. V pátek před poutí byl country zábava v penzionu Skalíček. V sobotu byl v kostele 

koncert skupiny Xtet. 

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 26. listopadu se na náměstí konal rej 

čertů. 

V prosinci byl na náměstí postaven vánoční strom. Osvětlena byla základní škola. 

V Hradecké ulici a okolo náměstí a v dalších ulicích byly umístěny na stožáry veřejného 

osvětlení světelné sněhové vločky. Ozdoben byl i vstup do kostela. Konal se i vánoční 

koncert. Na Štědrý večer byla v kostele 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 půl jedné již v novém roce.      

 
 

Firmy a podniky 
NÁZEV  ADRESA POZNÁMKA 

PKD Dačice spol. s r.o.  provozovna Kunžak, Bystřická 288 Kovovýroba  

Zemědělské družstvo 

Kunžak 

Kunžak, Střížovická 420 

zemědělská výroba, 

opravárenská činnost, 

doprava  

K.T.Z. spol. s r.o.  Kunžak, Bystřická 289 
výroba a prodej výrobků z 

plastů 

Zemědělství - Jaroslav 

Štefl  
Kunžak - Lána 243 Zemědělská výroba  

Svářečská škola s.r.o.  Kunžak, Střížovická 233 
svářečské práce, kurzy, 

dozor  

M+P Petr Král  Kunžak, Nová 401 
Výroba a prodej ochranných 

pracovních oděvů 

http://www.pkd.cz/
http://www.zdkunzak.cz/
http://www.zdkunzak.cz/
http://www.ktz.wz.cz/
http://www.ssn.cz/
http://www.mpkral.cz/


NÁZEV  ADRESA POZNÁMKA 

OKTANnew.cz s.r.o.- 

čerpací stanice Kunžak 
Praha 3 - Táboritská 1000/23 Benzinová čerpací stanice 

Pila Kunžak - KNEISSL 

Jan s.r.o. 

Hodětín 14, 391 81 Veselí nad 

Lužnicí  
Pořez kulatiny  

Dopravní a 

vodohospodářské stavby 

s.r.o. 

Nerudova 476 

Výstavba lesních a polních 

cest, úpravy vodních toků, 

výstavba inženýrských sítí a 

zpevněných ploch. 

 

 

Obchody a prodejny 
NÁZEV  ADRESA POZNÁMKA 

JEDNOTA, spotřební 

družstvo  

Kunžak, náměstí 

Komenského 194 

Maloobchodní prodej potravin, 

drogistického a nepotravinářského 

zboží denní potřeby.  

FLOP - prodejna 

potravin 
Kunžak, Nová 185 

Prodej potravin, drogistického a 

nepotravinářského zboží denní 

potřeby.  

Večerka - prodej 

potravin 
Kunžak, čp. 193 

Prodej potravin, drogistického a 

nepotravinářského zboží denní 

potřeby.  

Řeznictví a uzenářství, 

Václav Šindelář 
Kunžak, B. Němcové 426 Prodej masa a uzenin 

Drogerie TETA 
Kunžak, náměstí 

Komenského 92 
Barvy, laky, drogerie 

Prodejna textilu a 

galanterie- Iva 

Šmídová 

Kunžak, náměstí 

Komenského 195 

Prodej textilu a galanterie, sběr prádla 

pro čistírnu, sběrna pro opravy obuvi  

AMÁLKA - dětské 

odívání B. Košťálová 
Kunžak, Dačická 163 prodej dětských oděvů a hraček 

Květinka Kunžak, Hradecká 163 
prodej květin, krmivo pro domácí 

zvířata  

SKI SERVIS - Bc. 

Rostislav Smejkal  

  
půjčovna a prodej lyžařského 

vybavení, servis 

NOWAS s.r.o. Kunžak, Nová 374 
prodej vázacího zboží, upínací 

techniky, zdvihacích zařízení 

banyo s.r.o.  Kunžak,B.Němcové 435 koupelnové zboží 

U Agnes Kunžak, Hradecká 180 

Prodej tradičních bylinných čajů, 

kapek, sirupů, doplňků stravy, 

oblečení, šperků. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.ds-vhs.webnode.cz/
http://www.ds-vhs.webnode.cz/
http://www.ds-vhs.webnode.cz/
http://www.sport2000smejkal.cz/
http://www.sport2000smejkal.cz/
http://www.nowas.cz/
http://www.azkoupelny.cz/


 

 

 

Služby 

Kosová Zdeňka Kunžak, Malé Podolí 27 
Pojišťovnictví, hypotéky a stavební 

spoření 

Studio Marlen Kunžak, Hradecká 313 

Masáže klasické, relaxační, speciální, 

anticelulitidové, Lymfotaping, 

Rolletic, Lymfodrenáže 

Autoservis JUVE 

Střížovice s.r.o. 

Marcel Zich 

Kunžak, Dačická 416 opravy silničních vozidel  

Účto DV s.r.o. 

Drahoslava Vobrová 
Kunžak, B. Němcové 422 vedení účetnictví a daňové evidence 

Autoslužba Jiří 

Doupník 
Kunžak, Nerudova 508 

Opravy silničních motorových vozidel, 

lakování  

Pneuservis Radek 

Burian 
Kunžak, Nerudova 507 pneuservis 

Autoservis Kunžak - 

Daniel Kozák 

Provozovna Kunžak, 

Hradecká 512 
Servis a oprava automobilů 

HOLZ servis s.r.o. 

Josef Kudrna 

Kunžak, Hradecká 303 tesařství, truhlářství, pořez kulatiny 

Truhlářství, tesařství 

Jiří Kos 
Kunžak, Malé Podolí 27 Truhlářství, tesařství 

Truhlářství Jan Vrlík  Kunžak - Lána 82 
výroba nábytku na zakázku z lamina, 

masivu i dýhy 

Truhlářství Jiří Dvořák  Kunžak, Nová 358 
výroba a montáž nábytku, obkladů, 

podlah 

Truhlářství Lukáš 

Kudrna 
Kunžak, Dačická 416 Truhlářské práce 

Tesařství Petr Bitala Kunžak, Bystřická 406 Tesařské práce  

Kominictví Karel 

Loukota  
Kunžak, Mosty 10 Kominictví, vložkování komínů, revize 

Taxislužba Marcel 

Zich  
Kunžak, Dačická 416 Taxislužba  

Zemní a výkopové 

práce, Miroslav 

Zámečník  

Kunžak, Lána 247 Zemní a výkopové práce  

Těžba dřeva - Oldřich 

Beran  
Kunžak, Nová 364 těžba dřeva  

Zemní a výkopové 

práce - Milan Sobek  
Kunžak - Lána 255 Zemní a výkopové práce  

Těžba dřeva - Milan 

Koukol 
Kunžak, Bystřická 405 Těžba dřeva  

Těžba dřeva - Oldřich Kunžak, Dačická 367 Těžba dřeva  

http://www.studiomarlen.cz/
http://www.pilakudrna.cz/
http://www.pilakudrna.cz/
http://www.nabytek-truhlarstvi.cz/
http://www.jdvoraktruhlarstvi.cz/
http://www.rybstav.cz/
http://www.rybstav.cz/
http://www.rybstav.cz/


Sýkora  

Těžba dřeva - 

František Vičan 
Kunžak, Bystřická 407 Těžba dřeva  

Těžba dřeva - Pavel 

Nečas  
Kunžak - Bystřická 407 Těžba dřeva  

Obchodní činnost - 

Milan Máca  

Kunžak, náměstí 

Komenského 72 
Obchodní činnost 

Grafické práce - Pavel 

Michl  
Kunžak, Ke Kostelu 229 Grafické práce  

Kadeřnictví Božena 

Smejkalová 
Kunžak, Nová 401 Kadeřnictví 

Kadeřnictví a 

kosmetika Ilona 

Melicharová 

Kunžak, Nerudova 474 kadeřnictví a kosmetika 

Nehtové studio - Jana 

Brachová 
Kunžak, Nerudova 476 Nehtová modeláž 

Manikúra pedikúra - 

Marie Kudrnová 
Kunžak, Dačická 416 Pedikúra, manikúra 

Malířství a zednictví - 

Jan Nechanický 
Kunžak, Nová 398 Práce malířské a zednické  

Zednictví - Michal 

Trepka 
Kunžak, Nerudova 505 Zednické práce  

Zednictví Kamil 

Trepka  
Kunžak, Bystřická 405 Zednické práce 

Elektrikářství Martin 

Janák 
Kunžak, Nerudova 504 Práce elektrikářské 

Augsten Petr - opravy 

vozidel  
Kunžak, Ke Kostelu 1 Opravy silničních motorových vozidel  

Údržba a čištění střech 

Vlastimil Rychta  
Kunžak, Nová 393 

Práce klempířské, pokrývačské, 

natěračské, čištění střech 

Zednictví Rada 

Bohumír  

Kunžak, Havlíčkova 297  Zednické práce 

Zednictví, obklady - Jiří 

Svoboda 

 
Kunžak, Bystřická 317 Zednictví a obklady 

 

TopSan.cz 
Kunžak,B. Němcové 435 

topenářské a instalatérské práce, 

koupelny 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zednictvi-rada.cz/
http://www.zednictvi-rada.cz/
http://www.topsan.cz/


Stravování 
 

 

NÁZEV  ADRESA POZNÁMKA 

Hostinec U Točíka Kunžak, Hradecká 184 pohostinství 

GABVIN s.r.o. Kunžak, Ke Kostelu 230 bar, stravování 

Pohostinství Na hřišti  Kunžak,Sportovní 394 pohostinství 

Pizerie - Marie Zámečníková Kunžak, náměstí Komenského 156 pizerie 

Pohostinství Kaproun Kaproun 8 Pohostinství 

 

 

Ubytovací zařízení a kempy 

 
NÁZEV ZAŘÍZENÍ  ADRESA POZNÁMKA 

Arabela - penzion u 

čarodějnic  

Kunžak, Velké Podolí 127 pronájem objektu 

Autocamp Komorník  Autocamp Komorník ubytování v chatách i ve stanech 

Autokemp Zvůle  Autokemp Zvůle 

ubytování v chatách i ve stanech, 

možnost stravování, vhodné 

kapacitně i pro školení, sportovní a 

jiná soustředění, recepce ATC: 

384399165 / v měsících červen až 

srpen/  

chalupa "U čerta"  Suchdol  
Ubytování v soukromí v České 

Kanadě 

Chalupa Kaproun  

Kaproun 6, 378 33 Nová 

Bystřice 
ubytování v soukromí  

chalupa Studený pramen 

Kaproun  

Kaproun 24   

Chalupa u Viklanu  Suchdol u Kunžaku 20 
ubytování v soukromí , bližší na 

www.chalupauviklanu.cz  

chaty Komorník 
Miroslav Podlaha, Kunžak 

342 
ubytování 

Chaty u rybníka 

Komorník 

Tomek Alois www:chaty-komornik.info 

Chaty Zvůle  

SJS Invest s.r.o. Nerudova 

472 378 62 Kunžak 

ubytování v chatách, hostinská 

činnost  

Penzion Bělidlo  Kunžak, Nerudova 500 
penzion, posilovna, bazén, 

www:belidlo.cz 

Penzion Diana Autokemp Komorník Kunžak 
ubytování ve stylových 

apartmánech u rybníka Komorník 

Penzion Klondike Valtínov 25 
ubytování v penzionu a v apartmánu 

v lokalitě Česká Kanada 

http://www.arabela-penzion.cz/
http://www.arabela-penzion.cz/
http://autokempkunzak.cz/
http://www.zvule.cz/
http://www.suchdolskycert.cz/
http://www.kaproun.estranky.cz/
http://www.studenypramen.cz/
http://www.studenypramen.cz/
http://www.chalupauviklanu.cz/
http://www:chaty-komornik.info
http://www:chaty-komornik.info
http://www.chatyzvule.cz/
http://www:belidlo.cz
http://www.penzion-diana-komornik.cz/
http://www.neradova.com/


NÁZEV ZAŘÍZENÍ  ADRESA POZNÁMKA 

Penzion Skalíček  

378 62 Kunžak, Náměstí 

Komenského 71 
penzion www.ubytovanikunzak.cz 

Penzion U Točíka Kunžak, Hradecká 184 
ubytování a stravování, 

www:utocika.com 

Rekreační centrum Česká 

Kanada  

Kunžak, Struhy 57 

Ubytování - celoročně v penzionu, 

sezónně bungalov a chatky, 

restaurace - možnost stravování, 

vhodné pro sportovní soustředění, 

školy v přírodě, školení 

www.centrumceskakanada.cz 

Rekreační zařízení u 

rybníka Komorník 

CHATREK s.r.o., Palackého 

tř. 94, Brno 
ubytování, stravování 

Ubytování u Martínků  Kunžak, Střížovická 206 

Ubytování v soukromí, byt 2+1 se 

sociálním zařízením 

www.zdenekmartinek.cz/ubytovani, 

e-mail: 

zdenek.martinek@centrum.cz 

Ubytování v soukromí  

Milan Sobek, 378 62 Kunžak 

255 
ubytování na samotě u lesa  

Ubytování v soukromí 
Radek Burian, Nerudova 507, 

378 62 Kunžak 
ubytování 

Ubytování v soukromí  Ubytování - Valtínov čp. 82   

 

ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

Praktický lékař pro dospělé, MUDr. Novák Vítězslav, MUDr. Tomáš Morava (ordinace 

Valtínov) 

Zubní lékař, MUDr. Matlasová Jana – nastoupila v červenci 2014 

Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Spurná Anna 

Gynekologická ambulance - MUDr. Ĺubica Horkayová 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ubytovanikunzak.cz/
http://www:utocika.com
http://www.centrumceskakanada.cz/
http://www.centrumceskakanada.cz/
http://www.zdenekmartinek.cz/ubytovani
http://www.ubytovanisobek.com/
http://www.smikmator.eu/


Počasí 
 

 

  Na Nový rok v noci drobně sněžilo, ráno bylo -7°C, přes den byla nula a sníh odtál. 2. 

ledna bylo jen -2°C, bylo zataženo a drobně sněžilo, byl drobný poprašek. Následující dny 

byly ranní teploty od – 6°C do -9°C, přes den mrzlo a občas sněžilo, leželo asi 5 cm sněhu. 7. 

ledna se oteplilo, sníh odtával. Ranní teploty byly okolo nuly nebo lehce pod nulou, odpolední 

do +3°C. Občas byly sněhové přeháňky nebo pršelo, sníh odtál. Až 15. ledna zase mrzlo, 

teplota ráno byla -5°C a začalo sněžit. Teploty pod nulou se udržely i nadále a začalo sněžit, 

17. ledna napadlo asi 15 cm sněhu a následující den bylo ráno -10°C a večer začala teploty 

klesat, 19. ledna vylo -18°C , přes den -6°C. I 20. ledna bylo ráno -16°C, odpoledne sněžilo a 

i další den sněžilo, již nebyl tak silný mráz. Ale hned 22. ledna bylo ráno -20°C a bylo jasno a 

přes sen -8°C. Pak se oteplilo, celý den chumelilo, ale 24. ledna byla ráno nula, začalo mrholit 

a sníh odtával. Další den pršelo a denní teploty byla +5°C, byla hustá mlha. 26. ledna bylo 

polojasno a již nemrzlo, denní teplota bylo +8°C, další den dokonce +10°C a sníh skoro 

zmizel. Do konce ledna byly ranní teploty okolo+3°C a denní od +6°C až do +12°C a bylo 

polojasno. Poslední lednový den byla ráno nula, přes den +4°C a bylo zataženo. 

 Únor začal deštěm a ve dne bylo +9°C. Další dva dny bylo ráno +5°C a zataženo, 

odpolední teploty byly +9°C. 4. února se mírně ochladilo na nulu a občas byla sněhová 

přeháňka, ale sníh se neudržel. Pak nastalo zase oteplení, denní teploty byly až +10°C. 8. 

února byla v noci bouřka. 11. února byla nula, hustě sněžilo, napadlo asi 10 cm mokrého 

sněhu, který hned odtál. 12. února byl ranní mráz -5°C, ale následující dny byly teploty nad 

nulou a bylo polojasno. 14. února bylo dokonce +9°C. 17. února sněžilo, ale poprašek hned 

odtál. Ranní teploty byly nad nulou až +5°C. 20. února poletoval sníh, pak pršelo a bylo 

+9°C. A 22. února bylo dokonce +13°C. Pak tři dny pochumelovalo, ale sníh se neudržel, 

denní teploty byly do +4°C. 26. února bylo ráno -7°C. do konce února byly ranní teploty nad 

nulou a přes den +6°C. 29. února celý den pršelo. Zima byla velmi mírná, nedalo se bruslit ani 

lyžovat, sníh se prakticky neudržel. 

 Březen začal chladným dnem, kdy opět drobně sněžilo, ale sníh se neudržel a bylo 

 -1°C. 2. března bylo +9°C. Pak se ochladilo, ale jen na +2°C. 4. března bylo bílo, ale sníh 

opět odtál. Potom se začalo oteplovat, bylo +7°C. 7. – 9. března bylo ráno -1°C a odpoledne 

+3°Ca bylo polojasno. 10. března bylo dokonce +10°C. Další den se ochladilo, ráno byla nula 

a odpoledne +4°C.  12. března poletoval sníh a bylo +4°C. Zataženo bylo i následující den. 

Pak bylo jasno a ráno -2°C a odpoledne +6°C. 15. března napadlo asi 2 cm sněhu, odpoledne 

bylo +5°C a sníh odtál. Stejné počasí bylo i další den. 17. a 18. března byl ranní mráz, ale 

odpoledne bylo již +10°C. Od 19. března do konce měsíce nemrzlo a denní teploty byly okolo 

+8°C. Většinou bylo zataženo a občasné přeháňky. 29. března bylo +13°C, další den +16°C. 

Poslední den měsíce března bylo jasno a odpoledne +19°C. Tento den také přiletěl čáp. 

 1. dubna se ochladilo a odpoledne bylo pouze +4°C. Pak se začalo oteplovat, 2. dubna 

bylo +13°C, 3. dubna +17°C, 4. dubna +23°C a 5. dubna dokonce +24°C, ranní teploty byly 

do +5°C. Další dny bylo ráno +9°C a odpoledne +16°C a +17°C a bylo polojasno. 8. dubna 

pršelo a odpolední teplota byla jen +8°C a pak se ještě víc ochladilo, ve dne bylo pouze +6°C. 

11. dubna se začalo oteplovat, bylo zataženo a +12°C. Pak bylo polojasno a +16°C a 13. 

dubna bylo +18°C a v noci přišel déšť, který přinesl ochlazení na +12°C. 15. dubna bylo ráno 

-1°C , občas pršelo a bylo +14°C. Následující dva dny bylo polojasno, ranní teploty +4°C a 

odpolední až +20°C. Pak se ochladilo na +13°C a 19. dubna bylo ráno -1°C, následující den 

byla ráno nula a foukal studený vítr, odpoledne bylo +10°C. Další dva dny byly ranní mrazíky 

a odpoledne se začalo oteplovat až na +17°C. 23. dubna bylo ráno +7°C a navečer drobně 

pršelo a bylo +17°C. 24. dubna bylo pravé aprílové počasí: ráno byla nula, poletoval sníh, 

který hned odtával, chvílemi současně svítilo slunce a padaly „sedláci“. Další čtyři dny ráno 



mrzlo (-1°C až -4°C) a přes den pochumelovalo a bylo +10°C až +12°C. Poslední den měsíce 

dubna bylo ráno +4°C a bylo jasno, odpoledne se oteplilo na +18°C. 

 První tři dny v květnu byly ranní teploty od +3°C do +6°C a odpolední od +16°C do 

+18°C a bylo polojasno. 4. května celý den pršelo a bylo +8°C. Následujících šest dnů bylo 

jasno a ranní teploty +6°C a odpolední od +18°C do +20°C. 12. května celý pršelo a ráno bylo 

+10°C a odpoledne pouze +13°C. Následující dne byly celý den dešťové přeháňky, ale 

odpoledne bylo již +19°C. Pak bylo polojasno a +20°C. 15. května byla ranní teplota +2°C a 

odpolední +11°C a bylo polojasno. Den nato byla teplota stejná, ale přes den klesla až na 

+4°C a poletoval sníh. Chladno bylo i následující den, ale již bylo polojasno. Potom se začalo 

oteplovat. Ranní teploty byly od +4°C do +24°C. 22. května bylo ráno +10°C a odpoledne 

bylo jasno a +27°C, padaly teplotní rekordy, na některých místech republiky bylo i +30°C. 

23. května bylo +22°C a večer přišla bouřka, která přinesla ochlazení, další den pršelo, byla 

opět bouřka a teplota odpoledne dosahovala na +16°C. Stejná teplota a zataženo bylo i 

následující den. 26. května se začalo oteplovat, bylo polojasno a ranní teploty od +12°C do 

+15°C a odpolední od +20°C do +25°C. Poslední den měsíce května ráno pršelo, pak bylo 

polojasno a +23°C. 

 První červnový den bylo ráno +13°C a odpoledne +20°C, přes den občas spadla 

dešťová přeháňka. Přeháňky přišly i dalších pět dnů, teploty byly +22°C. 6. června bylo 

polojasno, odpoledne přišla bouřka, padaly kroupy, přišel silný přívalový déšť, bylo +23°C. 

Další dny bylo polojasno, ranní teploty od +9°C do +13°C a odpolední od +22°C do +24°C. 

12. června navečer přišla bouřka. Následující tři dny bylo polojasno a odpolední teploty 

+20°C. 16. června bylo +25°C. Začaly růst houby. 17. června bylo ráno +15°C a dopoledne 

pršelo, odpoledne bylo polojasno a +18°C. Pak se oteplilo na +22°C a navečer přišla bouřka. 

19. června byla odpoledne zase bouřka, bylo +19°C. Následující den se ochladilo na +17°C. 

Potom se začalo oteplovat na +22°C. 22. června bylo polojasno a +26°C. V dalších dnech 

bylo i ráno +15°C a bylo jasno, odpolední teploty byly +26°C a pak +29°C. 25. června byla 

ranní teplota +19°C, odpoledne přišla bouřka a teplota byla +30°C. Po bouřce se ochladilo na 

+21°C. 27. června v noci a celé dopoledne pršelo a bylo +20°C. Poslední tři dny měsíce 

června bylo polojasno a teploty od +23°C do +25°C. 

 Prázdniny začaly slunečným dnem s teplotou +26°C. Pak se na šest dnů ochladilo na 

+20°C a bylo polojasno. 8. července bylo ráno +8°C a odpoledne +25°C. Další den bylo 

+24°C. A pak začaly denní teploty stoupat. Bylo +28°C, 11. července bylo +30°C a v noci 

přišla bouřka. I další dny pršelo a teplota klesala na +22°C. 14. července bylo ráno +11°C 

celý den vydatně pršelo a bylo pouze +13°C, pak bylo zataženo a teplota začala pomalu 

stoupat na +17°C, pak +19°C a +21°C. 18. července se teplota ustálila na tři dny na +25°C, 

pak se vyšplhala na +29°C a v noci přišla bouřka. 22. července bylo +28°C, pak +29°C a 

večer znovu bouřka. Do konce července bylo polojasno, ranní teploty okolo +14°C a 

odpolední okolo +26°C, poslední den měsíce července bylo dopoledne polojasno +27°C, 

odpoledne začalo pršet a ochladilo se na +18°C. 

 Srpen začal chladnějším dnem, kdy teplota odpoledne byla jen +19°C. Další dny se 

oteplilo a ranní teploty byly okolo +15°C a odpolední od +2°C do +25°C, pouze 5. srpna bylo 

+31°C a 8. srpna +28°C. Rostly houby. 10. srpna bylo ráno +13°C a bylo zataženo a 

odpoledne +16°C. Další dva dny bylo ráno +7°C a odpoledne +16°C a bylo polojasno. 

V období od 13. do 20. srpna bylo polojasno a ranní teploty okolo +14°C a odpolední od 

+21°C do +26°C. 18. srpna odletěli čápi. 21. srpna bylo zataženo, v noci pršelo a bylo +19°C. 

Následující dny byly ranní teploty okolo +10°C a denní teploty od +23°C do +26°C a bylo 

jasno nebo polojasno. O pouti bylo teplo (+26°C) a jasno. 29. srpna bylo ráno +17°C, 

dopoledne pršelo a pak bylo polojasno a +20°C. 30. srpna bylo ráno +10°C a odpoledne 

+22°C. Poslední den měsíce srpna bylo jasno, ranní teplota +7°C a odpolední +21°C. Léto 

bylo letos velmi příjemné, teplé, slunečné bez tropických veder. 



 Začátek září byl také příjemný, bylo jasno nebo polojasno, ranní teploty od +10°C do 

+13°C, denní teploty od +23°C do +26°C. Toto počasí vydrželo celých 14 dní, až 17. září 

pršelo a ochladilo se na +15°C přes den. Pršelo i celý následující den a teplota byla +16°C. 

Pak se ochladilo na denní teplotu +13°C a bylo polojasno. 22. září v noci pršelo a přes den 

bylo +15°C. Další dva dny byly ranní teploty +3°C a denní +16°C a bylo polojasno. Od 25. 

září do konce měsíce byly ranní teploty od +5°C do +10°C a denní teploty od +17°C do 

+21°C a bylo polojasno nebo jasno. Bylo sucho a celý podzim prakticky nerostly houby. 

 Říjen začal velmi teple, ráno bylo +11°C, bylo polojasno a odpoledne bylo +21°C, 

večer ještě stále bylo +15°C. Ale 2. října přišel déšť a ochlazení, přes den bylo +13°C. 

Dešťové přeháňky byly až do 6. října a teploty stále klesaly, 5. října byla ráno nula a 

odpoledne jen +7°C. Pak bylo polojasno a denní teploty do +10°C. 8. října byla ráno opět 

nula. Do 14. října bylo zataženo a sychravo, ranní teploty byly okolo +4°C a denní teploty od 

+8°C do +10°C. Pak se na dva dny oteplilo na +15°C a bylo polojasno. Od 17. října byly 

ranní teploty od +5°C do +8°C a denní teploty od +8°C do +°C a bylo zataženo a byly mlhy. 

21. října byla ráno nula a polojasno, přes den bylo +10°C. Následující den přišel první mrazík, 

bylo -1°C a večer drobně pršelo a bylo +10°C. Pak byla mlha a zataženo a +6°C. Od 24. do 

konce října bylo polojasno, ranní teploty okolo +6°C a denní +12°C. Poslední den měsíce 

října byla ráno nula a bylo jasno, denní teplota +7°C. 

 Listopad začal jasným dnem s ranním mrazíkem -1°C a přes den bylo +12°C. Další 

den pršelo a bylo +7°C. 3. listopadu byla nula a jasno a +6°C, pak bylo -3°C a přes den +5°C.  

5. listopadu bylo zataženo a mlha a celý den bylo +2°C. 6. listopadu bylo zataženo a pršelo a 

začalo také sněžit, bylo poprvé bílo, denní teplota byla +6°C. Pak byla stejná teplota a bylo 

zataženo. 8. listopadu začalo mrznout, ráno bylo -4°C a odpoledne +6°C a bylo polojasno, 

stejně tak další den, při jasné obloze bylo -5°C a odpoledne +2°C. 10. listopadu sněžilo, bylo 

bílo, ráno byla nula. Svatý Martin přijel na bílém koni o den dříve. Další den pršelo a bylo 

+6°C. Potom celý den pochumelovalo a bylo +2°C. 13. listopadu bylo jasno a ráno -5°C, přes 

den nula. Další dva dny ranní teploty klesly až na -6°C a -8°C a ve dne bylo +3°C. 14. 

listopadu byl úplněk a na obloze byl vidět mimořádně „velký“ Měsíc. Večer pršelo a ráno 

byla na silnicích ledovka. Od 16. do 27. listopadu byly celodenní teploty okolo +6°C, bylo 

zataženo, byly denně mlhy, byla vysoká vlhkost a často mrholilo. 28. listopadu začalo 

mrznout, ráno bylo -2°C a odpoledne +10°C a konečně se ukázalo sluníčko. Další den se ještě 

víc ochladilo, ráno bylo -3°C a ve dne +4°C. Poslední den listopadu bylo ráno -10°C a bylo 

polojasno a ve dne +1°C. 

 Prosinec začal sněhovou nadílkou, napadlo asi 10 cm sněhu, který ale začal odtávat, 

bylo +1°C. Padalo i následující den, sníh odtával, protože teplota byla okolo nuly. 3. prosince 

bylo ráno -7°C a bylo jasno, pak bylo -10°C jasno a i pře den mrzlo (-3°C). Do 7. prosince 

mrzlo (ráno -6°C) a byla mlha, takže se začala tvořit jinovatka. 8. prosince bylo polojasno a 

ráno -3°C a odpoledne bylo +5°C. Do 12. prosince byla ráno nula a bylo zataženo, denní 

tepoty byly +4°C a pršelo. Pak zase mrzlo (-3°C) a bylo jeden den polojasno. Pak tři dny bylo 

zataženo, celý den bylo +1°C a mrholilo. 17. prosince byla opět mlha, ale ráno bylo -6°C, 

začala se opět tvořit jinovatka, byl celodenní mráz. 18. prosince byla ráno ledovka, od 

odpoledne sněžilo a napadlo asi 10 cm sněhu, teplota byla +1°C, sníh se drží i další den. Od 

20. prosince byly ráno mrazy (od -5°C do – 7°C), bylo zataženo a mlha a vytvořila se 

jinovatka. Před Vánocemi nastala obleva, začalo pršet, jinovatka spadala. O Vánocích byly 

ranní teploty od -2°C do +2°C a bylo zataženo a občas pršelo. 28. prosince bylo +1°C a 

sněžilo, sníh se udržel. Do konce roku mrzlo, ranní mrazy byly od -8°C do -11°C, přes den 

bylo -3°C a bylo jasno a vytvořila se nádherná jinovatka. 

  

 

 



Srážky v roce 2016: 

 

Leden 52,00 mm 

Únor 72,50 mm 

Březen 49,50 mm 

Duben 32,00 mm 

Květen 60,50 mm 

Červen 113,50 mm 

Červenec 87,50 mm 

Srpen 42,50 mm 

Září 27,50 mm 

Říjen 72,50 mm 

Listopad 44,00 mm 

Prosinec 41,00 mm 

celkem 695,00 mm 

průměr 57,92 mm 

 

 

Srážkově byl rok 2016 podprůměrný. 

Informace jsem získala od ZD Kunžak, kde si sami provádějí měření srážek. 
 

 

 

 

 

 

Pohyb obyvatelstva 
 

Počet obyvatel k 31. 12.2016 
 

 

Část obce 

Občané  s platným trvalým pobytem 

muži ženy celkem 

Kaproun 2 1 3 

Kunžak 619+ 22 cizinců 607+ 11 cizinců 1226 + 33 cizinců 

Mosty 40 46 86 

Suchdol 7 5 12 

Terezín 1 1 2 

Valtínov 51 49 100 

Zvůle 5 9 14 

celkem 725 + 22 cizinců 718 + 11 cizinců 1443 + 33 cizinců 

celkem   1476 
 

Oproti loňskému roku se počet obyvatel zvýšil o 10 obyvatel. 

 

 

 

 

 

 

  



Ulice   počet obyvatel 

B. Němcové  67 

Bystřická  110 

Čechova  29 

Dačická  93 

Havlíčkova  51 

Hradecká  125 

Ke Kostelu  22 

Malé Podolí  105 

Velké Podolí  65 

Komenského nám. 93 

Střížovická  52 

Nerudova  150 

Nová   158 

Strmilovská  24 

Sportovní  15 

Žižkova  27 

Ostatní   85 

K Vodojemu  0 

 

V Kunžaku jsou přihlášeni i cizí státní příslušníci: Slovenská republika 7, Rakousko 2, 

Ukrajina 17, Maďarsko 1, Německo 1, Vietnam 4, Itálie 1. 

 

Narození v roce 2016: 

 

Nela Hanzalíková    Kunžak 201 

Francesco Valentino Criscuolo  Kunžak 230 

Štěpánka  Šarochová       Kunžak 25 

Zora Pazourová    Kunžak 95 

Ivana Pacholíková     Kunžak 345 

Marie Rachel Pudilová   Kunžak 413 

Jakub Šmíd     Kunžak 195 

Daniel Štěpán     Kunžak 104 

Aneta Kratochvílová    Kunžak 395 

Adéla Augstenová    Kunžak 355 

Mikuláš Brach    Kunžak 476 

Rozálie Macášková    Kunžak 102 

Matěj Křehlík     Kunžak 255 

Kryštof  Reiter    Valtínov 11 

 

Zemřelí v roce 2016: 

 

Ladislav Michl    Kunžak 166  ročník  1927 

Jan Macháček     Kunžak 143   1931 

Marie Zámečníková    Kunžak 247   1931 

Marie Vrlíková    Kunžak 172   1934 

Magdalena Martínková   Kunžak 182   1939 

Karel Brosch     Kunžak 55   1928 

Karel Kešner     Kunžak 310   1964 

Irena Rozporková    Kunžak 399   1945 



František Pazour    Kunžak 446   1940 

František Borůvka    Kunžak 64   1952 

Božena Kadlecová    Kunžak 182   1938 

Ladislav Škoda    Mosty 35   1950 

František Hanta    Mosty 9   1946 

Božena Vašková    Suchdol 17   1924 

Ladislav Běhoun    Suchdol 18   1947 

Marie Svobodová    Valtínov 84   1935 

Zdeněk Vondrák    Zvůle 10    1925 

  

Nejstarší občané: 

 

Ženy  Ludmila Čapková ročník 1921 

 Libuše Hofbauerová ročník 1922 

 Vlasta Doupníková ročník 1926 

 Božena Nevrklová ročník 1926 

 

Muži  Jaroslav Žluč       ročník 1926 

 Karel Pudil  ročník 1927 

 František Martínek ročník 1928 

  

Svatby: 
 

V roce 2016 bylo v Kunžaku uzavřeno 8 sňatků. Řada sňatků byla uzavírána venku např. na 

Zvůli, na zahradách, u rybníků. 

Občané Kunžaku, kteří uzavřeli sňatek v roce 2016: 

Roman Kašpárek a Lucie Sobková 

Robin Kopečný a Dana Hrůzová 

 

30. července se konala zlatá svatba manželů Marie a Miroslava Dvořákových.  

     

 
 

Informace o trestné činnosti  

 
Obec Kunžak spadá do obvodního oddělení Nová Bystřice, místní část Terezín do 

obvodního oddělení Slavonice a Mosty a Suchdol, Valtínov, Kaproun a Zvůle do obvodního 

oddělení Dačice. 

 

Obvodní oddělení PČR Nová Bystřice zaevidovalo a následně zpracovalo celkem 14 trestných 

činů, kdy se jednalo přečiny převážně majetkového charakteru   

 11 případů bylo objasněných 

 3 případy byly neobjasněné 

 

Dále Obvodní oddělení zaevidovalo a zpracovalo celkem 33 přestupků spisem, kdy se jednalo 

o přestupky: 

 proti občanskému soužití 

 proti majetku 

 proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 



 na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi 

 

Celkem bylo na území obce Kunžak řešeno v blokovém řízení 294 přestupků. 

 

Dále na území obce Kunžak  PČR, SKPV  Jindřichův Hradec zaevidovala a následně 

zpracovala celkem 3 trestné činy, kdy se jednalo též o přečiny (2x nedovolená výroba a 

distribuce OPL, 1x útok na úřední osobu). 

 

Na území obce Kunžak  PČR, SDP Jindřichův Hradec šetřila 1 trestný čin – přečin (ohrožení 

pod vlivem návykové látky). 

 

Celkem bylo na území šetřeno 9 dopravních nehod, kdy se jednalo: 

 ve třech případech o srážku s lesní zvěří   

 v šesti případech o dopravní nehodu s lehkým zraněním 

 na území nebyla v důsledku dopravní nehody usmrcena žádné osoby   
 

 

 


