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Činnost OÚ a zastupitelstva 
 

Obecní zastupitelstvo se během roku 2018 scházelo pravidelně, celkem na 12 zasedáních, do 

komunálních voleb se sešli zastupitelé na 8 zasedáních, nové složení zastupitelstva se do 

konce roku sešlo čtyřikrát.  

 

Složení zastupitelstva jednotlivých výborů a komisí do komunálních voleb, které se 

konaly 5. a 6. října: 

 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. Jan Dobeš  – předseda, Jiří Dvořák,  Ondřej Mrkva, Ing. Karel 

Winkler, Zdeněk Zámečník  – členové. 

 

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

Luboš Rozporka   - členové. V září předseda Josef Kudrna rezignoval na funkci předsedy 

komise, novým předsedou byl zvolen Petr Král a členkou komise Alena Brunnerová. 

 

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

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

 

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

Eichlerová, Dana Kudrnová  – členové. 

 

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

Loukota Karel, Nechanický Jan – členové. 

 

Po volbách se složení zastupitelstva změnilo. Na prvním povolebním zasedání 

konaném 31. října se sešli nově zvolení zastupitelé: Alena Brunnerová (SNK - SDH 

Valtínov), Mgr. Jan Dobeš (Nezávislí), Josef Kudrna (Živnostníci), Petr Král (ČSSD), Ondřej 

Mrkva (Hasiči Kunžak), Luboš Rozporka (KSČM), Ing. Vladimír Šamal (KDU-ČSL), 

Drahoslava Vobrová (Živnostníci), Martin Waszniowski (Živnostníci), Ing. Karel Winkler 

(Tělovýchova a sport), Vladimír Zátopek (Nezávislí). Na veřejném zasedání byla přítomna 

řada občanů, dva z nich před volbou emotivně vystoupili na podporu zvolení paní Drahoslavy 

Vobrové za starostku obce. Po té byla odsouhlasena veřejná volba starosty. Starostou byl šesti 

hlasy (Dobeš, Král, Rozporka, Šamal, Winkler, Zátopek) zvolen Ing. Vladimír Šamal. 

Zbývajících pět členů zastupitelstva volilo protikandidátku Drahoslavu Vobrovou. Potom 

proběhla volba místostarosty. Místostarostou byl šesti hlasy (Dobeš, Král, Rozporka, Šamal, 

Winkler, Zátopek) zvolen Petr Král. Protikandidát Josef Kudrna získal podporu čtyř hlasů. Po 

volbě vystoupil pan Josef Kudrna, který rezignoval na člena zastupitelstva, pak rezignaci 

podaly i Drahoslava Vobrová a Alena Brunnerová. Poté všichni tři opustili zasedání 

zastupitelstva. Na dalším zasedání zastupitelstva 15. listopadu složili slib noví tři zastupitelé, 



kteří nahradili odstoupivší členy. Dalšími členy zastupitelstva se stali Pavel Iboš 

(Živnostníci), Ing. Karel Plucar (SNK – SDH Valtínov), Ing. Jaroslav Štefl (Živnostníci).  

 

Konečné složení zastupitelstva: 

Mgr. Jan Dobeš (Nezávislí) 

Pavel Iboš ((Živnostníci) 

Petr Král (ČSSD)  

Ondřej Mrkva (Hasiči Kunžak)  

Ing. Karel Plucar (SNK – SDH Valtínov) 

Luboš Rozporka (KSČM)  

Ing. Vladimír Šamal (KDU-ČSL)  

Ing. Jaroslav Štefl (Živnostníci) 

Martin Waszniowski (Živnostníci)  

Ing. Karel Winkler (Tělovýchova a sport)  

Vladimír Zátopek (Nezávislí) 

 

Uvolněný starosta: Ing. Vladimír Šamal 

Neuvolněný místostarosta: Petr Král 

 

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

Pudil, Zdeněk Zámečník  – členové. 

 

Kontrolní výbor: Ing. Karel Winkler – předseda, Martin Waszniowski, Ing. Jaroslav 

Štefl, Ing. Karel Plucar, Pavel Iboš   - členové.  

 

Komise sociální a bytová: Luboš Rozporka – předseda, Hana Bitalová DiS., Marta 

Hájková, Eva Šteflová, Jindřich Waszniowski  – členové. 

 

Komise školská a kulturní: Vladimír Zátopek – předseda, Josef Drobil,  Iva 

Eichlerová, Dana Kudrnová  – členové. 

 

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

Kostková. 
 

Během roku obecní zastupitelstvo schválilo tyto nové vyhlášky: Vyhláška č.1/2018 o 

pohybu psů na veřejném prostranství, Vyhlášku č.2/2018, kterou se ruší obecně závazná 

vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, Vyhlášku č. 3/2018 o 

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu, Vyhlášku č. 4/2018 o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.  

Poplatek za likvidaci odpadu pro rok 2019 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).  

Za finanční podpory Státního fondu životního prostředí České republiky byl 

realizován hydrologický vrt Kunžak HV – 3, za finanční podpory z POV Jihočeského kraje 

proběhly stavební úpravy mateřské školy – pavilon B, z dotačního programu Jihočeského 

kraje byly pořízeny věcné prostředky (dýchací přístroje) pro SDH Kunžak, díky Operačnímu 
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programu životního prostředí 2014 - 20 se podařila realizovat akce Zateplení obvodového 

pláště a výměna otvorových výplní obecního úřadu. Obecní úřad dostal novou podobu. 

Z vlastních finančních prostředků obce byla dokončena realizace Čechovy ulice, 

posílení tlaku vody na Malém Podolí, byla zpracována projektová dokumentace pro navýšení 

kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak, byla vybudována běžecká dráha na hřišti a pergola 

v Mostech, byla opravena fasáda okolo vyměněných oken základní školy, proběhla výměna 

oken v domech s obecními byty čp. 165 a čp. 229 v Kunžaku. 

 

                 Obec Kunžak akce rok 2018 v Kč rozpočet    skutečnost 

 z toho 

dotace 

Rekonstrukce chodníky Čechova - dokončení   316 484,15   

Kunžak vodovod - posílení tlaku M. Podolí 484 000,00 358 313,85   

Hydrogeologický vrt HV - 3  300 000,00 308 531,78 208 367,00 

Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak 28 600 000,00 575 955,60   

Dokumentace rybníky Valtínov 360 000,00 0,00   

Michalův rybník Kunžak 3 200 000,00 0,00   

Oprava kanalizace Čechova - dokončení   144 480,45   

Zemní vrt hřiště Kunžak 150 000,00 8 712,00   

Běžecká dráha hřiště Kunžak 1 280 000,00 1 341 833,80   

Výměna otvorových výplní BH 165 390 000,00 421 886,00   

Výměna otvorových výplní BH 229 260 000,00 404 316,30   

Stavební úpravy MŠ - obklady, dlažby pavilon B 270 000,00 394 306,00 110 000,00 

Oprava fasády ZŠ 150 000,00 170 979,00   

Veřejné osvětlení Čechova - dokončení   51 205,30   

Pergola Mosty 100 000,00 93 369,00   

Zatepl. obv. pláště a vým. otvor. výplní ObÚ 3 489 138,00 3 370 252,93 866 973,20 

Stavební úpravy budovy OÚ - plynová přípojka 60 862,00 60 861,66   

   Celkem 39 094 000,00 8 021 487,82 1 185 340,20 

 

V lednu byla z náměstí odstraněna trafika, která již přestala sloužit svému účelu. 

Obecní zastupitelstvo projednávalo změny č. 4 a 5 územního plánu obce Kunžak. 

Pečovatelskou službu starším občanům poskytují firmy Ledax a Resident 2000 o.p.s. 

obec na základě smlouvy jim přispívá na jejich provoz,  potřebné služby si občané mohou 

objednat. 

 

 

 Obec Kunžak během roku 2018 přispěla těmto organizacím spolkům na činnost a 

jejich aktivity: TJ, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory se sídlem 

v Jindřichově Hradci, ČSŽ, SDH Kunžak,  SDH Mosty, Šrot tým, Svaz tělesně postižených, 

sdružení META. Obec přispívá na provoz pojízdné prodejny pana Pitrmana ze Slavonic. 



 

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech  

12.01. – 13.01.2018 a 26. – 27.1.2018 
Obec: Kunžak 

- 

Okrsky Voliči 

v 

seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v 

% 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% 

platných 

hlasů počet zprac. v % 

1. 

kolo 
3 3 100,00 1 186 788 66,44 788 782 99,24 

2. 

kolo 
3 3 100,00 1 168 809 69,26 806 805 99,88 

Kandidát Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 30 3,83 X X 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 53 6,77 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 64 8,18 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 12 1,53 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 6 0,76 X X 

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 14 1,79 X X 

+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 232 29,66 325 40,37 

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 79 10,10 X X 

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 292 37,34 480 59,62 

 

Okrsek: 1 Kunžak 

- 
Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% platných 

hlasů 

1. kolo 1 012 657 64,92 657 653 99,39 

2. kolo 999 690 69,07 687 686 99,85 

Kandidát Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 24 3,67 X X 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 38 5,81 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 50 7,65 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 12 1,83 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 4 0,61 X X 

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 13 1,99 X X 

+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 206 31,54 291 42,41 

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 73 11,17 X X 

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 233 35,68 395 57,58 

 



 

Okrsek: 2 Mosty 

- 
Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% platných 

hlasů 

1. kolo 92 76 82,61 76 76 100,00 

2. kolo 91 72 79,12 72 72 100,00 

Kandidát Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 3 3,94 X X 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 9 11,84 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 12 15,78 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 0 0,00 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 1 1,31 X X 

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 1 1,31 X X 

+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 9 11,84 14 19,44 

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 3 3,94 X X 

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 38 50,00 58 80,55 

 

 

 

Okrsek: 3 Valtínov 

- 
Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

% platných 

hlasů 

1. kolo 82 55 67,07 55 53 96,36 

2. kolo 78 47 60,26 47 47 100,00 

Kandidát Navrhující 

strana 

Politická 

příslušnost 

1. kolo 2. kolo 

číslo příjmení, jméno, tituly hlasy % hlasy % 

1 Topolánek Mirek Ing. Senátoři BEZPP 3 5,66 X X 

2 Horáček Michal Mgr. Ph.D. Občan BEZPP 6 11,32 X X 

3 Fischer Pavel Mgr. Senátoři BEZPP 2 3,77 X X 

4 Hynek Jiří RNDr. Poslanci REAL 0 0,00 X X 

5 Hannig Petr Mgr. Poslanci Rozumní 1 1,88 X X 

6 Kulhánek Vratislav Ing. Dr. h. c. Poslanci ODA 0 0,00 X X 

+7 Zeman Miloš Ing. Občan SPO 17 32,07 20 42,55 

8 Hilšer Marek MUDr. Bc. Ph.D. Senátoři BEZPP 3 5,66 X X 

+9 Drahoš Jiří prof. Ing. DrSc., dr. h. c. Občan BEZPP 21 39,62 27 57,44 

 

 

 

 

 

 



Komunální volby 5. a 6. října 2018 

 
Počet 

volených 

členů 

zastupitelstv

a 

Počet 

volebníc

h 

obvodů 

Okrsky 
Voliči 

v 

seznam

u 

Vydan

é 

obálky 

Volebn

í 

účast v 

% 

Odevzdan

é 

obálky 

Platn

é 

hlasy 
celke

m 

zpr

. 
v % 

11 1 3 3 
100,0

0 
1 187 658 55,43 658 6 528 

Výsledky voleb – Obec Kunžak 

Kandidátní listina Hlasy 

Počet 

kandidátů 

Přepočtený 

základ 

dle počtu 

kandidátů 

Přepočtené 

% 

platných 

hlasů 

Počet 

mandátů 

Podíly 

hlasů číslo název abs. v % 

1 Hasiči Kunžak 767 11,75 11 6 528,00 11,74 1 X 

2 SNK SDH Valtínov 438 6,71 11 6 528,00 6,70 1 X 

Kandidátní listina Kandidát 
Navrhujíc

í 

strana 

Politická 

příslušnos

t 

Hlasy 
Pořadí 

zvolen

í 
čísl

o 
název 

poř. 

číslo 

příjmení, 

jméno, 

tituly 

věk abs. v % 

1 Hasiči Kunžak 1 
Mrkva 

Ondřej 
38 NK BEZPP 224 29,20 1 

2 
SNK SDH 

Valtínov 
1 

Brunnerová 

Alena 
46 NK BEZPP 98 22,37 1 

3 
Česká str.sociálně 

demokrat. 
2 Král Petr 46 ČSSD BEZPP 142 33,33 1 

4 Živnostníci 1 
Vobrová 

Drahoslava 
54 NK BEZPP 336 22,44 1 

4 Živnostníci 2 Kudrna Josef 56 NK BEZPP 267 17,83 2 

4 Živnostníci 3 
Waszniowsk

i Martin 
40 NK BEZPP 145 9,68 3 

5 
Křesť.demokr.unie

-Čs.str.lid. 
1 

Šamal 

Vladimír 

Ing. 

52 KDU-ČSL KDU-ČSL 228 27,33 1 

6 
TĚLOVÝCHOVA 

A SPORT 
1 

Winkler 

Karel Ing. 
43 NK BEZPP 184 28,84 1 

7 
Komunistická 

str.Čech a Moravy 
1 

Rozporka 

Luboš 
44 KSČM KSČM 130 18,73 1 

8 NEZÁVISLÍ 1 
Dobeš Jan 

Mgr. 
39 NK BEZPP 167 18,99 1 

8 NEZÁVISLÍ 3 
Zátopek 

Vladimír 
45 NK BEZPP 120 13,65 2 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xstrana=902&xstat=0&xvyber=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv11121?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xstrana=902&xstat=0
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xstrana=906&xstat=0&xvyber=0
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3 

Česká str.sociálně 

demokrat. 
426 6,53 7 4 154,18 10,25 1 X 

4 Živnostníci 1 497 22,93 11 6 528,00 22,93 3 X 

5 

Křesť.demokr.unie-

Čs.str.lid. 
834 12,78 11 6 528,00 12,77 1 X 

6 

TĚLOVÝCHOVA 

A SPORT 
638 9,77 11 6 528,00 9,77 1 X 

7 

Komunistická 

str.Čech a Moravy 
694 10,63 11 6 528,00 10,63 1 X 

8 NEZÁVISLÍ 879 13,47 11 6 528,00 13,46 2 X 

9 NEZÁVISLÍ 2018 355 5,44 11 6 528,00 5,43 0 X 

Pořadí podílů hlasů  

Pořadí Podíl 

Kandidátní listina Pořadí 

v rámci 

strany číslo název 

1 1 497,00 4 Živnostníci 1 

2 879,00 8 NEZÁVISLÍ 1 

3 834,00 5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 1 

4 767,00 1 Hasiči Kunžak 1 

5 748,50 4 Živnostníci 2 

6 694,00 7 Komunistická str.Čech a Moravy 1 

7 638,00 6 TĚLOVÝCHOVA A SPORT 1 

8 499,00 4 Živnostníci 3 

9 439,50 8 NEZÁVISLÍ 2 

10 438,00 2 SNK SDH Valtínov 1 

11 426,00 3 Česká str.sociálně demokrat. 1 
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Okrsek: 1  

Výsledky voleb – Okrsek 1 – souhrnné informace 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

1 019 556 54,56 556 5 562 

 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs. v % 

1 Hasiči Kunžak 682 12,26 

2 SNK SDH Valtínov 207 3,72 

3 Česká str.sociálně demokrat. 373 6,71 

4 Živnostníci 1 298 23,34 

5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 641 11,52 

6 TĚLOVÝCHOVA A SPORT 606 10,90 

7 Komunistická str.Čech a Moravy 674 12,12 

8 NEZÁVISLÍ 775 13,93 

9 NEZÁVISLÍ 2018 306 5,50 

 

Okrsek: 2  

Výsledky voleb – Okrsek 2 – souhrnné informace 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

90 61 67,78 61 574 

Výsledky voleb – Okrsek 2 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs. v % 

1 Hasiči Kunžak 73 12,72 

2 SNK SDH Valtínov 44 7,67 

3 Česká str.sociálně demokrat. 32 5,57 

4 Živnostníci 105 18,29 

5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 159 27,70 

6 TĚLOVÝCHOVA A SPORT 22 3,83 

7 Komunistická str.Čech a Moravy 11 1,92 

8 NEZÁVISLÍ 86 14,98 

9 NEZÁVISLÍ 2018 42 7,32 

 

 

 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xokrsek=1&xstrana=902&xstat=0&xvyber=1
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https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xokrsek=1&xstrana=904&xstat=0&xvyber=1
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https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xokrsek=2&xstrana=906&xstat=0&xvyber=1
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xokrsek=2&xstrana=7&xstat=0&xvyber=1
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xokrsek=2&xstrana=901&xstat=0&xvyber=1
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xokrsek=2&xstrana=1&xstat=0&xvyber=1
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Okrsek: 3  

Výsledky voleb – Okrsek 3 – souhrnné informace 

Voliči 

v seznamu 

Vydané 

obálky 

Volební 

účast v % 

Odevzdané 

obálky 

Platné 

hlasy 

78 41 52,56 41 392 

Výsledky voleb – Okrsek 3 

Kandidátní listina Hlasy 

číslo název abs. v % 

1 Hasiči Kunžak 12 3,06 

2 SNK SDH Valtínov 187 47,70 

3 Česká str.sociálně demokrat. 21 5,36 

4 Živnostníci 94 23,98 

5 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 34 8,67 

6 TĚLOVÝCHOVA A SPORT 10 2,55 

7 Komunistická str.Čech a Moravy 9 2,30 

8 NEZÁVISLÍ 18 4,59 

9 NEZÁVISLÍ 2018 7 1,79 

 

 

Kandidátní listina: Hasiči Kunžak  

Platné hlasy celkem:  767 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  75,9 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Mrkva Ondřej 224 29,20 1 * 

2 Dvořák Jiří 133 17,34 1 - 

3 Grausam Tomáš 51 6,64 2 - 

4 Hladeček Petr 39 5,08 3 - 

5 Grausam Zdeněk 42 5,47 4 - 

6 Marek Vlastimil 56 7,30 5 - 

7 Miláček Jiří 65 8,47 6 - 

8 Dvořák Michal 44 5,73 7 - 

9 Marek Jan 32 4,17 8 - 

10 Hájek Radek 38 4,95 9 - 

11 Dvořák Miroslav 43 5,60 10 - 

 

 

 

 

https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xokrsek=3&xstrana=902&xstat=0&xvyber=1
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https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xokrsek=3&xstrana=47&xstat=0&xvyber=1
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xokrsek=3&xstrana=903&xstat=0&xvyber=1
https://www.volby.cz/pls/kv2018/kv111111?xjazyk=CZ&xid=1&xdz=1&xnumnuts=3103&xobec=546615&xokrsek=3&xstrana=904&xstat=0&xvyber=1


Kandidátní listina: SNK SDH Valtínov  

Platné hlasy celkem:  438 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  42,9 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Brunnerová Alena 98 22,37 1 * 

2 Závodný Petr Ing. 49 11,18 3 - 

3 Lovětínský Josef 36 8,21 4 - 

4 Straka Ladislav 55 12,55 2 - 

5 Pekárková Irena 18 4,10 5 - 

6 Vybíral Vladimír 19 4,33 6 - 

7 Lovětínská Ivana 25 5,70 7 - 

8 Váňa Miloš 24 5,47 8 - 

9 Hledík František 13 2,96 9 - 

10 Plucarová Iveta Ing. 40 9,13 10 - 

11 Plucar Karel Ing. 61 13,92 1 - 

 

 

Kandidátní listina: Česká str.sociálně demokrat.  

Platné hlasy celkem:  426 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  66,0 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Zámečník Zdeněk 128 30,04 1 - 

2 Král Petr 142 33,33 1 * 

3 Vojtová Dagmar 37 8,68 2 - 

4 Pala Slavomír 14 3,28 3 - 

5 Vítek Miloš 42 9,85 4 - 

6 Zámečník Zdeněk 35 8,21 5 - 

7 Loukota Karel 28 6,57 6 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kandidátní listina: Živnostníci  

Platné hlasy celkem:  1 497 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  149,6 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Vobrová Drahoslava 336 22,44 1 * 

2 Kudrna Josef 267 17,83 2 * 

3 Waszniowski Martin 145 9,68 3 * 

4 Iboš Pavel 81 5,41 1 - 

5 Melichar Ladislav 100 6,68 2 - 

6 Brach Radim 75 5,01 3 - 

7 Kozák Daniel 99 6,61 4 - 

8 Štefl Jaroslav Ing. 117 7,81 5 - 

9 Kudrna Lukáš 78 5,21 6 - 

10 Smejkal Rostislav Bc. 126 8,41 7 - 

11 Jiruška Stanislav 73 4,87 8 - 

 

 

 

 

 

Kandidátní listina: Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.  

Platné hlasy celkem:  834 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  82,5 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Šamal Vladimír Ing. 228 27,33 1 * 

2 Drobil Josef 96 11,51 1 - 

3 Hájková Marta 80 9,59 3 - 

4 Ferdanová Miroslava 63 7,55 4 - 

5 Holcmann Václav 41 4,91 5 - 

6 Waszniowski Jindřich 52 6,23 6 - 

7 Drobil Jiří 52 6,23 7 - 

8 Švec Radek 53 6,35 8 - 

9 Hanzlová Věra Ing. 43 5,15 9 - 

10 Kešnerová Helena 41 4,91 10 - 

11 Pudil Zdeněk 85 10,19 2 - 

 

 



Kandidátní listina: TĚLOVÝCHOVA A SPORT  

Platné hlasy celkem:  638 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  63,8 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Winkler Karel Ing. 184 28,84 1 * 

2 Kovář Pavel 124 19,43 1 - 

3 Košťál Zdeněk 61 9,56 2 - 

4 Janák Pavel Ing. 39 6,11 3 - 

5 Brtník Josef 61 9,56 4 - 

6 Trepka Tomáš 31 4,85 5 - 

7 Ferdan Pavel 32 5,01 6 - 

8 Hanzalíková Libuše 27 4,23 7 - 

9 Škrabal Vlastimil 47 7,36 8 - 

10 Vilímek Pavel 14 2,19 9 - 

11 Janák Pavel 18 2,82 10 - 

 

 

Kandidátní listina: Komunistická str.Čech a Moravy  

Platné hlasy celkem:  694 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  69,3 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Rozporka Luboš 130 18,73 1 * 

2 Nejezchleb Radek 104 14,98 1 - 

3 Rukavičková Růžena 52 7,49 2 - 

4 Macášek Aleš 52 7,49 3 - 

5 Balogh Tibor 47 6,77 4 - 

6 Voračka Michal 42 6,05 5 - 

7 Smejkal Jan 66 9,51 6 - 

8 Rozporková Lenka 52 7,49 7 - 

9 Čech Petr 53 7,63 8 - 

10 Winkler Karel 58 8,35 9 - 

11 Pecha Dobroslav 38 5,47 10 - 

 

 

 

 

 



Kandidátní listina: NEZÁVISLÍ  

Platné hlasy celkem:  879 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  86,9 

Kandidát Počet hlasů Pořadí 

zvolení 

/náhradníka 

Mandát poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Dobeš Jan Mgr. 167 18,99 1 * 

2 Bitalová Hana Bc. DiS. 95 10,80 2 - 

3 Zátopek Vladimír 120 13,65 2 * 

4 Prokešová Magdalena Ing. 116 13,19 1 - 

5 Hanzl Dušan 73 8,30 3 - 

6 Šárová Věra 56 6,37 4 - 

7 Brosch Karel 63 7,16 5 - 

8 Terš Antonín 59 6,71 6 - 

9 Marek Pavel 40 4,55 7 - 

10 Urbánková Markéta 36 4,09 8 - 

11 Dobešová Veronika 54 6,14 9 - 

 

 

Kandidátní listina: NEZÁVISLÍ 2018  

Platné hlasy celkem:  355 

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  35,2 

Kandidát Počet hlasů 

poř. 

číslo 
příjmení, jméno, tituly abs. v % 

1 Jirků Pavel 96 27,04 

2 Rokyta Pavel 42 11,83 

3 Burianová Radka 24 6,76 

4 Beran Oldřich 42 11,83 

5 Krištof Libor 29 8,16 

6 Vilímková Jovana 18 5,07 

7 Kovář Pavel 18 5,07 

8 Criscuolo Gabriela 45 12,67 

9 Brtník Lukáš 20 5,63 

10 Hrůza Radek 11 3,09 

11 Hanzal Karel 10 2,81 

 

 

 

 



 
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 2017/18 měla škola 9 tříd a 2 oddělení školní družiny. Škola měla 

podle zahajovacího výkazu celkem 203 žáků (průměrný počet žáků na třídu je 22,55 na I. 

stupni je 122 žáků v 5 třídách (průměr 24,4) a na II. stupni je 81 žáků v 4 třídách (průměr 

20,25). Ve zbývajících měsících školního roku 2 žáci přišli a 7 odešelo. Na konci školního 

roku bylo ve škole přihlášeno 197 žáků. Více jak polovina žáků bydlí v Kunžaku - 110 (tj. 

53,92%), ostatní dojíždějí 93 (43,08 %): z místních částí Kunžaku 23, z Člunecka 23, ze 

Střížovicka 34, 3 z obvodu Studená, 2 ze Strmilova, 2 z Horního Meziříčka, 1 z Radíkova, 1 

z Heřmanče, 3 z Jindřichova Hradce. 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.  

Školská rada pracovala v tomto složení:  

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

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

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

Nejedlá 

Předsedou byl zvolen pan Petr Král. 

Na škole pracovalo celkem 23,775 přepočtených pracovníků: 12,75 učitelů (skutečně 

13 – 2 muži a 11 žen), 1 vychovatelka školní družiny na celý úvazek a provoz druhého 

oddělení ŠD zajišťovala další vychovatelka s úvazkem 0,28, na 0,5 úvazku speciální 

pedagožka. Asistentka pedagoga na 0,75 a od ledna 2018 další asitentka na 0,5, jíž se v dubnu 

zvýšil úvazek na 0,75. Ve školní jídelně pracovaly 3 zaměstnankyně na plný úvazek (vedoucí 

ŠJ je zaměstnaná na 0,5 úvazku a 0,5 jako kuchařka a jedna kuchařka si doplňuje úvazek 

z vedlejší činnosti).  Školník je zaměstnán na 1,0 úvazku a dvě uklízečky na 2,0, hospodářka 

na 0,876 úvazku. Provozních zaměstnanců je skutečně 8, přepočtených 7,876. 

Oslava Dne Země se konala 22. května. Žáci sami vybrali téma letošní oslavy Fantasy 

svět a dobrodružství podle Julesa Verna (190 let od narození Julese Verna). Děti se rozdělily 

podle zájmu do sedmi skupin, které měly následující program: Výlet do pohádkové říše 

Fábula v Kamenici nad Lipou, Divadelní představení Podivuhodné cesty Julese Verna 

v Laterně Magice v Praze, cyklovýlet za fantasy světem ke Krninským,  Modelářská dílna 

Ponorky a Jules Verne, Výtvarná dílna Zvířata, která nepotkáš, Dramatická dílna Zažijeme 

dobrodružství jako hrdinové knih Julesa Verna, Výlet do Ekotechnického muzea Alternátor 

v Třebíči.   

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 6. třídy.  

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

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

mailto:zs-kunz@centrum.cz


 okresní kolo D olympiády (L. Pechová, J. Marek) 

 okresní kolo M olympiády (M. Pazourová) 

 okresní kolo ČJ olympiády (M. Pazourová) 

 okresní kolo AJ olympiády (M. Urbánková 5.- 6. místo, M. Soukupová 1. místo) 

 okresní kolo rec. soutěže (L. Pechová 3. místo, K. Pechová, M. Čuchna, V. Plíhalová, 

N. Marková, K. Roninová) 

 Matematický klokan (2. - 9. r.) 

 Logická olympiáda 

 školní kolo badateské soutěže 

Sportovní soutěže: 

 okresní kolo ve stolním tenise (ml. žákyně, st. žáci) 

 turnaj ve florbale  

 okresní olympiáda v plavání I. st. (Š. Dobeš 1. místo, Bára Zátopková 3. místo 

Vojtěch Gröschl 1. místo, Václav Gröschl 1. místo) 

 okresní olympiáda v plavání II. st. (V. Hanzlová 3. místo, J. Marek 3. místo, D. 

Melicharová 2. místo, O. Doležal 3. místo, F.. Kopřiva 2. místo) 

 školní turnaje na konci školního roku 

 turnaj ve vybíjené (4. – 6. ročník) 

Již řadu let mají žáci možnost prezentovat svoje práce na konferencích Klubu ekologické 

výchovy. Na podzim prezentovaly práci na téma toxikologie Lucie Pechová, Natálie Zídková, 

Martina Pazourová na konferenci KEV na MŠMT v Praze.  Letos poprvé uspořádali školní 

kolo badatelské soutěže a nejlepší práce pak reprezentovaly školu na jihočeských 

konferencích KEV. V květnu se zúčastnily prezentační soutěže žáků základních a středních 

škol Jihočeského kraje Klára Pechová a Maya Čuchna s prezentací Dešťové srážky a umístily 

se  na 2. místě. 

Na škole pracovalo několik kroužků: anglický klub, lukostřelba, košíkářství, modelářský, 

zdr Tv, aerobik, florbal, flétna, volejbal, výuka hry na nástroj, dramatický kroužek, 

římskokatolické náboženství. Vedoucími kroužku jsou nejen učitelé, ale také externí 

pracovníci a od letošního školního roku spolupracují s Domem dětí Jindřichův Hradec. 

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

v rámci výuky: divadlo Víti Marčíka (4. - 9. r.), program o gotice (7. r.), program Staré 

pověsti české  (1. - 9. r.), divadelní představení O koktavé Hejkalace - divadlo Okýnko (1. až 

3. r.), návštěva Horáckého divadla v Jihlavě (4. a 5. r.). 

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

lekcí kurzu plavání. Letos si vyzkoušeli plavání i žáci z 1. a 2. ročníku, kteří absolvovali dvě 

dvouhodinové lekce. 

V letošním školním roce se konal lyžařský kurz pro žáky 7. a 8. ročníku. Týdenní kurz 

se konal v únoru v Krkonoších. 

Připravili projekt Napříč školou, který se letos konal na téma Zdravý životní styl. 



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

Kunžaku (3. a 5. R.), film o Černobylu a beseda s jeho autorem p. Vašků (8. a 9. r.), 

přednáška Bez enrgie to nejde (8. a 9. r.), prezentace SOŠ rybářské z Třeboně s ukázkou 

přípravy ryb (9. r.), přednáška o houbách (2. - 7. r.), beseda s paní Marešovou a paní Hálovou 

– Wintonovy děti (5. – 9.r.). 

Žáci 9. ročníku 25. října jeli do Jindřichova Hradce, kde byl na nádraží přistaven tzv. 

Legiovlak. Zde je průvodce v dobové uniformě legionáře, provedl replikou vlaku, který vezl 

naše legionáře přes Rusko. Viděli vagony, kde vojáci žili, vagony důstojníků, ošetřovnu, 

poštu, vagony se zbraněmi. Výklad žákům doplnil probírané učivo a názorně si představili, 

jaký byl život legionářů. Potom žáci šli k památníku padlých v 1. světové válce a památníků 

dalších dvou odbojů, pak ještě navštívili památník holocaustu, památník Bedřicha Smetany, 

památník Mistra Jana Husa a také byli u památníku letců. Nakonec vycházku po Jindřichově 

Hradci zakončili na 15. poledníku.   

Žáci 9. ročníku připravili k 28. říjnu výstavu o vzniku Československé republiky. 

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

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

v rodinách (6. – 8. r.) 

 terénní exkurze Novohradské hory (8. r.) 

 výukový program – Vodňany (9. r.) 

 exkurze v elektrárně Dalešice a v provozovně na likvidaci automobilů (8. a 9. r.) 

 burza škol (8. a 9. r.)  

 jesličky JH (1. a 2. r.) 

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

 exkurze v ZD (1. - 3. r.) 

 exkurze Planetárium České Budějovice (4. a 5. r.) 

 úřad práce (8. r.) 

 terénní exkurze Vodňany (6. r.) 

 terénní exkurze Lužnice (8. r.) 

 Jindrova naučná stezka (4. a 5. r.) 

 terénní exkurze Třeboňsko (7. r.) 

 program Mokřad (9. r.) 

 program Les (2. r.) 

 program Rybník (3. r.) 

  program Louka (1. r.) 

školní výlety: 

 ZOO Jihlava (1. a 2. r.) 

 Zvůle (2. r.) 

 ZOO Praha (3. a 6. r.) 

 Slavonice (4. r.) 

 Praha (5. r.) 

 Třeboňsko (7. r.) 

 cyklovýlet (8. r.) 

 Březová - outdoor (9. r.)  



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

maškarní karneval. Uspořádali vánoční besídky a zpívání u stromku. 

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

V rámci projektu sledují přílet stěhovavých ptáků, především čápa bílého. Děti ze školy již 

jedenáct let vedou Kroniku kunžackého čápa. Zapisují jeho přílet, počet mláďat a pozorují 

čápy ze školy, odkud mají na jejich hnízdo krásný výhled. Letos získali informaci o našem 

loňském mláděti, které tady bylo v červnu 2017 okroužkováno a nyní bylo pozorováno 25. 

března 2018 v oblasti Serenera v Serengeti v Tanzánii. Aby se tam dostalo, muselo uletět 

6 036 kilometrů.  

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

připravují výukové programy pro mladší děti. Žáci 9. ročníku pro ostatní třídy připravili 

mikulášskou nadílku. Žáci 6. ročníku připravili dopravní soutěž pro děti z I. stupně. Dále 

program pro žáky 4. a 5. ročníku připravily děti ze 7. ročníku. Žáci 6. ročníku přichytali 

program pro žáky 7. ročníku. Pro žáky 1. ročníku připravili program o dopravní výchově žáci 

3. ročníku. 3. ročník připravil šipkovanou pro 1. a 2. ročník.  

Žáci 9. ročníku se zapojili do projektu Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust 

Education Trust Ireland (HETI) ve spolupráci s oddělením pro vzdělávání a kulturu 

Židovského muzea v Praze. Letos v přírodní učebně vysadili žluté krokusy také naši žáci. 

Holocaust Education Trust Ireland školám poskytl cibulky žlutých krokusů, které účastníci 

projektu na podzim zasadili jako připomínku jednoho a půl milionu židovských dětí a tisíců 

dalších dětí, jenž zemřely během šoa. Žlutá barva připomíná žlutou Davidovu hvězdu, jíž byli 

Židé nuceni během nacistické vlády nosit.  

Škola se zapojila do projektu Bezpečně na internetu. Český youtuber Jirka Král spolu s 

Avastem připravil projekt, který děti učí, jak být na síti v bezpečí. Škola se přihlásila do 

soutěže a mezi přihlášenými školami z Jihočeského kraje vyhrála s naprostou převahou s více 

než 52 000 hlasy. Odměnou bylo 14. května vystoupení Jirky přímo u nás ve škole. Děti se od 

něj a od pracovníků firmy Avast dozvěděli, jak se bezpečně chovat na internetu.  

Již podruhé naši školu navštívili senioři z Domu seniorů v Otíně. Tentokrát si na 

mezigeneračním setkání vyráběli za pomoci našich žáků keramiku. Mezi hosty byla i bývalá 

ředitelka školy paní Eva Havlíčková.  

Děti z prvního stupně a členové kroužku hry na flétnu několikrát vystupovaly na 

veřejnosti (předvánoční setkání s důchodci, v DPS, vítání občánků, výroční členská schůze 

Svazu invalidů).  

Uspořádali výstavu hub, která byla přístupná veřejnosti. 

V listopadu se konala vánoční burza. Žáci celý podzim vyráběli vánoční dekorace, burza 

má velký ohlas u rodičů i veřejnosti. Z výtěžku bylo placeno školné keňskému studentovi 

Labanovi a pak na přání dětí byly zakoupeny společenské hry do každé třídy. 

V letošním školním roce žáci připravili vystoupení pro rodiče a veřejnost, se stejným 

programem vystoupili i na dvou představeních pro spolužáky. V programu se představila 

děvčata se svým programem, který nazkoušela v kroužku aerobiku, pak zde zahrály děti 

z kroužku hry na flétny. Nakonec své divadelní představení předvedly děti z dramatického 

kroužku, které letos bylo o životě Indiánů. Představení se konala 10., 11. a 13. května. 

11. dubna se škola již poněkolikáté zapojila do akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ a 

žáci pomohli uklidit odpadky v ulicích obce a jejím blízkém okolí. Letos navíc žáci 9. ročníku 

byli uklízet Struha. 

Již pátý 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. 

https://d.vvbox.cz/vv_show_url.php?idk=92100&idc=5775135&ids=627&idp=86215&url=https%3A%2F%2Fwww.pre.cz%2Fcs%2Fdomacnosti%2Felektrina%2F


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

v hodinách biologického semináře a ve volném čase žáků. Uskutečnil se již 13. ročník tohoto 

projektu. Sběr tříděného papíru se konal v listopadu. Podařilo se sebrat 7,6 tun papíru, za 

který jsme obdrželi 11 135,-Kč.  

18. května před dnem nedožitých 109. narozenin žáci 9. ročníku vysadili jabloň. Je to již 

druhý strom, kterým si připomínají pana Wintona a postupně vznikne kousek od přírodní 

učebny park.  

Noc s Andersenem - 23. března se v místní lidové knihovně konala podruhé Noc 

s Andersenem. Program pro žáky I. stupně si připravily paní učitelky. Děti nejen poslouchaly 

pohádky, ale také soutěžily a hrály hry. 

Uspořádali spolu s Mysliveckým spolkem Jitro Kunžak v sobotu 19. 5. 2018 pro rodiče 

s dětmi a všechny příznivce Jarní pochod kolem Kunžaku. Účastníci obdrželi startovací mapu 

s pokyny. Mohli si vybrat ze tří tras. Na trase byla stanoviště se zajímavými úkoly týkajícími 

se myslivosti a života v lese.  

7. května pořádali Den otevřených vrat do své přírodní učebny. V přírodní učebně 

připravili deset stanovišť, kde na panelech byly pro návštěvníky zajímavé informace o 

ekoškole, o ptácích žijících na zahradách, o kunžackém čápovi, o ukázkové přírodní zahradě, 

kterou naše přírodní učebna je, o žákovském projektu Bezpečně do školy, o třídění odpadů, o 

zdravé výživě a tom, jak neplýtvat potravinami, o rostlinách, o hmyzích domečcích, které také 

vyrobili žáci 4. a 6. ročniku a které zde byly k vidění, o včelách a včelařství, byla zde i 

výstavka fotografií o desetiletém budování učebny. Na jednotlivých stanovištích si mohli 

všichni vyzkoušet některé aktivity spojené s daným tématem, mohli například mikroskopem 

pozorovat plankton, určovat druhy rostlin, vyzkoušet si znalosti o včelách, po čichu poznávat 

různé ovoce. Žáci také připravili občerstvení – netradiční pomazánky, moučníky a sami 

upekli chleba, návštěvníci mohli vše nejen ochutnat, ale také si mohli odnést recepty na tyto 

pochoutky. Dopoledne přivítali žáky ze základní školy Popelín a děti z mateřské školy 

Střížovice a z mateřské školy Kunžak. Děti si vyzkoušely své dovednosti a poznaly něco 

nového, průvodci jim byli žáci naší školy. Každá škola také dostala jeden hmyzí domeček a 

další drobné dárky.  Odpoledne byla zahrada otevřena veřejnosti. Stala se místem setkání 

rodičů, dětí, občanů Kunžaku.  

Školní jídlena byla vybrána mezi 28 „nejlepších školních jídelen“ v republice, které na 

podzim pravidelně odesílaly vzorky obědů. Zdravotnická studie, kterou organizoval SZÚ, 

KHS a MZ ČR, zkoumala nutriční hodnoty školních obědů. 

Před jedenácti lety se zapojili do mezinárodního projektu Ekoškola.  

Ekotým se během roku zúčastnil workshopu konajícího se na naší škole, který se týkal 

plánování práce ekotýmu. 

Žáci 8. ročníku obnovili ekokodex na kameni ve školním dvoře. 

Kromě jiných aktivit se letos žáci zaměřili na plýtvání potravinami, sledovali, kolik 

potravin se vyhodí a vytvořili informační plakáty, které byly ve školní jídelně. Také 

uskutečnili anketu, která se týkala oblíbenosti jídel ve školní jídelně. Žáci 9. ročníku již 

tradičně sestavovali jídelníček na měsích květen. 

V závěru školního roku pořádali ekokonferenci, kde sami žáci od těch nejmenších mluvili 

o jednotlivých aktivitách, které během celého roku pořádali.  

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. 

Fakulta rybářství a ochrany vod Jihočeské university České Budějovice ve Vodňanech 

naší škole nabídla účast v projektu určenému nadaným žáků. V říjnu strávili naši žáci v jejich 

vzdělávacím středisku týden, kdy měli možnost pracovat pod vedením vysokoškolských 

učitelů v jejich laboratořích, ale i v terénu. Skupina ve složení Natálie Zídková, Martina 



Pazourová, Lucie Pechová, Charlles Felix Zoglobossou, Leoš Janotka zpracovali téma 

Toxokologie, Maya Čuchna, Klára Pechová, Bořek Drobil téma Původní a nepůvodní druhy 

raků v ČR. Se svými prezentacemi a videi vystoupili pak také na Jihočeské konferenci Klubu 

ekologické výchovy v Českých Budějovicích a starší děvčata ještě svou práci o toxikologii 

prezentovala na celostátní konferenci KEV v Praze na ministerstvu školství. 

 

Škola zařídí – kraj zaplatí 

Podali přihlášku a získali dotaci od KÚ Jihočeského kraje na dopravu na exkurzi do 

provozovny, kde se likvidují automobily a do elektrárny Dalešice, exkurze se zúčastnili žáci 

8. a 9. ročníku. 

 

Jčk – O přírodě v přírodě 

V loňském školním roce získali grant Jčk  na realizaci projektu Poznáváme přírodu. Některé 

aktivity byly realizovány na podzim v tomto školním roce. Aktivitami projektu jsou terénní 

exkurze, které jsou připraveny pro všechny žáky školy. Cílem projektu je vzbudit u žáků 

zájem o ochranu přírody, poznávat chráněná území v Jihočeském kraji a umožnit dětem pobyt 

a výuku venku v přírodě. Celkové náklady na realizaci projektu jsou 64 500,- Kč, získali 

dotaci ve výši 43 531,- Kč. 

Jčk – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená 

podpora EVVO ve školách - Hlavním cílem projektu je zefektivnění a zatraktivnění 

ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty. K dosažení tohoto cíle využijeme nabídek 

organizací, které se zabývají EVVO pro žáky základních škol. Naše škola se nachází v 

okrajové části Jihočeského kraje, a proto pro žáky 1. stupně uspořádají 4 jednodenní 

programy v okolí obce Kunžak. Pro žáky 2. stupně 4 vícedenní pobytové terénní exkurze v 

zajímavých lokalitách Jihočeského kraje. Získali grant ve výši 49 600,- Kč. 

Mléko do škol - Již tradičně se účastnili projektu Mléko do škol. Ceny mléčných výrobků 

jsou dotovány z prostředků ČR a EU. Výrobky dodává firma Laktea. V letošním školním roce 

všichni žáci dostávali jedenkrát týdně zdarma neochucené mléko a mohli si ještě dokupovat 

dotované mléko v ostaních dnech. Firma Laktea také připravila ochutnávku mléčných 

výrobků. 

 

Podpora výuky plavání v základních školách – MŠMT vypsalo grant na zajištění dopravy 

žáků na plavání, získali grant ve výši 25 200,- Kč, tato částka pokryla celé náklady na 

dopravu do bazénu v Jindřichově Hradci. 

Ovoce a zelenina do škol 

Škola je zapojena do projektu Ovoce a zelenina do škol, žáci celé školy 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 také ochutnávky exotického ovoce.  

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti 

V letošním roce učitelé školy pokračovali v účasti dvouletém projektu Mistři kolegiální 

podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti, který organizuje sdružení TEREZA za finanční 

podpory MŠMT z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Účastní se ho 64 škol a 

zapojilo se přibližně 184 pedagogů. Učitelé společně připravují vyučovací hodiny a projekty, 

kdy využívají nových výukových metod (metoda clill, tandemová výuky, mentoring, 

mezipředmětové vztahy, párové vyučování). Letos zorganizovali dvě otevřené akce – Pochod 

okolo Kunžaku ve spolupráci s členy mysliveckého sdružení a Den otevřených vrat do 



přírodní učebny. Vyučující připravili celoškolní projekt na téma výchova ke zdraví. 

Zopakovali úspěšné aktivity z loňského roku: např. žáci 3. třídy navštívili místní zemědělské 

družstvo a pak vytvořili skupinové práce, kde prezentovali informace, které získali o chovu 

hospodářských zvířat. Další témata byla například: jak správně třídit odpad, mineralogie, 

počasí v cizích jazycích, bezpečně do školy, pracovní postup – propojení českého jazyka a 

pracovní výchovy, elektrický proud, práce s mapou (dějepis a zeměpis), výroba hmyzích 

domečků (spolupráce 4. a 6. třídy). Tento projekt je velmi přínosný, vyučující si vyzkoušejí 

nové postupy, spolupracují spolu napříč celou školou, výuka je intenzivní a pro žáky 

zajímavá.  

 

Mateřská škola Kunžak 
 
leden-srpen 2018 
 
Statutárním zástupcem: Bc. Hana Spurná 
Zástupce ředitelky: Monika Smejkalová 
 
 
                          počet tříd:       3  celkem leden – srpen: 50 dětí 
        
  počet dětí:    pavilon A: 20, věk: 4 – 7leté   
                       pavilon B: 19, věk: 3 -  6leté 
      pavilon D: 11, věk:  2 -  4leté 
 
Pedagog. zaměstnanci: 
 
Bc. Hana Spurná – ředitelka pav. A, D 
Monika Smejkalová – učitelka pav. B 
Emilie Kolaříková – asistentka pedagoga 0,75 pav.D 
Veronika Dobešová – učitelka pav. D  
 
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 15.30 hod. 
 
únor                          jarní prázdniny         12.2. – 16.2. 2018 v provozu jedna třída (15 dětí) 
červenec - srpen      letní prázdniny          1.8. – 31.8. 2018 MŠ uzavřena 
 
 
září–prosinec 2018 
 
Statutární zástupcem: Veronika Dobešová 
Zástupcem ředitelky: Vladislava Hansalanderová 
 
                                        počet tříd:        2                 celkem září – prosinec: 48 
 
   počet dětí:  pavilon A: 25, věk:  2 - 6leté 
     pavilon B: 23, věk:  4 – 7leté 
      
 
 



Pedagog. zaměstnanci: 
Veronika Dobešová – ředitelka pav. A  
Vladislava Hansalanderová – učitelka pav. A 
Emílie Kolaříková – učitelka, úvazek 0,25 pav. B 

- asistentka pedagoga, úvazek 0,75 pav. B  
Monika Smejkalová - učitelka pav. B                             
 
Provozní zaměstnanci 
 
Květa Zušťáková -  kuchařka  
Simona Němcová  -  uklízečka   
Jaroslava Drobilová -  uklízečka (0,75), pomocná kuchařka (0,25) 
Jan Dobeš       -  školník zaměstnanec Obce Kunžak  
 
Administrativní zaměstnanci: Veronika Dobešová - vedoucí ŠJ (0,25)  
     Marta Hájková - účetní MŠ  (0,2)  
 
Akce pořádané MŠ 
 
Leden  Kurz bruslení (10 lekcí) do března 
                        Divadlo Marionety 
 
Únor  dětský karneval – ve třídách MŠ 
                        Polarid, sférické kino  
 
Březen             Návštěva paní učitelky ze ZŠ, setkání s předškoláky 

 
Duben  čarodějnické odpoledne s rodiči 

záchranné složky, dobrovolní hasiči Kunžak 
                        výlet do zábavného parku Robinson v Jihlavě 
                        výlet vláčkem do J.Hradce 
  
Květen           Den otevřených vrat, akce pořádaná ZŠ 
                       zápis do první třídy 
                       sokolníci, seznámení s dravci 
                       focení na závěr školního roku 
                       Den matek 
             stavění  "májky" 

besídka pro maminky 
kurz plavání, 5 lekcí, pro děti od 4 let 
 

Červen  kácení "máje" 
                        oslava Dne dětí – hry a soutěže na zahradě MŠ 
                        turistické a cyklistické výlety po okolí  

školka nonstop – sportovní odpoledne s programem pro předškoláky                                                               
                        rozloučení s budoucími prvňáčky 
 
Září využívání školní zahrady na enviromentální výchovu 
                        Měsíc náborů, fotbalová akce pro děti  
 
Říjen               návštěva parku Robinson, exkurze v ZD Kunžak 
                        společně s základní školou sázení lípy svobody  



 
Listopad         výroba ozdobiček na vánoční strom 
                       Sv. Martin, hledání zimních vloček na zahradě MŠ 
                       pečení cukroví s rodiči 
 
Prosinec zdobení vánočního stromu, vítání adventu 
                        Mikulášská nadílka 
                        vánoční výlet do J.H., návštěva Krýzových jesliček, zdobení stromečku v         
                        Muzeu fotografie, zpívající fontána v domě Florián 
                        vystoupení předškoláků na OÚ pro seniory 

vánoční besídka s 1. třídou ZŠ 
Ježíšek ve školce  
vánoční zpívání s rodiči 

              
22. 12. 2018 - 2.1. 2019  MŠ uzavřena - vánoční prázdniny 
 
Mateřská škola již pravidelně podporuje Fond Sidus zakoupením pracovních materiálů pro 

děti od této společnosti. 

Je 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.  

Od září 2017 je zákonem stanovené povinné předškolní vzdělávání pro děti v posledním 

ročníku MŠ, před nástupem dítěte do ZŠ. Každé dítě v tomto věku musí navštěvovat MŠ ve 

stanoveném čase od 8.00 hod do 12.00 hod. nebo si rodiče musí zažádat o individuální 

vzdělávání. 
 
MŠ má své webové stránky:  www.mskunzak.cz  
MŠ vydává časopis Zvoneček. 
 
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 

 účast ředitelky MŠ u zápisu dětí do ZŠ 
 
Odebírané tiskoviny: 

 Věstník MŠMT 

 Informatorium 3 -8 

 Poradce ředitelky MŠ 

 Školství 

 Řízení školy 
 
Hospodaření MŠ Kunžak        
 
V roce 2018 výměna obkladů a dlažeb v pavilonu B a v jednom dětském zahradním sociálním 
zařízení. Vše bylo zainvestováno zřizovatelem. 

 Nákup hraček a pomůcek pro děti - ze školného (300 Kč na dítě a měsíc) 

 Provoz MŠ hrazen z rozpočtu MŠ u zřizovatele  

 Mzdy zaměstnancům vypláceny Krajským úřadem - OŠMT, České Budějovice 
 

 

http://www.mskunzak.cz/


KDU - ČSL 
 

K 31. 12. 2018 má organizace po sloučení s MO Nová Bystřice 18 členů, 14 z Kunžaku a 4 

z Nové Bystřice. 

Nový člen MO – Josef Drobil ml. 

Složení výboru MO: předseda - Josef Drobil  

                       místopředseda a jednatel – Zdeněk Pudil 

                       hospodář – Václav Holcman 

    členové výboru – Ing. Vladimír Šamal, Miloš Šícha 

 

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

12. 2. 2018 proběhla výroční členská schůze, které se zúčastnilo11 členů místní organizace. 

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

 
 

 

 

Český svaz žen 
 

V roce 2018 měla místní organizace Českého svazu žen celkem 13 členek.  

 

Výbor pracoval v tomto složení:  předsedkyně - Věra Šárová 

místopředsedkyně – Marie Kudrnová 

pokladník – Veronika Vobrová 

 

  Datum Pořádané akce 

10.03. Dětský karneval  

02.06. Dětský den  

01.12. Mikulášská nadílka  

 

Všechny akce pořádala MO ve spolupráci s hasiči. 
 

 

 

 

Zemědělské družstvo Kunžak 

 
V roce 2018 poklesl průměrný počet přepočtených zaměstnanců ZD Kunžak na 85. Z toho 

bylo 33 žen a 52 mužů. Členů družstva bylo k 31.12. celkem 141. Počet členů a sestava 

představenstva zůstává. Tedy 7 členů, a to předseda Zdeněk Zámečník st., místopředseda Bc. 

Martin Bareš Dis. a další členové představenstva Miloš Vítek, Zdeněk Zámečník ml., Jan 

Zámečník, Břetislav Janotka a Milan Máca.  

Nebyl výjimkou ani každoročně pořádaný reprezentační ples družstva v polovině února, který 

je pro svou oblíbenost významnou kulturní akcí obce Kunžak. 

Investice 

V roce 2018 nakoupilo družstvo několik osobních automobilů (např. na rozvoz brambor a 

obědů), dále krmný vůz a proběhla také investice do nové automatické balící linky na 

bramborárnu.  

 



Služby 

V oblasti služeb může ZD Kunžak mluvit o mírném navýšení tržeb. Tržby za dopravu se 

zvýšily, tržby za polní práce poklesly, jelikož bylo potřeba, aby si družstvo udrželo své stroje 

na svých pozemcích a poskytlo tak méně služeb zákazníkům. Dále také vzrostly tržby za 

dodávku elektrické energie oproti roku 2017, kdy z důvodu nákladné opravy proběhla 

odstávka. Tržby za závodní stravování, stavební práce, opravy a bytové hospodářství zůstaly 

podobné jako loni.  

 

Živočišná výroba 

Situace v živočišné výrobě se opět vyvíjela různě pro každé odvětví.  

U vepřového masa se zvýšil oproti roku 2017 objem produkce na 250 tun za rok. Výkupní 

ceny vepřového masa se ale meziročně snížily v průměru o 15 %.  

Produkce hovězího masa se zvýšila na 240 tun za rok, přičemž výkupní ceny zůstaly přibližně 

stejné. Po obměně masného stáda a krokům ke zlepšení jeho genetického potenciálu se 

podařilo zvýšit jeho průměrný stav o 50 kusů.  

Co se týče produkce kravského mléka, zaznamenalo družstvo Kunžak poměrně velký nárůst 

objemu výroby, a to na 2 600 000 litrů mléka za rok. Výkupní ceny mléka jsou v ročním 

průměru srovnatelné s rokem 2017.  

 

Rostlinná výroba 

Struktura pěstovaných plodin: 

Pšenice ozimá 210,79 ha 

Ječmen jarní 113,31 ha 

Ječmen ozimý 51,74 ha 

Tritikale 74,56 ha 

Řepka 69,03 ha 

Kukuřice 199,82 ha 

Brambory 123,37 ha 

Oves 40,07 ha 

Směsky 98,55 ha 

Louky a pastviny 1242 ha 

 

Oproti roku 2017, kdy na rozdíl od většiny republiky, družstvo nezaznamenalo nepříznivé 

vlivy počasí, byl rok 2018 velice suchý a to se podepsalo na objemu produkce. Ten klesl u 

většiny plodin přibližně o 30 %. Z tohoto důvodu byly za rok 2018 nižší tržby za jednotlivé 

komodity a zvýšily se náklady na nákup sena a slámy pro zvířata, což je v jiných letech 

družstvo schopno vyrobit samo pro sebe.  

Protože některé odvětví na tom bylo lépe a některé hůře, v celkovém shrnutí roku 2018 ZD 

Kunžak předpokládá srovnatelný hospodářský výsledek jako v roce předchozím. Tedy zhruba 

3 až 5 milionů Kč.  

 
 

Svaz tělesně postižených 

 
 Tato organizace patří stále v obci k nejaktivnějším. Členskou základnu tvoří občané 

Kunžaku a přilehlých obcí Valtínov, Člunek a Střížovice a Jindřichův Hradec. Organizace 

měla v roce 2018 96 členů (přihlásilo se 8 nových členů).  

Výroční členská schůze se konala 5. března za účasti 81 členů a 12 hostů. Byl zde 

zvolen nový výbor: předsedkyně paní Helena Kašpárková, její zástupkyně paní Věra 



Přibylová. Dále byli zvoleni: Otýlie Popelová, Lydie Gábulová, Libuše Krištofová, Karel 

Martínek, Ing. Karel Mátl, Ing. Eduard Kovář, Marie Paulíková, Dagmar Červená. Do revizní 

komise byli zvoleni: Radka Winklerová – předsedkyně, členové – Marie Leitgebová, Božena 

Matoušková. Odstupující předseda Ing. Karel Mátl a místopředseda Ing. Eduard Kovář 

obdrželi od vedení obce diplom a poděkování. 

Životní jubilea v roce 2018 oslavilo celkem 22 členů, každý z nich dostal balíček 

v hodnotě 400,- Kč. Členové výboru navštívili během roku čtyři členy v domovech důchodců 

a v dalších zařízeních a na konci roku i členy upoutané v domácím ošetřování a předali jim 

pozornost v podobě potravinového balíčku v hodnotě 100,- Kč. 

V roce 2018 bylo čerpáno 2 500,- Kč na květinové dary včetně smutečních. Na 

pedikúru a masáže bylo čerpáno celkem 2 850,- Kč. 

Organizace uspořádala tyto besedy: s panem Ing. Mrvkou – starostou Jindřichova 

Hradce na téma sociální zabezpečení seniorů. 

MO zorganizovala tyto zájezdy: 12. června exkurze do automobilky TPCA v Kolíně a 

prohlídka Kutné Hory, které se účastnilo 46 členů, 16. – 21. září uskutečnili pobyt pro 21 

osob v Rakousku. 15. prosince se uskutečnil zájezd do Třeště a do Telče na prohlídku 

betlémů. V Žirovnici navštívili představení Pygmalion, kterého se zúčastnilo 50 osob. 15. 

března pořádali zájezd do Počátek na vystoupení Josefa Zímy. 19. dubna se uskutečnila 

exkurze do podniku KTZ v Kunžaku. 26. července byli na rozhledně ve Valtínově. 

Neodmyslitelnou součástí činnosti MO bylo 12. února pořádání masopustního veselí, 

přišlo 10 masek. 12. března se v motorestu v Kunžaku konala oslava MDŽ. 9. dubna pořádali 

taneční odpoledne motorestu v Kunžaku. 11. srpna pořádali koncert slovenské skupiny 

Rytmus, koncert se konal na hřišti v Kunžaku a přišlo 160 diváků. 3. prosince se uskutečnila 

Mikulášská veselice.  

Organizace spolupracuje s MO Studená a Dačice. 
 

 

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 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 31.12.2018 měla Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. 139 členů (123 muži, 16 žen) z toho 

40 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: 

Fotbal – sedm turnajů: Memoriál Milana Řeháka – staří páni, Starostův pohár – halový turnaj 

mužů, halový turnaj starých pánů a 3x halové turnaje mládeže (kategorie přípravka, starší žáci 

a dorostenci). 

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



 

Oddíl fotbalu 
 

Jaro 2018: 

Mladší a starší přípravka 

Obě kategorie hrají OP. V této kategorii se hraje bez určení pořadí. 

Trenér: Novák Michal 

 

Mladší žáci 

I.A třída sk. A – 7. místo  

Trenéři: Sedlák Miloš, Lacina Jaroslav 

 

Starší žáci 

I.A třída sk. A – 10. místo  

Trenéři: Marek Pavel, Beránek Miloslav 

 

Dorost 
I.A třída sk. C – 5. místo    

Trenér: Brtník Josef, Bodlák Jaroslav 

 

Muži : 

Okresní přebor - 11. místo 

Trenéři: Rokyta Pavel 

 

Výbor oddílu fotbalu 

Sezóna nedopadla úplně dle jejich představ. Tým mužů se do posledních kol pohyboval na 

hraně sestupu, okresní přebor se podařilo zachránit. Mládežnická mužstva v kategorii dorost, 

starší a mladší žáci hrají ve společných týmech s hráči FK Studená a Jiskra Strmilov (tzv. 

společenství klubů). 

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

Kovář Pavel, Brtník Josef. 

 

Podzim 2018: 

Mladší a starší přípravka 

Mladší přípravka hraje OP. V této kategorii se hraje bez určení pořadí. Starší přípravka 

v oficiální soutěži nestartuje. 

Trenéři: Novák Michal, Brunner Jan 

 

Mladší žáci 

Okresní přebor – 5. místo 

Trenéři: Sedlák Miloš, Lacina Jaroslav 

 

Starší žáci 

Okresní přebor – 3. místo  

Trenéři: Sedlák Miloš, Lacina Jaroslav 

 

Dorost 
I.A třída sk. C – 7. místo  

Trenér: Pelej Miroslav 

 



Muži : 

Okresní přebor - 6. místo 

Trenéři: Brtník Josef, Rokyta Pavel 

 

Výbor oddílu fotbalu 

Je třeba vyjádřit spokojenost nad mládežnickými družstvy. Dorost hraje krajskou I. A třídu. 

V těchto kategoriích mají společný tým (společenstvo klubů) s FK Studená a Jiskrou 

Strmilov. Bez společenství těchto klubů by neměli dostatek hráčů, aby mohli hrát soutěžní 

utkání. Velký dík patří našim nejmladším hráčům přípravek. Těm nejmenším se věnuje jako 

hlavní trenér Michal Novák, za což mu patří velký dík. Výsledky týmu mužů v okresním 

přeboru jsou uspokojivé, při troše štěstí mohli být po podzimní části soutěže o několik míst 

výše. Výsledky týmu mužů v okresním přeboru jsou uspokojivé, při troše štěstí mohli být po 

podzimní části soutěže o několik míst výše. Bohužel vládne nespokojenost nad účastí hráčů 

na brigádnických činnostech (sečení rašeliniště u Suchdola). 

V letních měsících se podařilo za finanční podpory z dotačního programu Jihočeského kraje 

vybudovat nové střídačky. 

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 2018 celkem 28 členů (v tom 3 

mladší žáci), všichni členové jsou aktivní. 

Aktivní hráči dle družstev :                           A družstvo – 8  (1 hráč dlouhodobě 

zraněn) 

      B družstvo – 5  

      C družstvo – 6  

      D družstvo – 6  

      Mladší žáci - 3   

    

Sestavy družstev 2018 - 2019: 

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 

                        Brtníková Veronika 

  Hrůza Radek ml. 

 

Družstvo C:  Mrkva Ondřej  Družstvo D:  Pudilová Lenka 

   Škrabal Vlastimil    Řezáč Karel 

   Brtník Lukáš     Berková Milena 

   Zeman Jan     Chramostová Marcela 

   Hanzal Karel     Hrůzová Dana 

   Horák Michal     Kopalová Stanislava   

        

Mladší žáci Večerka Kristián 

  Chválová Nela 

  Egyegová Liliana 

 



Družstvo A hraje nejvyšší Krajskou soutěž (KP I). V ročníku 2017-2018 skončilo z 12 

účastníků na 9. místě se ziskem 20 bodů. V příštím ročníku bude opět hrát nejvyšší krajskou 

soutěž. Céčko hraje druhou nejvyšší Krajskou soutěž KP II a skončilo na 7. místě (22 bodů). 

Družstva B a D hrála Okresní přebor (OP). Družstvo B skončilo na 3. místě (22 bodů) a 

družstvo D na posledním 6. místě (15 bodů). Českého poháru dorostu se účastní 1 hráčka a 

v Poháru mladých nadějí máme 3 nové hráče. 

V letošní sezóně 2018-2019, po skončení podzimní části jsou umístnění následující – Áčko 

(KP I) – 12. místo (4 body + 2 odložené zápasy), Céčko (KP II) – 5. místo (13 bodů), Béčko 

(OP) – 4. místo (10 bodů), Déčko (OP) – 6. místo (6 bodů).  

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 Kopečná Dana. 

Ze sportovních akcí oddíl pořádal letos již 9. 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 proběhlo sečení louky Mosty. 

 

Oddíl stolního tenisu 

V roce 2018 startují za TJ Kunžak v soutěžích opět dva týmy stolních tenistů a dařilo se jim 

se střídavými úspěchy. 

TJ Kunžak A se po podzimní části nachází ve středu tabulky, stejně jako v předchozím 

ročníku a dá se říct, že si drží svůj standart. Tuto soutěž OP I. Hraje stabilní čtveřice hráčů – 

Peč Ondřej, Procházka Tomáš, Račák David a Rokyta Pavel. Letos je třeba vyzvednout 

hlavně výkon Davida Račáka, který je našim podzimním lídrem. 

Náš druhý tým TJ Kunžak B je letos oslaben o dva dlouholeté hráče a tak se nachází na 

poslední sestupové příčce. Nicméně jsme získali pro stolní tenis nové tváře Vojtěcha Pudila a 

Jurije Sulimenka, kteří získávají nové důležité zkušenosti. Do budoucích let by bylo třeba více 

nových nadějných hráčů. 

Předseda oddílu stolního tenisu: Rokyta Pavel 

 

Sezóna 2017/18 – jaro 2018 konečné pořadí: 

Okresní přebor I. 

TJ Kunžak A – 8. místo, 47 bodů 

Okresní přebor II. 

TJ Kunžak B – 10. místo, 34 bodů  

 

Sezóna 2018/19 – podzimní část 2018: 

Okresní přebor I. 

TJ Kunžak A – 8. místo, 18 bodů 

Okresní přebor II. 

TJ Kunžak B – 13. místo, 10 bodů  

 
 

 

 

 

 

 



Sbor dobrovolných hasičů Kunžak 
 

Sbor dobrovolných hasičů má 34 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. 

  

 

Požáry 

27.2. Lovětín - stodola 

4.3. Nová Olešná - garáž 

23.7. Člunek - bagr 

2.8. Zvůle - hrabanka 

18.8. Hůrky - komín 

24.10. Kunžak – les ve fenkách 

29.10. Kunžak – skládka větví 

10.11. Kunžak – skládka větví 

21.11. Kunžak – komín 

28.11. Kunžak – pálení větví 

29.12. Strmilov - komín 

 

 

Technická pomoc 

9.1. Kunžak – Střížovice – padlé stromy 

16.4. Kunžak – Lomy – kamion v příkopu 

30.4. Kunžak – dozor při pálení čarodějnic 

22.5. Kunžak – Hradecká ul. –únik ropných produktů 

24.5. Člunek – Kunějov – padlé stromy 

21.7. Kunžak – Kaproun – padlé stromy 

3.8. Lomy – sršní hnízdo 

18.9. Lomy – sršní hnízdo 

24.9. Kunějov – Dobrá Voda – padlé stromy 

 

Dopravní nehody 

1.9. Kunžak – Velké Podolí 

3.9. Kunžak – Velké Podolí 

4.9. Kunžak - Lomy 

14.9. Hospříz 

28.9. Valtínov – u rozhledny – obrácený traktor 

 

Ostatní pomoc 

10.4. Valtínov – transport pacienta 

17.7. Střížovice – transport pacienta 

23. a24. 8. Pořádková kontrola na pouti v Kunžaku 

 



 

Kulturní a společenské akce    

Výroční valná hromada 

Dětský karneval (ČSŽ+SDH) 

Ples SDH Kunžak 

Turnaj v nohejbalu SDH Kunžak 

Stavění máje, pálení čarodejnic 

Kácení máje 

Dětský den (ČSŽ + SDH) 

Dozor na pouti 

Výlov Husarského rybníku 

Mikulášská nadílka (ČSŽ+SDH) 

 

 Soutěže 

PS Panské Dubenky 

PS Horní Němčice 

PS Horní Pole 

PS Mosty 

PS Horní Meziříčko 

PS Mrákotín 

PS Kunžak 

PS Studená 

PS Zahrádky 

PS Dolní Žďár 

PS Telč 
 

  

 

MS Jitro Kunžak 
 

Myslivecké sdružení Jitro Kunžak mělo v roce 2018 30 stálých členů a 1 čestného člena. 

 

Výbor pracoval ve složení: 

předseda – Petr Trepka 

místopředseda – Ing. Jaroslav Štefl 

jednatel – Ing. Miloš Bučina 

pokladník – Iva Nováková 

myslivecký hospodář – Jiří Doupník st. 

kynolog – Lukáš Doupník 

člen výboru – Kamil Trepka 

 

Myslivecké sdružení uspořádalo v roce 2018 tyto akce: myslivecký ples, střelby na asfaltové 

terče na střelnici v Dačicích – memoriál Pavla Janáka, vyhánění srnčat z porostů před sečením 

pícnin, dětské rybářské závody a výlov rybníka v „Hošťatech“, který má MS v užívání. 

Sdružení odchovává kachny březňačky a bažanty obecné, které poté vypouští do volné 

přírody. 

  



V roce 2018 členové MS ulovili tuto zvěř: srnčí zvěř 31 ks, mufloní zvěř 6 ks, dančí zvěř 3 ks, 

jelení zvěře 1 ks, prase divoké 40 ks, liška 35 ks, zajíc 3 ks, bažant – kohout odchov 79 ks, 

kachna divoká z voliérového chovu 136 ks, kachna divoká 24 ks, husa polní 1 ks, holub 

hřivnáč 10 ks, kuna skalní 15 ks, kuna lesní 9 ks, straka obecná 1 ks, vrána obecná 1 ks, 

toulavá kočka 23 ks. 
 

 

Knihovna 
 

 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 2018 celkem 6 765 svazků, nově bylo zakoupeno 405 knih. 

Zapsáno je celkem 103 a z toho 58 dětských čtenářů, kteří za rok 20188 celkem navštívili 

knihovnu 1 989krát a vypůjčili si 2 662 knižních titulů, z toho 109 naučná dospělí čtenáři,  

2 103 beletrie dospělí čtenáři, 78 naučná děti, 351 beletrie děti, periodika si půjčili 21 krát.  

 
 

Ediční činnost 
 

 V roce 2018 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. Zprávy se objevovaly i 

v celostátních denících a v dalších mediích (na internetu), v rozhlase i v české televizi se také 

objevily reportáže o obci Kunžak.  

 Kunžak byl propagován v několika turistických nabídkách.  

 

 

Kulturní přehled 

 
Plesy a taneční zábavy 

 

20. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro. 

10. února se konal ples valtínovských hasičů. 

17. února se konal ples ZD. 

17. března pořádali ples kunžačtí hasiči. 

24. listopadu pořádali kuželkáři cecilkovskou zábavu. 

Divadlo 

 Do dramatického kroužku v základní škole se přihlásilo 32 dětí, které nastudovaly pod 

vedením Evy Krafkové představením Indiánské pohádky. Děti hrály dvakrát pro žáky 

základní školy. Představení pro rodiče a veřejnost se konalo 13. května. 

Koncerty 

  

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

Václav Hudeček a Martin Hroch - cembalo. Zazněly zde skladby skladatelů G. Tartiniho, 

J.S.Bacha, G. Paiselleho, J. P. Royera, F. Bendy. Kostel byl plný diváků, přišlo jich 170.  



21. prosince se v obřadní síni konal Vánoční koncert. V programu účinkovali: Hana 

Kimelová – klavír, Radka Beranová – housle, Miloš Havlík – housle, Drahoslava Blažková – 

zpěv a Jan Blažek - zpěv. Jan Blažek kaplan České armády také vyprávěl o svých pobytech na 

misích v zahraničí. Zazněly zde skladby J. S. Bacha a vánoční písně a české a moravské 

koledy.   Koncert navštívilo 59 diváků. 

Různé  

10. března pořádal Český svaz žen spolu s místními hasiči maškarní karneval pro děti.  

23. března se v knihovně konala Noc s Andersenem. 

19. dubna byla v katedrále Sv.Víta vysvěcena socha Sv.Vojtěcha – největší dílo 

sochařky Karly Vobišové Žákové – kunžacké rodačky.  

19. května pořádala základní škola spolu s mysliveckým sdružením pochod okolo 

Kunžaku. 

20. května se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.  

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

V červnu byl na náměstí sraz motorkářů. 

7. července se v Kunžaku běžel půlmaratón. 

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

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

který pořádal klub Trisk.  
1. prosince na náměstí pořádal svaz žen Čertovský rej. 

2. prosince se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků. 

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

akce Česko zpívá koledy.  

14. prosince žáci ZŠ navštívili DPS, kde obyvatelům zazpívali koledy a zarecitovali, 

zahráli na flétny, přinesli jim i malé dárečky. Na radnici se 17. prosince pořádalo již 

tradiční předvánoční setkání s důchodci, kde zazpívaly a zarecitovaly děti z mateřské a 

ze základní školy, také pro účastníky vyrobily vánoční dárečky. 

 

Slavili jsme 100 let republiky 
Ve škole připravili 24. října výstavu pro veřejnost, kde si návštěvníci mohli prohlédnout 

v deseti učebnách a na chodbách panely, na kterých byly dokumenty týkající se historie 100 

let republiky, ale i Kunžaku, dále zde bylo vystaveno velké množství předmětů 

dokumentujících stoletou historii. Artefakty škole zapůjčili rodiče žáků a občané Kunžaku. 

Návštěvníci, kterých přišlo více než 200, si mohli prohlédnout nejen dokumenty, ale také 

předměty týkající se těchto témat: politika, škola, historie Kunžaku, technika, kultura, móda, 

hračky, domácnost, sport, osobnosti, zemědělství. Byly k vidění sbírky známek, bankovek a 

mincí. Výstava byla přístupná veřejnosti celé odpoledne, kdy žáci 8. a 9. ročníku opakovaně 

vystupovali se sokolským cvičením a s inscenací Cimrmanovy opery V chaloupky stínu. 

Výstava i program se těšily velkému zájmu občanů Kunžaku.  

Ve čtvrtek 25. října ve škole probíhal celoškolní projekt Slavíme 100 let republiky. Všichni 

žáci si během dopoledne prohlédli výstavu a pak také viděli vystoupení svých starších 

spolužáků.  

Oslavy 100 let republiky byly završeny v pátek 26. října. Žáci školy společně se panem 

starostou a s dětmi z mateřské školy vysadili lípu republiky v budoucím parku Sira Nicholase 

Wintona.  
 

 



Národopis 
 

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

V roce 2018 se masopustní rej na náměstí nekonal. 10. března byl dětský maškarní karneval. 

Velikonoce byly letos 1. a 2. dubna. Letošní Velikonoce byly sice dlouho, teplota byla okolo 

+6°C. A v pondělí dokonce okolo nuly a sněžilo, odpoledne bylo +9°C a najednou přišlo jaro. 

Po obci koledovalo velké množství koledníků, opět ještě více než vloni.  

Čarodějnice se pálily ve Velkém Podolí. Bylo pěkné počasí, bylo +24°C. V obci byly 

postaveny dvě májky. Jedna u hasičské zbrojnice a jedna na Bělidle. 

Pouť se konala 26. srpna na náměstí. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti 

návštěvníků. V noci trochu pršelo, ráno bylo +10°C a odpoledne bylo polojasno a +17°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: autíčka, řetízkový kolotoč, horská dráha, surfdance, malý dětský kolotoč, dětský 

vláček, skákací hrad, házení míčkem, bungie - trampolína, jedna střelnice.  

5. prosince chodil Mikuláš s andělem a čerty. Letos se dalo potkat opět menší 

množství pekelníků i andělů v čele se svatým Mikulášem. Dopoledne navštívili také základní 

školu a DPS a mateřskou školu. 1. prosince se na náměstí konal rej čertů. 

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

obecní úřad. 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. Pak se na náměstí hrálo a 

zpívalo. 

Silvestr slavili lidé buď doma, na chatách, nebo v restauracích. O půlnoci bylo slyšet 

velké množství petard. Klid nastal kolem půl jedné již v novém roce.      
 

 

Firmy a podniky 
NÁZEV  ADRESA POZN 

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 

OKTANnew.cz s.r.o.- 

čerpací stanice Kunžak 

Praha 3 - 

Táboritská 1000/23 
Benzinová čerpací stanice 

Dopravní a 

vodohospodářské stavby 

s.r.o. 

Nerudova 476 

Výstavba lesních a polních cest, úpravy 

vodních toků, výstavba inženýrských sítí a 

zpevněných ploch. 

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/
http://www.ds-vhs.webnode.cz/
http://www.ds-vhs.webnode.cz/
http://www.ds-vhs.webnode.cz/


 
Obchody a prodejny 

NÁZEV  ADRESA POZN 

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, Hradecká 512 Prodej masa a uzenin 

Drogerie TETA 
Kunžak, náměstí 

Komenského 92 
Barvy, laky, drogerie 

AMÁLKA - dětské 

odívání B. Košťálová 
Kunžak, Dačická 173 prodej dětských oděvů a hraček 

Květinka Kunžak, Hradecká 163 prodej květin, krmivo pro domácí zvířata  

SKI SERVIS - Bc. 

Rostislav Smejkal  

 Kunžak, Hradecká 160 
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 prodej vybavení do koupelen a topení 

U Agnes Kunžak, Hradecká 180 
Prodej tradičních bylinných čajů, kapek, 

sirupů, doplňků stravy, oblečení, šperků. 

 

Řeznictví Šindelář bylo v říjnu 2018 přemístěno do budovy bývalého autocentra v Hradecké 

ulici 512. 

Květinku od 19. února začala provozovat paní Miroslav Fáberová, pan Marek ukončil její 

provoz k 1.únoru 2018. 
 

 

 

Služby 

NÁZEV  ADRESA POZN 

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

spoření 

Studio Marlen 

Hradecká 313, 378 62 

Kunžak 

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 

http://www.sport2000smejkal.cz/
http://www.sport2000smejkal.cz/
http://www.nowas.cz/
http://www.banyo.cz/
http://www.studiomarlen.cz/


NÁZEV  ADRESA POZN 

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 

Kominictví Karel 

Loukota  
Kunžak, Mosty 10 Kominictví, vložkování komínů, revize 

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 - Oldřich 

Sýkora  
Kunžak, Dačická 367 Těžba dřeva  

Těžba dřeva - František 

Vičan 
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 Kamil Trepka  Kunžak, Bystřická 405 Zednické práce 

Elektrikářství Martin 

Janák 
Kunžak, Nerudova 504 Práce elektrikářské 

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/


NÁZEV  ADRESA POZN 

Augsten Petr - opravy 

vozidel  
Kunžak, Ke Kostelu 1 Opravy silničních motorových vozidel  

Jiří Kolman, pila Kunžak Martínkova 448, Strmilov dřevařská výroba 

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 

Zuzana Tesařová Nová 384,Kunžak Kadeřnictví 

 

Autoslužba Jiří Doupník ukončila v roce 2018 provoz, stejně jako autoservis Daniel Kozák 

ukončila svoji činnost v ulici Hradecká čp. 512. 
 

 

Stravování 
NÁZEV  ADRESA POZN 

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 

Kavárna Kafíčko Kunžak, Hana 

Vejborová 
Vlčice 33, Strmilov 

kavárna, 

vinárna 

Pohostinství Kaproun Kaproun 8 Pohostinství 

V roce 2018 byla ukončena hostinská činnost v hostinci U Točíka, Hradecká 184. 16. Října 

2018 bylo otevřeno Bistro U Šindelářů v Hradecké ulici 512. 

 
Ubytovací zařízení a kempy 

NÁZEV 

ZAŘÍZENÍ  
ADRESA POZN 

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 Kaproun 24   

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


NÁZEV 

ZAŘÍZENÍ  
ADRESA POZN 

pramen Kaproun  

Chalupa u Viklanu  

Suchdol u Kunžaku 

20 

ubytování v soukromí , bližší na 

www.chalupauviklanu.cz  

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 

Penzion Skalíček  

378 62 Kunžak, 

Náměstí 

Komenského 71 

Penzion, herna, vířivka, sauna, vinárna, venkovní 

posezení. Ubytování celoročně. Vhodné pro 

sportovní soustředění, školy v přírodě, školení. 

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 v 

soukromí 

Milan Sobek, 378 62 

Kunžak 255 
ubytování na samotě u lesa  

Ubytování v 

soukromí 

Radka Burianová, 

Nerudova 507, 378 

62 Kunžak 

ubytování 

Ubytování v 

soukromí 

Ubytování - 

Valtínov čp. 82 
  

 

 

 

 

 

 

 

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


Zdravotnická zařízení 

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

Valtínov) 

Zubní lékař, MUDr. Jana Matlasová  

Praktický lékař pro děti a dorost - MUDr. Anna Spurná  

 
 

Počasí 
 

 Na Nový rok nebyl sníh a ráno byla nula, odpolední teplota byla +6°C. Druhý den 

ráno byl – 2°C a odpoledne +3°C a přes den přišly dešťové přeháňky. 3. ledna ráno sněžilo, 

bylo dokonce bílo, ale pak přišel déšť a oteplilo se na +6°C. Následující dva dny bylo 

zataženo, ranní teploty okolo nuly a denní +6 až +8°C, občas se vyskytla drobná dešťová 

přeháňka. Pak bylo jasno a +8°C. Až do 13. ledna byly ranní teploty +2 až +4°C a denní 

teploty okolo +5°C, občas se vyskytly přeháňky. 12. ledna byla hustá mlha. 14. ledna byl ráno 

mrazík -2°C a tato teplota byla celý den, poletoval sníh. Do 21. ledna byly ranní teploty lehce 

pod nulou a denní maximálně +3°C. A začal padat sníh, občas trochu zapršelo, ale sníh, i 

když odtával, tak se udržel. 22. ledna bylo ráno -9°C a odpoledne sněžilo, bylo více než 10 

cm sněhu. Během dalších dvou dnů sice pochumelovalo, ale odpolední vysoké teploty 

(+10°C) zapříčinily odtání sněhu. Pak se opět začalo oteplovat, ranní teploty byly lehce nad 

nulou a denní od +6°C do +9°C. 29. ledna v noci se spustil prudký liják. Poslední dva dny 

ledna bylo jasno a odpolední teploty +6°C. 

 Na začátku února bylo zataženo, občas sněžilo, ale byl jen bílý poprašek. 5. února se 

na dva dny ochladilo, ráno bylo -8°C a přes den bylo jen +1°C a bylo jasno. 7. února bylo 

ráno -4°C a bylo zataženo a okolo nuly, začalo sněžit, běhen dvou dnů napadlo asi 10 cm 

sněhu. Do 15. února byly ranní teploty okolo -4°C (pouze 14. února bylo -10°C) a bylo 

polojasno a přes den okolo nuly. 16. února začalo sněžit a během dvou dnů napadlo 10 cm 

nového sněhu, ranní mrazíky byly -3°C a přes den bylo okolo nuly. 19. února bylo ráno -13°C 

a bylo jasno, odpoledne teplota zůstala pod nulou (-2°C). Pak se na jeden den oteplilo, ráno 

bylo -5°C, bylo zataženo a leželo asi 3 cm sněhu.  Od 21. února se začalo ochlazovat, bylo 

jasno až do 27. února, ranní teploty byly od -7°C a pak klesaly na -13°C -17°C a 26. února 

dokonce -20°C, byl celodenní mráz (od -2°C do -8°C). 27. února bylo ráno -15°C a odpoledne 

-13°C a bylo zataženo, foukal silný vítr. Poslední den února byl také mrazivý, ráno -18°C a 

odpoledne -13°C, odpoledne bylo jasno. 

 Březen pokračoval chladným počasím, 1. března bylo ráno -15°C a odpoledne -5°C, 

bylo jasno. Druhého března celý den sněžilo, napadlo asi 5 cm sněhu a ráno byl mráz -9°C a 

odpoledne -3°C. Následující dva dny bylo jasno, ráno  -7°C a pak  -13°C a odpoledne -2°C a 

odpoledne nula. Do konce první dekády byly ranní teploty od -3°C do +4°C a odpolední se 

vyšplhaly až na +9°C. 6. března celý den sněžilo a napadlo 10 cm sněhu, který pak začal tát, 

až 10. března úplně zmizel, ten den bylo odpoledne +14°C. V následujících čtyřech dnech 

byly ranní teploty +4°C a odpolední okolo +10°C a bylo zataženo s občasnými přeháňkami, 

jednou dokonce sněhovou. 15. března bylo ráno -1°C a bylo polojasno s odpolední teplotou 

+6°C. Další den pršelo a byly teploty nad nulou (odpoledne +7°C). Do 22. března ráno vždy 

mrzlo (od -6°C do -10°C) bylo zataženo nebo polojasno a odpolední teploty lehce nad nulou 

(do +5°C). Pak se na dva dny oteplilo, ráno bylo +2°C  a +4°C a odpoledne +6°C a +9°C a 

bylo zataženo. Následující dva dny ráno mrzlo (-2°C a -3°C) a odpoledne bylo +5°C a +7°C a 

bylo polojasno. 27. března dopoledne sněžilo a bylo +1°C a odpoledne +8°C. Pak bylo tři dny 



polojasno, ranní teploty lehce nad nulou a odpolední až do +12°C. Poslední den měsíce 

března bylo ráno +5°C a odpoledne +11°C a pršelo. 

 První dva dny dubna, což byly Velikonoce, bylo ráno okolo nuly a byly přeháňky, na 

Velikonoční pondělí dokonce sněhové, odpoledne bylo +9°C a najednou odpoledne přišlo 

jaro, které naplno propuklo 3. dubna, kdy ráno byla sice nula, ale odpoledne bylo nečekaných 

+19°C. Zbývající dny měsíce dubna byly velice teplé a skoro bez srážek. 4. a 5. dubna bylo 

polojasno a ráno +5°C a odpoledne +16°C. Pak se na dva dny trochu ochladilo na ranní 

teploty +3°C a 0°C a odpolední +8°C a +13°C a bylo jasno. Od 8. dubna do 12. dubna se 

ranní teploty pohybovaly od +4°C do +8°C a odpolední od +17°C do +21°C a bylo polojasno. 

13. dubna bylo ráno +11°C a odpoledne +18°C a přišla bouřka a padaly kroupy. Do konce 

dubna byly ranní teploty od +3°C do +10°C, pouze 27. dubna bylo ráno -1°C, bylo jasno nebo 

polojasno, pouze dvakrát přišla dešťová přeháňka (23. dubna byla bouřka), odpolední teploty 

dosahovaly hodnot +17°C až 25°C. Všechno začalo najednou kvést, dokonce už v polovině 

dubna kvetla řepka, bylo velké množství pylu. 

 Celý květen byl také teplotně nadprůměrný. Ranní teploty se pohybovaly od +8°C do 

+13°C a odpolední od +20°C do +24°C. Dny, kdy trochu pršelo, se daly spočítat na prstech 

jedné ruky (2., 10., 15., 16. a 17. května) a 19. a 24. května přišla odpoledne bouřka. Poslední 

čtyři dny měsíce května byly ranní teploty +15°C a odpolední +27°C, bylo polojasno a 30. 

května odpoledne přišla malá přeháňka. 

 Červen také patřil k suchým a teplotně nadprůměrným měsícům. Prvních osm dnů 

byly ranní teploty od +12°C do +14°C a bylo polojasno a odpolední teploty se pohybovaly od 

+23°C do 26°C. 9. června bylo ráno +19°C a odpoledne + 26°C. Další dva dny bylo ráno 

+13°C, bylo polojasno a odpoledne +29°C a odpoledne nebo v noci přišly bouřky. Pak se 

trochu ochladilo na ranních +15°C a odpoledních +19°C a večer byla bouřka a celou noc 

pršelo a další ráno bylo +9°C a odpoledne jen +15°C a přes den byla občas dešťová přeháňka. 

V následujících dnech se začalo oteplovat na ranních +10°C až +13°C a odpoledních +21°C 

až +24°C. 20. června bylo ráno +15°C a odpoledne +25°C a bylo polojasno. 21. června byla 

ranní teplota +13°C a odpoledne se teploměr dostal až na +28°C a navečer přišla bouřka, 

která přinesla ochlazení. Dva dny bylo ráno pouze +8°C a odpoledne jen +12°C a občas přišla 

přeháňka. Následující dny byly ranní teploty v rozmezí +7°C až +10°C, bylo polojasno a 

občasnými přeháňkami a odpolední teploty byly od +16°C do +19°C. 28. června bylo ráno 

+15°C a bylo zataženo a odpoledne pršelo a bylo +19°C. Poslední dva dny měsíce bylo ráno 

+15°C a bylo polojasno s odpoledními teplotami +24°C a +22°C. 

 Prázdniny začaly chladným dnem, ráno bylo +11°C a odpoledne jen +17°C a bylo 

polojasno. Pak byla dvě chladná rána (+3°C a +6°C) a odpoledne už bylo +22°C. Do 9. 

července byly ranní teploty od +10°C do +14°C a odpolední od +22°C do +25°C a bylo jasno 

nebo polojasno. Potom následující tři dny a noci propršely a denní teploty byly jen okolo 

+17°C. Všechny plodiny rychle dozrávají, vše zraje i o měsíc dříve než obvykle. 12. července 

bylo ráno +10°C a odpoledne +21°C a bylo polojasno a začalo se oteplovat a do 20. července 

bylo polojasno, ranní teploty okolo+14°C a odpolední od +24°C do +28°C. 21. července 

v noci byl vítr a pršelo, přes den bylo +28°C. Pak se začalo oteplovat a do konce měsíce bylo 

každý den polojasno a ranní teploty od +15°C do +17°C a odpolední od +26°C do +31°C, 

pouze 26. a 30. července přišly malé přeháňky. Nejteplejším dne měsíce byl jeho poslední 

den, kdy bylo +31°C. 

 Srpen začal také velmi teplým dnem. Ráno bylo +20°C a odpoledne +31°C a bylo 

polojasno. 2. a 7. srpna přišly v noci malé přeháňky, ale po všechny dny do 9. srpna byly 

ranní teploty +17°C nebo +18°C a odpolední od +28°C do +32°C a bylo jasno nebo 

polojasno. 10. srpna bylo ráno +15°C a bylo zataženo a odpoledne jen +19°C a trochu pršelo. 

Pak se začalo zase oteplovat. Ranní teploty byly +14°C a odpolední +25°C. 13. srpna bylo 

ráno jen +11°C a odpoledne +29°C a byla jasná obloha, v noci pršelo a byla bouřka, která 



přinesla další den ochlazení na +21°C a bylo zataženo. Následující dny byly ranní teploty 

v rozmezí +11°C  a +17°C a odpolední od +24°C do +29°C a bylo polojasno. 24. srpna 

odpoledne přišly dešťové přeháňky a v noci pršelo a přišlo ochlazení. 25. srpna bylo ráno 

+13°C a odpoledne +18°C a bylo zataženo s přeháňkami, v noci pršelo. V neděli o kunžacké 

pouti bylo ráno +10°C a odpoledne jen +17°C a odpoledne bylo polojasno. 27. srpna bylo 

ráno +4°C a odpoledne se začalo oteplovat na +20°C, pak bylo dva dny polojasno a odpolední 

teploty +13°C a +24°C. Poslední dva dny měsíce srpna bylo ráno +11°C a bylo polojasno, 

přes den +22°C a přišly drobné přeháňky. 

 Září začalo plačtivě, v noci i dopoledne pršelo a bylo jen +16°C. 2. září bylo ráno 

+14°C a odpoledne bylo +18°C a pršelo. Pak se začalo oteplovat, ranní teploty do konce první 

dekády byly od +8°C do +12°C, denní od +21°C  do +23°C a bylo polojasno, pouze 7. září 

v noci pršelo. 11. až 13. září se vrátilo léto, bylo polojasno a teploty +24°C až +26°C. 14. září 

bylo ráno +14°C a v noci i přes den pršelo a odpoledne bylo +16°C. Začaly růst houby, 

houbaři nosili z lesa plné koše pravých hřibů a křemenáčů. Do 21. září byly ranní teploty od 

+7°C do +13°C a denní od 22°C do 24°C, bylo převážně polojasno, jen dvakrát přišla drobná 

přeháňka. V lese v tu dobu vypuklo úplné houbařské šílenství, tolik hřibů již nerostlo mnoho 

let. 22. září se ochladilo, ráno bylo +9°C a odpoledne jen +13°C, další den byly přeháňky a 

teplota +17°C, v noci přišla vichřice, přes den foukl silný vítr a přišly i přeháňky, během nich 

bylo jen +8°C. 25. Září bylo ráno +3°C a odpoledne +10°C a bylo polojasno. Pak přišel první 

mrazík, ráno bylo -2°C a přes den +12°C a bylo polojasno. Následující dva dny bylo ráno 

+2°C a bylo jasno, odpoledne +18°C. Poslední dva dny září byly jasné, ale chladnější, ráno 

bylo +1°C a odpoledne jen +12°C. 

 Říjen začal chladnějším dnem, dopoledne i v noci pršelo a ráno bylo +2°C a 

odpoledne +11°C. Pak se ještě víc ochladilo, ve dne bylo +8°C. 3. října se začalo oteplovat, 

odpoledne přišla přeháňka, bylo + 11°C. Následující dva dny bylo jasno a denní teploty 

+13°C. Od 6. října se začalo oteplovat. Ranní teploty byly od +6°C do +10°C, bylo převážně 

jasno nebo polojasno a odpolední teploty šplhaly na +17°C až +19°C. 18. října se snížily na 

ranních +2°C a odpoledních +14°C. Další den byla mlha a odpoledne se vyjasnilo a bylo zase 

+14°C. Pak byly ranní teploty od +3°C do +6°C, pouze 22. října bylo -2°C, odpolední teploty 

byly obvykle +10°C maximálně +12°C a bylo zataženo nebo polojasno. 27. října pršelo a bylo 

+7°C. Pak dva dny mrholilo a ráno bylo +3°C a odpoledne +6°C. 30. října bylo ráno +10°C a 

odpoledne +16°C, bylo jasno a větrno. Poslední dne října byl ráno mrazík -1°C a bylo jasno a 

+11°C. Teplotně byl říjen také nadprůměrný. Letos byla velká úroda ovoce všech druhů, 

ovoce bylo velice sladké, protože mělo během roku hodně sluníčka.  

 Začátek listopadu byl také neobvykle teplý, až do 14. listopadu nemrzlo, ranní teploty 

byly obvykle +6°C  nebo +7°C, odpolední od +9°C do +12°C. Bylo převážně zataženo, jen 

občas polojasno. Až 15. listopadu byl ranní mrazík -1°C a odpoledne bylo +7°C. Pak přišlo 

ochlazení, ráno bylo – 3°C a odpoledne +3°C a bylo jasno až polojasno. 18. listopadu bylo 

ráno -6°C a večer poprvé sněžilo, byly bílé střechy. Pak drobně sněžilo a celý den bylo -1°C. 

20. listopadu byl vítr a hustě sněžilo a bylo +1°C. Do 23. listopadu byly ranní teploty okolo 

nuly, mrholilo a denní teploty byly jen lehce nad nulou, ale sníh slezl. Do 26. listopadu bylo 

zataženo, ranní teploty +3°C  a odpolední +4°C nebo +5°C, byla mlha nebo mrholilo. 27. 

listopadu bylo ráno -1°C a odpoledne +2°C a bylo zataženo. Pak se na dva dny vyjasnilo a 

ochladilo, ráno bylo -7°C nebo -8°C a odpoledne okolo nuly. Poslední den listopadu bylo 

zataženo, ráno -4°C a odpoledne -2°C a foukal vítr. 

 1. prosince jsme se probudili do bílého rána, v noci sněžilo, udělala se jinovatka a ráno 

bylo -4°C a odpoledne +2°C. 2. prosince bylo ráno bílo a -4°C, utvořila se mlha, odpoledne 

pršelo a mrzlo, a tak se utvořila ledovka. Další den se oteplilo na +4°C a pršelo, sníh zmizel, 

odpoledne bylo polojasno. Pak bylo dokonce ráno +6°C a odpoledne +9°C. 5. a 6. prosince 

byl ráno mráz -2°C a odpoledne bylo +2°C. 7. prosince se na tři dny oteplilo na ranních +5°C 



a odpoledních +7°C, bylo polojasno s přeháňkami, další den pršelo. 10. prosince bylo ráno 

+1°C a přišly sněhové přeháňky, bylo bílo. Sněžilo i další den, sníh byl mokrý, ale leželo ho 

asi 5 cm. Další sníh připadl 12. prosince, teplota byla celý den okolo nuly a leželo asi 10 cm 

sněhu. Sníh se udržel do 20. prosince, po celou dobu bylo zataženo a ranní teploty od -3°C do 

-5°C a odpoledne od -3°C do +2°C, sníh začal odtávat, ale stále bylo bílo. Oteplilo se před 

Vánocemi. 21. prosince bylo zataženo a ráno +1°C a odpoledne pršelo a bylo +5°C, sníh začal 

mizet. 22. prosince bylo ráno +6°C a odpoledne +8°C, sníh zcela odtál následující den, kdy 

pršelo a odpoledne bylo +9°C. Na Štědrý den bylo ráno +4°C a odpoledne +2°C, poletoval 

sníh, ale neudržel se. 25. prosince ráno mrzlo -2°C, foukal vítr a poletoval sníh, byl jen 

poprašek a odpoledne bylo +1°C. Do 28. prosince byly ranní i celodenní teploty od +2°C do 

+4°C, bylo zataženo a bez sněhu. 28. prosince bylo jasno. 29. prosince byla ráno nula, 

poletoval sníh, bylo zataženo a +2°C. V noci a ráno sněžilo, bylo bílo, teplota odpoledne byla 

+2°C a začalo pršet. Poslední den v roce bylo nádherné počasí, sice sníh skoro zmizel, ale 

bylo celý den polojasno, bez větru a teplota se udržela na nule. Přímo vycházkové počasí. 

Podle Českého hydrometeorologického úřadu byl rok 2018 nejteplejší od roku 1961. 

Průměrná teplota byla 9,6 stupně Celsia. Oproti dlouhodobému normálu stoupla o 1,7 stupně. 

Podle meteorologů byly teplotně nadprůměrné všechny měsíce kromě února a března. Dosud 

nejteplejší byly roky 2014 s 2015 s průměrnou teplotou 9,4 stupně Celsia. Kromě února a 

března byly všechny měsíce loňského roku teplotně nad normálem, který meteorologové 

počítají z let 1981 až 2010. Duben a květen byly dokonce teplotně mimořádně nadnormální a 

šlo o nejteplejší duben respektive květen zaznamenaný na českém území od roku 1961. 

Měsíce leden, červen a srpen byly hodnoceny jako silně nadnormální. Nejvyšší odchylka 

průměrné měsíční teploty od normálu byla loni zaznamenána právě v dubnu, a to 4,8 stupně. 

Teploty na některých místech Česka se už ve čtvrtém kalendářním měsíci přiblížily k tropické 

třicítce. 

Čáp do Kunžaku přiletěl 11. března, ale pak opět odletěl a vrátil se 23. března, samice 

přiletěla 29. března a hned se začali pářit. Narodila se jim dvě mláďata, která ale brzy 

zemřela. Čápi odletěli v poledne 15. srpna. Kroužkovací stanice Národního muzea nám 

zaslala informaci o loňském mláděti, které bylo v Kunžaku okroužkováno. Mládě bylo 

spatřeno 25. března 2018 v Tanzánii v národním parku Serengeti. Aby se tam čáp dostal, 

musel uletět vzdálenost 6 036 kilometrů.  

 

Srážky v roce 2018: 

 

Leden 48,5 mm 

Únor 22 mm 

Březen 33 mm 

Duben 20,5 mm 

Květen 56,5 mm 

Červen 93,5 mm 

Červenec 38,5 mm 

Srpen 33 mm 

Září 72 mm 

Říjen 38,5 mm 

Listopad 40 mm 

Prosinec 85,5 mm 

Celkem  581,5 mm 

Průměr  48,5 mm 



Srážkově byl rok 2018 podprůměrný, napršelo nejméně za celou dobu, kdy probíhá měření 

(od roku 1980). 

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

 

Pohyb obyvatelstva 
 

Počet obyvatel k 31. 12.2018 
 

 

Část obce 

Občané  s platným trvalým pobytem 

muži ženy celkem 

Kaproun 2 1 3 

Kunžak 630 614 1244 

Mosty 40 44 84 

Suchdol 8 5 13 

Terezín 1 1 2 

Valtínov 48 48 96 

Zvůle 8 10 18 

celkem 737 723 1460 
 

Oproti loňskému roku se počet obyvatel snížil o 5 obyvatel. 

  

Ulice   počet obyvatel 

B. Němcové  59 

Bystřická  106 

Čechova  30 

Dačická  89 

Havlíčkova  50 

Hradecká  126 

Ke Kostelu  22 

Malé Podolí  101 

Velké Podolí  66 

Komenského nám. 99 

Střížovická  53 

Nerudova  142 

Nová   152 

Strmilovská  23 

Sportovní  21 

Žižkova  26 

Ostatní   79 

K Vodojemu  0 

 

V Kunžaku jsou přihlášeni i cizí státní příslušníci: Slovenská republika 8, Rakousko 2, 

Ukrajina 17, Maďarsko 1, Německo 1, Vietnam 4, Itálie 1. Celkem 33 cizinců, z toho 23 

mužů a 11 žen. 

 

Svatby: 
 

V roce 2018 bylo v Kunžaku uzavřeno 14 sňatků. Řada sňatků byla uzavírána venku např. na 

Zvůli, na zahradách, u rybníků. 



 
 

Informace o trestné činnosti  
 

Obec Kunžak a části Mosty, Suchdol, Kaproun a Zvůle spadá do obvodního oddělení 

Nová Bystřice, místní část Terezín do obvodního oddělení Slavonice. Valtínov do obvodního 

oddělení Dačice. 

 

Obvodní oddělení PČR Nová Bystřice zaevidovalo a následně zpracovalo celkem 18 trestných 

činů, kdy se jednalo přečiny převážně majetkového charakteru a přečiny obecně nebezpečné 

(např. ohrožení pod vlivem návykové látky) a přečiny proti pořádku ve věcech veřejných 

(např. maření úředního rozhodnutí a vykázání). 

 14 případů bylo objasněných 

 4 případy byly neobjasněné 

 

Dále Obvodní oddělení zaevidovalo a zpracovalo celkem 62 přestupků spisem, kdy se jednalo 

o přestupky: 

 proti občanskému soužití 

 proti majetku 

 proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu 

a) řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu a OPL 

b) řízení motorového vozidla v době blokace ŘO 

c) špatné parkování na Zvůli 

 

Celkem bylo na území obce Kunžak řešeno v blokovém řízení 202 přestupků. 

 

Na území obce Kunžak  PČR, SDP Jindřichův Hradec nešetřila žádný trestný čin – přečin 

spojený se silničním provozem. 

Celkem byly na území šetřeny 4 dopravní nehody, kdy se jednalo:  

 ve dvou případech o srážku s lesní zvěří   

 ve dvou případech o dopravní nehodu s lehkým zraněním 

 na území nebyla v důsledku dopravní nehody usmrcena žádná osoba   

 

Za zmínku stojí uvést to, že na území Kunžaku Policie ČR SKPV Jindřichův Hradec řešila 

jeden případ porušení autorských práv. Dále hlídka PČR Nová Bystřice na území asistovala 

při požáru lesa. 
 


