ZÁPIS DO KRONIKY
2019

Činnost OÚ a zastupitelstva
Obecní zastupitelstvo se během roku 2019 scházelo pravidelně, celkem na 12 zasedáních.
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,
Eichlerová, Dana Kudrnová – členové.

Iva

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

Během roku obecní zastupitelstvo schválilo tyto nové vyhlášky: Vyhlášku č. 1/2019 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu, Vyhláška č.2/2019 o místním poplatku ze psů, Vyhlášku
č.3/2019 o místním poplatku za pobyt.
Obec během roku uskutečnila řadu prodejů pozemků, jednalo se převážně o menší
výměry ploch (předzahrádky, pozemky kolem domů). Největší investice byla do pozemku,
kde se nachází vrt, který bude sloužit k posílení zdroje pitné vody. Pozemek se nachází na
Křikavě.
V důsledku kůrovcové kalamity se hodně těžilo v obecních lesích, zároveň začalo i
zalesňování vytěžených ploch.
Zastupitelstvo se také začalo zabývat přípravou revitalizace náměstí, byla vytvořena
komise, jejíž členové během roku několikrát řešili, jak postupovat a zabývali se jednotlivými
návrhy úprav.

Realizované akce rok 2019 v Kč
Studie posílení zdrojů pitné vody Valtínov

rozpočet

skutečnost z toho dotace

30 000,00

18 150,00

370 000,00

81 070,00

18 000 000,00

615 890,00

360 000,00

288 162,00

3 200 000,00

118 500,00

Vrtaná trubní studna hřiště Kunžak

141 288,00

285 430,00

BH 229 - byt

100 000,00

77 090,00

Výměna kotle v ZŠ + práce s tím spojené

500 000,00

474 435,28

Vrt Valtínov
Zvýšení kapacity a intenzifikace ČOV Kunžak
Rybníky Valtínov (projekt)
Kešnerův rybník Kunžak

Pozemky – výkup pro obec

1 300 000,00 1 204 034,00

Zásahové vozidlo CAS 20 JPO III Kunžak

6 600 000,00

60 500,00

Stavební úpravy budovy OÚ - kotelna

1 500 000,00

169 645,65

Celkem
Nerealizované akce rok 2019 v Kč

39 217 868,00 3 392 906,93
rozpočet

skutečnost

Chodníky Hradecká – akce SÚS

1 815 000,00

0,00

Vodovod Hradecká – akce SÚS

1 143 000,00

0,00

Kunžak vrt HV – 3 – PD napojení

1 200 000,00

0,00

Kanalizace Hradecká – akce SÚS

1 870 000,00

0,00

Kanalizace Žižkova - PD

300 000,00

0,00

Výměna kotle na vaření ŠJ ZŠ

140 000,00

0,00

Veřejné osvětlení Hradecká – akce SÚS

530 000,00

0,00

Územní plán změna č. 4

118 580,00

0,00

220 000,00

1 050 000,00

1 270 000,00

z toho dotace

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 2019 přispěla těmto organizacím spolkům na činnost a
jejich aktivity: TJ 140 000,- Kč, Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory se
sídlem v Jindřichově Hradci 3 000,- Kč, ČSŽ 17 000,- Kč, SDH Kunžak 10 000,-Kč, SDH
Mosty 12 000,-Kč, Šrot tým 5 000,- Kč,, Svaz tělesně postižených 25 000,-Kč, sdružení
META 5 000,- Kč, Linka bezpečí 7 500,-Kč, Otevřená okna 3 000,-Kč. Obec přispívá na
provoz pojízdné prodejny pana Pitrmana ze Slavonic 12 000,- Kč ročně.

REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ A FINANCOVÁNÍ ZA ROK 2019

Třída 1
Třída 2
Třída 3
Třída 4

Třída 5
Třída 6

Třída 8

ROZPOČET v Kč
schválený
upravený

SKUTEČNOST
v Kč

- Daňové příjmy
- Nedaňové příjmy
- Kapitálové příjmy
- Přijaté transfery
Příjmy celkem
Konsolidace příjmů

28 070 556,00 28 120 104,00
3 531 742,00
4 535 511,00
0,00
658 581,00
32 500,00
2 746 609,60
31 634 798,00 36 060 805,60
0,00
0,00

28 699 182,94
5 126 200,18
349 806,60
4 411 609,60
38 586 799,32
1 665 000,00

P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci

31 634 798,00 36 060 805,60

36 921 799,32

- Běžné výdaje
- Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Konsolidace výdajů

26 049 880,00 27 871 725,15
35 096 288,00 37 490 320,00
61 146 168,00 65 362 045,15
0,00
0,00

22 078 144,93
3 506 744,84
25 584 889,77
1 665 000,00

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

61 146 168,00 65 362 045,15

23 919 889,77

- Financování

29 511 370,00 29 301 239,55 -13 001 909,55

Financování celkem

29 511 370,00 29 301 239,55 -13 001 909,55

Volby do Evropského parlamentu konané na území České
republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019
Obec: Kunžak
Okrsky
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v
seznamu
obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
celkem zpr. v %
3
3
100,00 1 202
389
32,36
389
388
99,74
Strana
číslo
název
1
Klub angažovaných nestraníků
2
Strana nezávislosti ČR
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4
Národní socialisté
5
Občanská demokratická strana
6
ANO, vytrollíme europarlament
7
Česká str.sociálně demokrat.
8
Romská demokratická strana
9
Komunistická str.Čech a Moravy
10 Koalice DSSS a NF
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka

Platné hlasy
celkem v %
0
0,00
2
0,51
0
0,00
0
0,00
46
11,85
3
0,77
15
3,86
2
0,51
40
10,30
0
0,00
0
0,00

Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
-

Koalice Rozumní, ND
5
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
0
NE-VOLIM.CZ
2
Pro Česko
0
Vědci pro Českou republiku
3
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
0
JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
0
PRO Zdraví a Sport
0
Moravské zemské hnutí
0
Strana
číslo
název
22 Česká Suverenita
23 TVŮJ KANDIDÁT
24 HLAS
25 Koalice Svobodní, RČ
26 Koalice STAN, TOP 09
27 Česká pirátská strana
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
30 ANO 2011
31 Agrární demokratická strana
32 Moravané
33 PRVNÍ REPUBLIKA
34 Demokratická strana zelených
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.
36 Koalice Soukromníci, NEZ
37 Evropa společně
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
40 Alternativa pro Česk. rep.2017
12
13
14
15
16
17
18
19
21

1,28 X
0,00 0,51 X
0,00 0,77 X
0,00 0,00 0,00 0,00 Platné hlasy
celkem v %
0
0,00
0
0,00
12
3,09
3
0,77
35
9,02
70
18,04
30
7,73
1
0,25
67
17,26
0
0,00
0
0,00
1
0,25
0
0,00
0
0,00
2
0,51
3
0,77
0
0,00
46
11,85
0
0,00
-

Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Okrsek: 1 Kunžak
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
1 023
313
30,60
313
312
99,68
číslo

Strana
název

Platné hlasy
celkem v %

Předn.
hlasy

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21

Klub angažovaných nestraníků
Strana nezávislosti ČR
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
Národní socialisté
Občanská demokratická strana
ANO, vytrollíme europarlament
Česká str.sociálně demokrat.
Romská demokratická strana
Komunistická str.Čech a Moravy
Koalice DSSS a NF
SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
Koalice Rozumní, ND
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
NE-VOLIM.CZ
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
Koalice ČSNS, Patrioti ČR
JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
PRO Zdraví a Sport
Moravské zemské hnutí

0
1
0
0
33
3
15
2
40
0
0
5
0
1
0
3
0
0
0
0

Strana
číslo
název
22 Česká Suverenita
23 TVŮJ KANDIDÁT
24 HLAS
25 Koalice Svobodní, RČ
26 Koalice STAN, TOP 09
27 Česká pirátská strana
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
30 ANO 2011
31 Agrární demokratická strana
32 Moravané
33 PRVNÍ REPUBLIKA
34 Demokratická strana zelených
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.
36 Koalice Soukromníci, NEZ
37 Evropa společně
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA

0,00
0,32
0,00
0,00
10,57
0,96
4,80
0,64
12,82
0,00
0,00
1,60
0,00
0,32
0,00
0,96
0,00
0,00
0,00
0,00

X
X
X
X
X
X
X
X
X
-

Platné hlasy
celkem v %
0
0,00
0
0,00
6
1,92
3
0,96
27
8,65
56
17,94
26
8,33
0
0,00
54
17,30
0
0,00
0
0,00
1
0,32
0
0,00
0
0,00
0
0,00
3
0,96
0
0,00

Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
X
X
X
-

39
40
-

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Alternativa pro Česk. rep.2017
-

33
0
-

10,57 X
0,00 -

Okrsek: 2 Mosty
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
94
45
47,87
45
45
100,00
Strana
číslo
název
1
Klub angažovaných nestraníků
2
Strana nezávislosti ČR
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4
Národní socialisté
5
Občanská demokratická strana
6
ANO, vytrollíme europarlament
7
Česká str.sociálně demokrat.
8
Romská demokratická strana
9
Komunistická str.Čech a Moravy
10 Koalice DSSS a NF
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
12 Koalice Rozumní, ND
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net
14 NE-VOLIM.CZ
15 Pro Česko
16 Vědci pro Českou republiku
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
19 PRO Zdraví a Sport
21 Moravské zemské hnutí
Strana
číslo
název
22 Česká Suverenita
23 TVŮJ KANDIDÁT
24 HLAS
25 Koalice Svobodní, RČ
26 Koalice STAN, TOP 09
27 Česká pirátská strana
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)

Platné hlasy Předn.
hlasy
celkem v %
0
0,00 1
2,22 X
0
0,00 0
0,00 6
13,33 X
0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 1
2,22 X
0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 0
0,00 Platné hlasy Předn.
celkem v % hlasy
0
0,00 0
0,00 6
13,33 X
0
0,00 2
4,44 X
10
22,22 X
4
8,88 X

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
-

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
ANO 2011
Agrární demokratická strana
Moravané
PRVNÍ REPUBLIKA
Demokratická strana zelených
BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
Alternativa pro Česk. rep.2017
-

0
6
0
0
0
0
0
2
0
0
7
0
-

0,00
13,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,44
0,00
0,00
15,55
0,00
-

X
X
X
-

Okrsek: 3 Valtínov
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
hlasů
85
31
36,47
31
31
100,00
Strana
číslo
název
1
Klub angažovaných nestraníků
2
Strana nezávislosti ČR
3
CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI
4
Národní socialisté
5
Občanská demokratická strana
6
ANO, vytrollíme europarlament
7
Česká str.sociálně demokrat.
8
Romská demokratická strana
9
Komunistická str.Čech a Moravy
10 Koalice DSSS a NF
11 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka
12 Koalice Rozumní, ND
13 Volte Pr.Blok www.cibulka.net
14 NE-VOLIM.CZ
15 Pro Česko
16 Vědci pro Českou republiku
17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR
18 JSI PRO?Jist.Solid.In.pro bud.
19 PRO Zdraví a Sport

Platné hlasy
celkem v %
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
7
22,58
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Předn.
hlasy
X
-

21

Moravské zemské hnutí

0

Strana
číslo
název
22 Česká Suverenita
23 TVŮJ KANDIDÁT
24 HLAS
25 Koalice Svobodní, RČ
26 Koalice STAN, TOP 09
27 Česká pirátská strana
28 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD)
29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL
30 ANO 2011
31 Agrární demokratická strana
32 Moravané
33 PRVNÍ REPUBLIKA
34 Demokratická strana zelených
35 BEZPEČNOST,ODPOVĚDNOST,SOLID.
36 Koalice Soukromníci, NEZ
37 Evropa společně
38 KONZERVATIVNÍ ALTERNATIVA
39 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
40 Alternativa pro Česk. rep.2017
-

0,00

-

Platné hlasy
celkem v %
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
6
19,35
4
12,90
0
0,00
1
3,22
7
22,58
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
6
19,35
0
0,00
-

Předn.
hlasy
X
X
X
X
X
-

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 2018/19 měla škola 9 tříd a 2 oddělení školní družiny. Škola měla
podle zahajovacího výkazu celkem 198 žáků (průměrný počet žáků na třídu je 22,0), na I.
stupni je 115 žáků v 5 třídách (průměr 23,0) a na II. stupni je 83 žáků v 4 třídách (průměr
20,75). Během školního roku 1 žák přišel a 1 odešel. Na konci školního roku bylo ve škole
přihlášeno 198 žáků. Polovina žáků bydlí v Kunžaku – 99, druhá polovina 99 dojíždí z
místních částí Kunžaku 25, z Člunecka 22, ze Střížovicka 38, 4 z obvodu Studená, 1 ze
Strmilova, 2 z Horního Meziříčka, 1 z Radíkova, 2 z Heřmanče, 1 z Klenové, 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. Toto oddělení navštěvovali zejména
přespolní žáci do odjezdů autobusů.

Během školního roku probíhaly práce na dalším zkvalitňování materiálního vybavení
pracoviště. Byla zakoupena barevná tiskárna. Byla opravena řídící jednotka konvektomatu.
Během prázdnim došlo k výměně plynového kotle.
Stále se dovybavuje fond učebnic a školních pomůcek – byly zakoupeny nové mapy,
nástěnné obrazy, nová výuková CD a DVD a výukový sofware, elektronické klávesy, 1 sada
stavebnice Pasco, míče, pomůcky pro výuku tělesné výchovy, 3D tiskárna pro výuku pracovní
výchovy. Z projektu Natura jsme získali čtyři vzdělávací sady senzorů pro experimentální
výuku v oblasti přírodních věd Pasco, osm vzdělávacích sad senzorů a aktorů pro měření
veličin Arduino, tři programovatelné robotické sady Lego Mindstorm a pět výukových
stavebnic Gigo. Školní družina se stále dovybavuje novými stavebnicemi, hrami a hračkami.
V listopadu 2018 proběhly volby do školské rady a ta pracovala v tomto složení:
 jmenovaní zástupci zřizovatele: Ing. Karel Winkler, Ing. Karel Plucar, Ing. Jaroslav
Štefl
 zvolení zástupci rodičů: Mgr. Romana Matějková, Ing. Magdaléna Prokešová, Jan
Tesař
 zvolení zástupci pegagogů: Mgr. Jitka Beranová, Mgr. Dana Horázná, Mgr. Miroslava
Mácová
Předsedou byl zvolen pan Ing. Jaroslav Štefl.
Na škole pracovalo celkem 24,091 přepočtených pracovníků: 12,75 učitelů (skutečně
13 – 2 muži a 11 žen), 1 vychovatelka školní družiny na úvazek 1,036 a provoz druhého
oddělení ŠD zajišťovala další vychovatelky s úvazkem 0,429, na 0,5 úvazku speciální
pedagožka. Ve škole pracovaly u dvou dětí 3 asistentky pedagoga, 1 s úvazkem 0,5, 1
s úvazkem 0,25 a 1 s úvazkem 0,75, s ní byl ukončen praconí poměr v květnu, protože
žákyně, která vyžadovala její péči, se odstěhovala. 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 úvazek
a dvě uklízečky na 2,0, hospodářka na 0,876 úvazku. Provozních zaměstnanců je skutečně 8,
přepočtených 7,876.
Projekt Cirkus Happy Kids - V prvním květnovém týdnu se všichni žáci naší školy
zapojili do projektu Cirkus Happy Kids. Vše začalo v neděli stavěním šapitó, kdy ruku k dílu
přiložili rodiče a pomohli stan postavit, aby sem v pondělí mohli přijít naši žáci shlédnout
představení profesionálních artistů, kouzelníků a klaunů rodiny Lagronových. Děti se rozdělily do
jednotlivých skupin a začal trénink pod vedením zkušených trenérů z cirkusu, trénovalo se i
v úterý celé dopoledne. Ve čtvrtek byla generální zkouška v kostýmech. Ve dvouhodinovém
představení nyní již naši opravdoví cirkusoví umělci předvedli vynikající výkony. Představení
mělo velký úspěch, stejně jako další představení, které se konalo v pátek. Vystupovali zde fakíři,
žongléři, akrobaté, klauni, kouzelníci, černé divadlo, provazochodci a někteří cvičili na visuté
hrazdě. Děti se během projektu naučily novým dovednostem a při závěrečných představeních
zazářily jako hvězdy manéže ve světlech ramp cirkusového šapitó.
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 7. třídy.
Během školního roku jsme pro žáky uspořádali školní kola některých naukových soutěží,
sportovních turnajů a vítězové školních kol pak reprezentovali školu v kolech okresních:
- okresní kolo D olympiády (B. Melicharová, T. Senar)
- okresní kolo M olympiády (K. Fischerová)
- okresní kolo ČJ olympiády (B. Melicharová)
- okresní kolo AJ olympiády (M. Soukupová 1. místo)

krajské kolo AJ olympiády (M. Soukupová 1. místo)
ústřední kolo AJ olympiády (M. Soukupová 11. místo)
soutěž OA Jindřichův Hradec v anglickém jazyce (M. Soukupová 2. místo, L.
Kopřiva 11. místo)
- chemická soutěž Pan Zkumavka SŠ Veselí nad Lužnicí (I. Švecová)
- školní kolo a pak účast vítězných plakátů v celostátním kole soutěže Statistický
plakát (M. Soukupová, K. Pechová a M. Čuchna)
- okresní kolo recitační soutěže (T. Plíhalová, M. Janáková, J. Matějka, K. Pechová,
M. Čuchna, I. Švecová)
- Matematický klokan (2. - 9. r.)
- Logická olympiáda
- okresní olympiáda v plavání I. st. (R. Kozáková 1. místo, J. Zátopek 2. místo
Vojtěch Gröschl 1. místo, Václav Gröschl 1. místo)
Již řadu let mají žáci možnost prezentovat svoje práce na konferencích Klubu ekologické
výchovy. Maya Čuchna, Klára Pechová prezentovaly svou práci na téma Původní a
nepůvodní druhy raků v ČR na celostátní Žákovské konferenci Klubu ekologické výchovy na
ministerstvu školství. 25. dubna se zúčastnili prezentační soutěže žáků základních a středních
škol Jihočeského kraje. Školu reprezentovali Klára Pechová a Maya Čuchna s prací o
dešťových srážkách v Kunžaku a Tomáš Senar s prací o úzkorozchodné železnici, s těmito
prezentacemi se umístili na 3. místě.
Na škole pracovalo několik kroužků: flétna, angličtina, košíkářství, modelářský kroužek,
aerobik, astronomický kroužek, lukostřelba, cvičení, Zdr Tv, dramatický kroužek, výuka hry
na nástroj.
Využili několika nabídek kulturních a vzdělávacích institucí a výuku doplnili o
návštěvu jejich akcí: Sokolník (1. - 9. r.), divadlo Okýnko – Jak se uspává příroda (1. a 2. r. a
MŠ Kunžak, MŠ Střížovice), agentura Perštejni – program Římští legionáři (3. – 9. r.),
koncert Radima Zenkla světového hráče na mandolínu (1. - 9. 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 rámci výuky byly pro žáky uspořádány tyto besedy a přednášky: beseda nad
kronikou Kunžaku (3. a 6. r.), prezentace SOŠ rybářské z Třeboně s ukázkou přípravy ryb (8.
a 9. r.), prezentace SZŠ Benešov a program s mikroskopováním (8. a 9. r.), studentky SZŠ
Jindřichův Hradec uskutečnily pro žáky přednášku s praktickými ukázkami první pomoci (8. a
9. r.).
Do výuky byly zařazeny tyto výukové programy a terénní exkurze:
 terénní exkurze Novohradské hory (6. r.)
 výukový program Finační gramotnost (4. a 5. 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.)
 úřad práce (8. r.)
-

 terénní exkurze Vodňany (6. r.)
 program Mokřad (9. r.)
 program Les (2. a 7. r.)
 program Potok (3. r.)

program Pole, louka (1. r.)
 bioplynová stanice ZD Kunžak (9. r.)
 exkurze v Terezíně – malá pevnost, muzeum gheta (8. a 9. r.)
 Národní technické muzeum (8., 9. r. a ekotým)
 rozhledna Valtínov (3. r.)
 filmové představení a výukový program Kolumbie – ráj neřesti a slati (7. r.)
 výukové programy Theia (1. – 9. r.)
školní výlety:
 ZOO Hluboká (1. a 2. r.)
 Telč – Panský dvůr (3. r.)
 Telč, Roštejn (4. a 5. r.)
 Brno – VIDA (6. a 7. r.) – ve spolupráci s Jihočeskou hospodářaskou komorou
 cyklovýlet Dolní Radíkov (8. r.)
 Březová - outdoor (9. r.)
 jednodenní cyklovýlety (6. r. – Zvůle, 9. r. - Landštejn)
 návštěva MŠ Střížovice (1. a 2. r.)
 Komorník (1. a 2. r.)
Žáci 6. - 9. ročníku se zapojili do projektu Českého statistického úřadu Minisčítání.
Žáci 9. ročníku pomohli členům TJ Kunžak při organizaci projektového dne Začínáme
s fotbalem, kterého se účastnily děti z mateřských škol Kunžak a Střížovice a z 1. a 2.
ročníku.
Jirsíkovo gymnázium České Budějovice organizovalo projekt pro nadané žáky, kteří
pracovali v jejich laboratořích, projektu se zúčastnily naše dvě žákyně.
V dubnu zorganizovali pro celou školu projektový den Chování za mimořádných situací,
jehož součástí byl i nácvik požárního poplachu.
Zapojují se do projektu Jaro ožívá, organizovaného Českou společností ornitologickou.
V rámci projektu sledujípřílet stěhovavých ptáků, především čápa bílého, který hnízdí na
hnízdní podložce blízko školy, a z oken nejvyššího patra je na něj krásný výhled. Děti ze
školy již dvanáct let vedou Kroniku kunžackého čápa. Zapisují jeho přílet, počet mláďat a
pozorují čápi ze školy.
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. V maskách také obešli Kunžak a navštívili obyvatele DPS. Žáci 7.
ročníku připravili dopravní soutěž pro děti z I. stupně. Dále program pro žáky 1. a 2. ročníku
připravily děti z 6. ročníku. Žáci 8. ročníku měli připravený program pro žáky 9. ročníku a
žáci 7. ročníku přichystali program pro žáky 3. ročníku. Projekt Děti dětem se nám velmi
osvědčil, přispívá k tvorbě dobrých vztahů mezi žáky, žáci se lépe poznají a navzájem si
pomáhají, učí se organizovat jednotlivé aktivity. Tento projekt je u dětí velmi oblíbený.
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. Tento projekt běží již několik let na školách nejen v Irsku, ale po

celém světě, a každoročně se do něj zapojují další a další školy. Letos v přírodní učebně
vysadili žluté krokusy také naši žáci.
Vrámci prevence pro všechny třídy objednali program sdružení Theia, výukové programy
v jednotlivých třídách se týkaly těchto témat:
1. třída
Bezpečný start do školního života
2. třída
Bezva třída
3. třída
Vliv médií na školní populaci
4. třída
Dětský svět financí
5. třída
Životní hodnoty
6. třída
Násilí a šikana
7. třída
Kyberšikana a virtuální svět
8. třída
Peníze a jejich moc
9. třída
Xenofobie a rasismus
Žáci 6. a 9. ročníku navštívili na hradeckém nádraží tzv. „drogovlak“, kde v šesti
vagónech se mohli zcela autenticky seznámit s nástrahami drogové závislosti. Zjistili, jak
snadné je drogám propadnout, a jak těžké je se závislosti zbavit. Cílem vlakového programu
REVOLUTION TRAIN je prostřednictvím zapojení lidských smyslů zapůsobit na
návštěvníka vlaku a inspirovat jej k pozitivním životním volbám. Jsou zde představeny
mechanismy, kterými drogová závislost vzniká až do důsledků, které v životě závislé jedince
čekají. Díky zapojení návštěvníka do reálného příběhu, emotivním situacím a interaktivnímu
přístupu dokázal program zaujmout a dát prostor k přemýšlení nad nebezpečím legálních i
nelegálních drog. V deváté třídě byla následně uskutečněna beseda s tiskovou mluvčí policie
ČR.
Děti z prvního stupně a členové kroužku hry na flétnu několikrát vystupovaly na
veřejnosti (předvánoční setkání s důchodci, v DPS, vítání občánků).
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 vystoupením, které nazkoušela v kroužku aerobiku, pak své divadelní
představení předvedly děti z dramatického kroužku, které letos bylo o snech. Představení se
konala 22. a 23. května.
29. března žáci pomohli uklidit odpadky v ulicích obce a jejím blízkém okolí.
Členům místní organizace Svazu tělesně postižených umožnili využívat prostory
multimediální učebny pro konání přednášek a besed.
Žáci také pomáhali při organizaci Tříkrálové sbírky.
Sběr tříděného papíru je tradiční oblíbený projekt pro 9. třídu realizovaný převážně
v hodinách biologického semináře a ve volném čase žáků. V roce 2018 se uskutečnil již 14.
ročník tohoto projektu. Sběr tříděného papíru se konal v listopadu. Podařilo se sebrat 5,7 tun
papíru.
V květnu u příležitosti nedožitých 110. narozenin žáci 9. ročníku vysadili ořešák. Je to již
třetí strom, kterým si připomínají pana Wintona a postupně vznikne kousek od přírodní
učebny park. U školy byla v roce 2010 vysazena Wintonova lípa, kterou vysazovala paní Ruth
Hálová. V roce 2016 žáci vysadili v Botanické zahradě v Praze Wintonovu moruši. Pan
Winton měl stromy a svoji zahradu velmi rád, jistě by ho tato aktivita potěšila.
Noc s Andersenem - 5. dubna se v místní lidové knihovně konala po třetí Noc
s Andersenem. Program připravily učitelky školy. Děti nejen poslouchaly pohádky, ale také
soutěžily a hrály hry a vyráběly pavoučky.
Ve škole se konala dvě hudební vystoupení žáků pana učitele Martinů.
Školu několikrát do roka navštívili bývalí žáci při abiturientských srazech.

Stále jou v kontaktu s paní Ruth Hálovou a s rodinou Wintonových. 30. dubna se s ní a s
Russellem Cleaverem (její „adoptivní“ bratr) a jeho ženou Anne, s Barbarou Winton a jejím
manželem setkala v Praze ředitelka školy. Během velmi příjemného dopoledního setkání
nejen vzpomínali na pana Wintona, ale povídali si i o naší škole. Ruth Hálová pravidelně naši
školu navštěvuje.
Před dvanácti lety se zapojili do mezinárodního projektu Ekoškola a podařilo se tento titul
získat. Tento titul letos po páté obhájili.
V závěru školního roku pořádali ekokonferenci, kde sami žáci od těch nejmenších mluvili
o jednotlivých aktivitách, které jsme během celého roku pořádali. Žáci byli samostatní,
dokázali prezentovat svoji práci a dokázali naslouchat ostatním a ocenit jejich úsilí. Aktivní
žáci byli odměněni drobnými cenami. Nejdůležitejším bodem ekokonfence byly informace o
předávání titulu Ekoškola. Toto slavnostní předávání titulu proběhlo 18. června v Sentátu ČR
a zúčastnila se ho koordinátorka EVVO a sedm členů ekotýmu, kteří přítomné informovali o
průběhu této akce.
Již mnoho let se snaží získat finanční prostředky prostřednictvím různých grantů. Buď
jsou sami žadatelé, nebo se zapojujído projektů, které pro školu realizují jiné subjekty.
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. Naše škola se nachází v okrajové části Jihočeského
kraje, a proto pro žáky 1. stupně jsme uspořádali 4 jednodenní programy v okolí obce
Kunžak. Pro žáky 2. stupně 4 vícedenní pobytové terénní exkurze v zajímavých lokalitách
Jihočeského kraje. Vzdělávací programy Louka, Les, Potok a rybník, Mokřad, Jindrova
naučná stezka zajišťuje Občanské sdružení Hamerský potok Jindřichův Hradec. MEVPIS
Vodňany zajistlio vícedenní programy Vodní prostředí a život v něm. Český nadační fond pro
vydru Třeboň zajišťuje vícedenní terénní exkurzi na Třeboňsku. Cassiopeia centrum
ekologické a globální výchovy České Budějovice zajišťuje vícedenní terénní exkurzi do
Novohradských hor. Získali jsme grant ve výši 49 600,- Kč.
Centrum Natura
Od ledna 2019 se zapojili do projektu Centrum Natura, který organizuje Střední odborné
učiliště DAKOL, s.r.o. se se sídlem v Petrovicích u Karviné. Projekt Centrum Natura je
zaměřen na vzájemné učení škol a pedagogů ve všech krajích ČR formou podpory škol jako
center kolegiální podpory v tématu přírodovědné gramotnosti a badatelsky orientovaného
vzdělávání žáků. Zapojení pedagogové prostřednictvím prezenčních setkávání, online
setkávání a účastí na pravidelných projektových odpoledních vzájemně spolupracovali, sdíleli
své zkušenosti a předávli si příklady dobré praxi v oblasti podpory a rozvoje přírodovědné
gramotnosti žáků. Na naší škole vzniklo centrum kolegiální podpory, které bylo vybaveno
čtyřmi vzdělávacími sadami senzorů pro experimentální výuku v oblasti přírodních věd
Pasco, osmi vzdělávacími sadami senzorů a aktorů pro měření veličin Arduino, třemi
programovatelnými robotickými stavebními sadami Lego Mindstorm a pěti výukovými
stavebnicemi Gigo. Naše škola organizovala projektová setkání pro zájemce z okolních škol.
Projektová odpoledne byla pro okolní školy otevřená neformální setkávání, kdy nad daným
tématem a stanoveným cílem probíhalo vzájemné vzdělávání a předávání zkušeností.
Spolupráce s Gymnáziem Dačice - projekt iRop
Od letošního školního roku gymnázium Dačice využívá dvě nové jazykové laboratoře
vybavené technologií Robotel pro výuku cizích jazyků. V rámci projektu iRop, z něhož byly
učebny hrazeny, se škola zavázala ke sdílení zkušeností s těmito učebnami se žáky z okolních
základních škol. Jednou z těch je i naše základní škola. Ve čtvrtek 4. dubna navštívily
gymnázium 3 žákyně 8. třídy, aby na vlastní kůži zakusily výuku angličtiny v moderně
vybavené jazykové laboratoři. Žáci si během dvou vyučovacích hodin vyzkoušeli práci se
sluchátky a mikrofonem, dialogy ve dvojicích, které se různě obměňovaly a do nichž učitel

mohl vstupovat prostřednictvím vlastního zařízení se sluchátky a mikrofonem, a řadu dalších
aktivit: poslech, řešení anglických kvízů či nahrávání vlastního projevu, který si potom mohli
studenti také poslechnout.
12. prosince 2018 naši žáci navštívili gymnázium Dačice, konal se zde Den otevřených dveří.
Ve čtvrtek 6. června jsme se zúčastnili se třemi žákyněmi z 8. ročníku setkání žáků
partnerských základních škol na dačickém gymnáziu. Setkání proběhlo v učebnách cizích
jazyků vybavených technologií Robotel v rámci projektu iRop.
Implementace Krajského akčního plánu Jihočeského kraje I
Od září 2018 se zapojili do projektu, který organizuje Střední škola technická a obchodní
Dačice, skupina našich žáků jezdí dvakrát v měsíci do této školy, kde navštěvovali technický
kroužek a učili se pracovat s programem AutoCAD, s 3D tiskárnou a rozvíjeli si tak
zajímavou formou technické schopnosti a dovednosti. Ve dnech 17. – 19. června 2019 se tři
žáci naší školy, kteří celý rok navštěvovali technický kroužek na SŠTO Dačice, zúčastnili
spolu s pedagogickým doprovodem prezenčního pobytového workshopu v Brně.
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 26 640,- Kč, tato částka pokryla celé náklady na
podpravu 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.

Mateřská škola Kunžak
leden-srpen 2019
Statutárním zástupcem: Veronika Dobešová
Vedoucí učitelka: Vladislava Hansalanderová
počet tříd:
počet dětí:

2

celkem leden – srpen: 48 dětí
pavilon A:
pavilon B:

25, věk: 2 – 6leté
23, věk: 4 - 7leté

Pedagog. zaměstnanci:
Veronika Dobešová – ředitelka
Vladislava Hansalanderová – vedoucí učitelka
Monika Smejkalová – učitelka pavilon B
Emilie Koláříková – asistentka pedagoga 0,75, učitelka 0,25
Nela Sobková – učitelka na pedagogický překryv od března 2019
Provozní zaměstnanci
Květa Zušťáková
- kuchařka
Simona Němcová
- uklízečka
Jaroslava Drobilová - uklízečka (0,75), pomocná kuchařka (0,25)

Školník Jan Dobeš

– zaměstnanec Obce Kunžak

Administrativní zaměstnanci:

Veronika Dobešová - vedoucí ŠJ (0,25)
Marta Hájková
- účetní MŠ (0,2)

Aby zajistili celodenní provoz MŠ, ředitelka má přímou vyučující povinnost odpoledne ve
třídách A a B.
Provoz MŠ je od 6.30 hod. do 16.00 hod.
únor
červenec - srpen

jarní prázdniny
letní prázdniny

18.2. – 22.2. 2019 v provozu jedna třída (10 dětí)
1.8. – 31.8. 2019 MŠ uzavřena

září – prosinec 2019
Statutární zástupcem: Veronika Dobešová
Zástupcem ředitelky: Vladislava Hansalanderová
počet tříd:

3

celkem září – prosinec: 59
počet dětí:

pavilon A:
pavilon B:
pavilon D

18, věk 3 – 7 leté
19, věk 3 – 6 leté
22 věk 2 – 5 leté

Pedagog. zaměstnanci:
Veronika Dobešová – ředitelka, odpolední služby v pavilonu A, D
Vladislava Hansalanderová – zástupkyně ředitelky pavilon A
Nela Sobková – asistent pedagoga 0,5 úvazku, 0,5 učitelka na pedagogický překryv pavilon A
Emílie Kolaříková – učitelka pavilon D
Daniela Adamcová – školní asistent z projektu OPVV v pavilonu D
Bc. Marie Straková - učitelka pavilon B
Lucie Bergmannová – učitelka pavilon B
Provozní zaměstnanci
Blanka Kopřivová - kuchařka
Věra Šárová
- uklízečka
Jaroslava Drobilová - uklízečka (0,75), pomocná kuchařka (0,25)
Administrativní zaměstnanci:

Veronika Dobešová - vedoucí ŠJ (0,25)
Marta Hájková
- účetní MŠ (0,3)

Provoz pro školní rok 2019/2020 prodloužen od 6:30h do 16:30h
Akce pořádané MŠ v roce 2019
Leden

kurz bruslení (10 lekcí) do března
maňáskové divadlo

Únor

dětský karneval – ve třídách MŠ
vystoupení na OÚ pro důchodce
dopravní výchova v DDM v JH

Březen

návštěva paní učitelky ze ZŠ, setkání s předškoláky

tvořivé odpoledne s rodiči, keramika
Duben

čarodějnické odpoledne s rodiči
fotografování na závěr školního roku
zápis do ZŠ
výlet do zábavného parku Robinson v Jihlavě

Květen

divadlo Divoloď
zápis do mateřské školy
sokolníci, seznámení s dravci
Den matek
stavění "májky"
besídka pro maminky
kurz plavání, 5 lekcí, pro děti od 4 let

Červen

Dětský den, dopoledne s hasiči – požární poplach
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
dopravní soutěž v DDM v JH 2. místo

Srpen

schůzka rodičů před zahájením školního roku
školení pedagogických zaměstnanců, BOZP, PO, Červený kříž

Září

divadlo Divoloď

Říjen

divadlo pan Pirošuk
exkurze v ZD Kunžak
odpoledne s rodiči – Podzim zdobí zahradu
vánoční fotografování

Listopad

výroba ozdobiček na vánoční stromeček v Muzeu Fotografie
oslava dne sv. Martina
pečení cukroví s rodiči
příprava na vánoční trhy v Kunžaku

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

21. 12. 2019 - 3.1. 2020 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. V letošním školním roce se přihlásili do programu Ekoškola. Jsou zaregistrování pod
značkou Rodiče vítání. V letošním roce jsou zapojeni do projektu Šablony II., z projektu je
financovaný školní asistent, dále jsou finanční prostředky využívány na rozvoj enviromentální
a polytechnické výchovy v mateřské škole a vzdělávání pedagogických pracovníků.
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
 adventní trhy v Kunžaku
Odebírané tiskoviny:
 Věstník MŠMT
 Informatorium
 Poradce ředitelky MŠ

Hospodaření MŠ Kunžak
 Nákup hraček a pomůcek pro děti - ze školného (300 Kč na dítě a měsíc)
 Provoz MŠ hrazen z rozpočtu MŠ u zřizovatele
 Mzdy zaměstnancům vypláceny Krajským úřadem - OŠMT, České Budějovice
 Školní asistent hrazen z projektu OPVV
 Zapojení do projektu potravinové pomoci pro rodiny pobírající dávky v hmotné nouzi

KDU - ČSL
K 31. 12. 2019 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
14.1.2019 proběhla výroční členská schůze, které se zúčastnilo12 členů místní organizace.

Český svaz žen
V roce 2019 měla místní organizace Českého svazu žen celkem 13 členek.
Výbor pracoval v tomto složení:

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

Datum
02.03.
01.06.
01.12.

Pořádané akce
Dětský karneval
Dětský den
Adventní trhy s mikulášskou nadílkou

Všechny akce pořádala MO ve spolupráci s hasiči.

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 2019 97 členů (přihlásili se 2 noví členové).
Výroční členská schůze se konala 25. února za účasti 70 členů a 13 hostů. Výbor:
předsedkyně paní Helena Kašpárková, její zástupkyně paní Věra Přibylová. Dále byli zvoleni:
Otýlie Popelová, Lydie Gábulová, Libuše Krištofová, Karel Martínek, Ing. Eduard Kovář,
Marie Paulíková, Dagmar Červená. Do revizní komise byli zvoleni: Radka Winklerová –
předsedkyně, členové – Marie Leitgebová, Božena Matoušková.
Životní jubilea v roce 2019 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 2019 bylo čerpáno 922,- Kč na květinové dary včetně smutečních. Na pedikúru
a masáže bylo čerpáno celkem 2 400,- Kč.
Organizace uspořádala tyto besedy a přednášky: s panem Ladislavem Jandáčkem o
Šumavě II. a III. díl, s kronikářkou Evou Krafkovu o kunžacké kronice.
MO zorganizovala tyto zájezdy: do divadla v Počátkách – představení Na letním bytě,
představení Sylvie, na šestidenní pohybovo-relaxační pobyt v Krkonoších v Harachově, do
divadla v Žirovnici na představení Nebe na Zemi, zájezd na Konopiště a do čapího hnízda,
zájezd do Kladrub – návštěva hřebčína a muzea, do divadla ve Stráži nad Nežárkou na
představení Zácpa.
Neodmyslitelnou součástí činnosti MO bylo 4. února pořádání masopustního veselí,
4. března se v motorestu v Kunžaku konala oslava MDŽ. 1. dubna pořádali taneční odpoledne
s harmonikou, 6. května kloboukový majáles, opékání buřtů pod rozhlednou ve Valtínově,
6. listopadu posezení a taneček s harmonikou, 4. 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)

Dne 27.3.2019 se uskutečnila volební valná hromada TJ, kde k žádným personálním změnám
nedošlo a výbor zůstal ve stejném složení pro další čtyřleté období. Došlo pouze k malým
úpravám Stanov, když TJ má od této VH dva statutární zástupce (předseda a místopředseda).
Základna TJ:
K 31.12.2019 měla Tělovýchovná jednota Kunžak, z.s. 148 členů (130 mužů, 18 žen) z toho
46 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 – pět turnajů: Memoriál Milana Řeháka – staří páni, Starostův pohár – halový turnaj
mužů, halový turnaj starých pánů a 2x halové turnaje mládeže (kategorie přípravka a
dorostenci).
Kuželky – dva turnaje: Memoriál Františka Dvořáka, Bohoušova 30
Výbor TJ
V letošním roce se podařilo z Dotačního programu Jihočeského kraje Podpora sportu získat
dotaci na novou sekačku na hřiště a na novou střechu. Nová sekačka (traktůrek) byla
dofinancována z vlastních zdrojů a náklady na novou střechu byly dofinancovány obcí
Kunžak. Obec též vybudovala vrt na studnu pro zavlažování hřiště.
Oddíl fotbalu
Jaro 2019:
Mladší a starší přípravka
Obě kategorie hrají OP. V této kategorii se hraje bez určení pořadí.
Trenér: Novák Michal
Mladší žáci
Okresní přebor – 4. místo
Trenéři: Sedlák Miloš, Lacina Jaroslav
Starší žáci
Okresní přebor – 3. místo
Trenéři: Sedlák Miloš, Lacina Jaroslav
Dorost
I. A třída sk. C – 6. místo
Trenér: Pelej Miroslav
Muži
Okresní přebor - 11. místo
Trenéři: Rokyta Pavel, Brtník Josef

Podzim 2019:
Starší přípravka
Starší přípravka hraje OP. V této kategorii se hraje bez určení pořadí.
Trenéři: Novák Michal, Račák David
Mladší žáci
Okresní přebor – 7. místo
Trenéři: Novák Michal, Račák David
Dorost
I. A třída sk. C – 9. místo
Trenér: Pelej Miroslav
Muži
Okresní přebor - 13. 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 je společný tým (společenstvo klubů) s FK Studená a Jiskrou Strmilov.
Bez společenství těchto klubů by oddíl neměl dostatek hráčů, aby mohli hrát soutěžní utkání.
Velký dík patří našim nejmladším hráčům přípravek. Těm nejmenším se věnuje jako hlavní
trenér Michal Novák. Po dobré zimní přípravě a vítězství v okresním kole Českého poháru,
byly výsledky týmu mužů v okresním přeboru neuspokojivé, přitom tým má svou kvalitou na
mnohem lepší postavení v tabulce. Je třeba poděkovat všem členům výboru za práci, za to co
odvedli pro fotbalový oddíl. Výbor fotbalu pracoval ve složení Beran Oldřich, Brtník Josef,
Janák Pavel, Kovář Pavel a Nejezchleb Radek.
Oddíl kuželek
Členská základna oddílu kuželek TJ Kunžak měla v roce 2019 celkem 28 členů (v tom 4
mladší žáci), všichni členové jsou aktivní.
Aktivní hráči dle družstev:
A družstvo – 6
B družstvo – 6
C družstvo – 5
D družstvo – 7 (2 dlouhodobá zranění )
Mladší žáci - 4
Sestavy družstev 2019 - 2020:
Družstvo A: Jirků Pavel
Hrůza Radek st.
Brtník Lukáš
Burianová Radka
Horák Michal
Kopečná Dana
Družstvo B:

Mrkva Ondřej
Škrabal Vlastimil

Družstvo C:

Vilímková Jovana
Kudrnová Marie
Hanzalíková Liba
Zoubková Marie
Správka Zdenek

Družstvo D: Kopalová Stáňa
Řezáč Karel

Brtník Josef st.
Zeman Jan
Hanzal Karel
Brtníková Veronika

Berková Milena
Chramostová Marcela
Brát Jirka
Burian Radek
Stránský Radek

Mladší žáci: Večerka Kristián
Chválová Nela
Egyegová Liliana
Hofbauer Tomáš
Družstvo A hraje nejvyšší Krajskou soutěž (KP I). V ročníku 2018-2019 skončilo z 12
účastníků na 10. místě se ziskem 18 bodů. V příštím ročníku bude opět hrát nejvyšší krajskou
soutěž. Céčko hraje druhou nejvyšší Krajskou soutěž KP II a skončilo na 5. místě (25 bodů).
Družstva B a D hrála Okresní přebor (OP). Družstvo B skončilo na 3. místě (18 bodů) a
družstvo D na 5. místě (14 bodů). Českého poháru dorostu se účastní 1 hráčka a v Poháru
mladých nadějí jsou 4 hráči.
V letošní sezóně 2019-2020, po skončení podzimní části jsou umístnění následující – Áčko
(KP I) – 9. místo (9 bodů), Béčko (KP II) – 4. místo (14 bodů), Céčko (OP) – 3. místo (10
bodů), Déčko (OP) – 5. místo (8 bodů).
Výbor kuželek je tříčlenný 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 10. ročník Memoriálu Františka Dvořáka na 2x30
hodů a na závěr sezóny Bohoušovu 30 na 2x30 hodů sdružených.
Z mimosportovních akcí proběhlo sečení louky u Suchdola.
Oddíl stolního tenisu
V roce 2019 byly v jarní části ještě dva týmy. Týmu A se nepodařilo postoupit do krajské
soutěže a náš oslabený tým B skončil poslední.
Do nové podzimní sezóny stolního tenisu vstoupil Kunžak pouze s jedním týmem a to v OP2.
Dva mladí hráči Ondřej Peč a David Račák odešli hrát krajskou soutěž za tým Lodhéřova,
kde budou získávat další cenné zkušenosti, které by v budoucnu využili v našem týmu.
Současný tým ve složení Rokyta Pavel, Brabec Petr, Procházka Tomáš a Paďouk Stanislav se
nachází v horní části tabulky s ambicemi na postup.
Předseda oddílu stolního tenisu Pavel Rokyta.

Sezona 2018/19 - jaro 2019 konečné pořadí:
Okresní přebor I.
TJ Kunžak A - 8. místo, 49 bodů
Okresní přebor II.
TJ Kunžak B - 13. místo, 24 bodů
Sezona 2019/20 - podzim 2019:
TJ Kunžak - 7. místo, 28 bodů

Sbor dobrovolných hasičů Kunžak
Sbor dobrovolných hasičů má 34 členů, zásahová jednotka má 19 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.

11.01.
04.04.
19.04.
21.04.
29.04.
30.04.
22.06.
03.08.
04.08.
11.08.
12.10.
03.11.
14.12.

Požáry
Oldřiš – požár skladů
Blažejov – nedohašené pálení
Blažejov – požár listí a hrabanky
Nový Svět – požár lesa
Valtínov – kouř v rodinném domě – planý poplach
Člunek – požár rodinného domu
Kunžak – pálení větví
Strmilov – požár stromu po zásahu bleskem
M. Ratmírov – požár hranice dřeva
Kaproun – požár osobního automobilu
Lomy – požár odpadu
Mosty – požár osobního automobilu
Kunžak – požár ohniště po pálení větví

02.01.
05.01.
08.01.
09.01.
10.01.
12.01.
13.01.
11.03.
04.04.
04.05.
26.05.
01.06.
21.07.
25.07.
28.07.
06.08.
17.08.
06.09.
17.11.

Technická pomoc
Kaproun – strom na komunikaci
Kunžak – strom na komunikaci
Kunžak – strom na komunikaci
Kunžak – strom na komunikaci
Kunžak – strom na komunikaci
Kunžak – strom na komunikaci
Kaproun – strom na komunikaci
Kunžak – strom na komunikaci
Blažejov – strom na komunikaci
Kunžak – strom na el. vedení
Kaproun – větev na silnici
Mosty – větev na silnici
Č. Rudolec – na žádost starosty
Kunžak – likvidace sršního hnízda
Zvůle-Mosty – větve na silnici
Kunžak – likvidace obtížného hmyzu
Valtínov – záchrana osoby z výšky
Klenová – strom na silnici
Kaproun – zabezpečení ohnišť

Ostatní pomoc
15.02.
Kunžak – transport pacienta
25. a 26.08. Pořádková kontrola na pouti v Kunžaku
18.09.
Kunžak – transport pacienta
27.11.
Střížovice – transport pacienta
20.12.
Střížovice – transport pacienta

Datum
25.05.
08.06.
15.06.
29.06.
05.07.
13.07.
20.07.
13.08.
24.08.
31.08.
07.09.
Datum
26.01.
02.03.
16.03.
01.05.
31.05.
01.06.
01.06.
24.-25.8.
23.11.
01.12.
27.12.

Soutěže
PS Panské Dubenky
PS Horní Němčice
PS Horní Pole
PS Mosty
PS Horní Meziříčko
PS Mrákotín
PS Kunžak
PS Studená
PS Zahrádky
PS Telč
PS Dolní Žďár
Kulturní a společenské akce
Výroční valná hromada
Dětský karneval (ČSŽ+SDH)
Ples SDH Kunžak
Stavění máje, pálení čarodejnic
Dětský den v MŠ Kunžak
Kácení máje
Dětský den (ČSŽ + SDH)
Dozor na pouti
Vyhlášení výsledků JHHL + Cecilská zábava
Adventní trhy s mikulášskou nadílkou
(ČSŽ+ZŠ+MŠ+SDH)
Turnaj v nohejbalu SDH Kunžak

MS Jitro Kunžak
Myslivecké sdružení Jitro Kunžak v roce 2019 mělo 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 2019 tyto akce:
myslivecký ples, střelby na asfaltové terče na střelnici v Dačicích – memoriál Pavla Janáka,
pokládání pachových odpuzovačů v porostech před sečením pícnin pro záchranu srnčat a
výlov rybníka v „Hošťatech“, který má MS v pronájmu. Dětské rybářské závody byly v tomto
roce pro nepřízeň počasí v plánovaném termínu zrušeny. Na vybraných rybnících jsou
odchovávány kachny březňačky.
V roce 2019 členové MS ulovili tuto zvěř:
srnčí zvěř 32 ks, mufloní zvěř 5 ks, prase divoké 63 ks, liška 30 ks, zajíc 12 ks, bažant –
kohout odchov 54 ks, kachna divoká z voliérového chovu 128 ks, kachna divoká 26 ks, holub
hřivnáč 11 ks, kuna skalní 14 ks, kuna lesní 6 ks, straka obecná 1 ks, vrána obecná 1 ks,
toulavá kočka 12 ks.

Ediční činnost
V roce 2019 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).
Kunžak byl propagován v několika turistických nabídkách.

Kulturní přehled
Plesy a taneční zábavy
19. ledna pořádalo ples Myslivecké sdružení Jitro.
16. února se konal ples ZD.
16. března pořádali ples kunžačtí hasiči.
23. listopadu pořádali hasiči cecilkovskou zábavu.
Divadlo
Žáci, kteří navštěvovali dramatický kroužek, připravili představení o snech. Nastudovali ho
pod vedením Evy Krafkové. Děti hrály dvakrát pro žáky základní školy. Představení pro
rodiče a veřejnost se konalo 23. května.
Koncerty
21. července se konal letní koncert v kostele sv. Bartoloměje. Účinkoval zde houslista
Václav Hudeček, Petr Nouzovský – violoncelo, Kristina Fialová – viola. Zazněly zde skladby
skladatelů J. Haydna, A.Vivaldiho, C. Sainta, A. Dvořáka, F. Drdly, A. Skoumala. Kostel byl
plný diváků, přišlo jich asi 180.
14. prosince se v obřadní síni konal Vánoční koncert. V programu účinkovali: Roman
Janál – sólista ND, Jan Kalfus – cembalo, Vladimír Sůva – violoncello, Miloš Havlík –
housle. Zazněly zde skladby A. Corelliho, H. I. F. Bibera, G. Händla, C. Francka, J. J. Ryby a
vánoční písně a koledy. Koncert navštívilo asi 60 diváků.
Různé
2. března pořádal Český svaz žen spolu s místními hasiči maškarní karneval pro děti.
5. dubna se v knihovně konala Noc s Andersenem.
7. dubna se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.
17. května se na hřišti v letním kině promítal film Po strništi bos.

1. června pořádal svaz žen spolu s hasiči dětský den.
V červnu byl na náměstí sraz motorkářů.
30. června se farníci rozloučili s páterem Jozefem Gumenickým, který byl přeložen. Na jeho
místo nastoupil páter Ivo Prokop a páter Jan Turek.
5. července se v Kunžaku běžel půlmaratón.
13. července se na Zvůli konal cyklozávod pořádaný Šrot týmem.
18. července se na hřišti v letním kině promítal film Ženy v běhu.
V červenci se na Zvůli konal VIII. ročník závodů v triatlonu O pohár starosty obce, který
pořádal klub Trisk.
13. srpna byla na hřišti taneční zábava.
17. listopadu si skupina obyvatel na náměstí připomněla 30. výročí Sametové revoluce.
24. listopadu se uskutečnilo v obřadní síni vítání občánků.
1. prosince se na náměstí konaly adventní trhy.
11. prosince se na náměstí zpívaly koledy, Kunžak se tak zapojil do celorepublikové akce
Česko zpívá koledy.
Na radnici se 16. 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.
18. prosince žáci ZŠ navštívili DPS, kde obyvatelům zazpívali koledy a zarecitovali, přinesli
jim i malé dárečky.

Národopis
Tři králové letos přišli popřát, konala se v Kunžaku Tříkrálová sbírka.
V roce 2019 se masopustní rej na náměstí opět nekonal. 2. března byl dětský maškarní
karneval.
Velikonoce byly letos 21. a 22. dubna. Letošní Velikonoce byly v posledním možném
termínu, teplota byla okolo 18 °C a bylo polojasno. Po obci koledovalo velké množství
koledníků.
Čarodějnice se pálily ve Velkém Podolí. Bylo +16°C. V obci byly postaveny dvě
májky. Jedna u hasičské zbrojnice a jedna na Bělidle.
Pouť se konala 25. srpna na náměstí. Vše proběhlo k naprosté spokojenosti
návštěvníků. Bylo polojasno a odpoledne +25°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, tři malé dětské kolotoče, malý řetízkový kolotoč, 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 poprvé konaly adventní trhy, které společně pořádali
základní škola, mateřská škola, hasiči a svaz žen. Na náměstí byly stánky místních prodejců
s vánočním zbožím a stánky s výrobky žáků mateřské a základní školy, část výtěžku byla
věnována na charitu. Bylo možné si zde zakoupit i občerstvení. Pan Štěbeták zde dokončoval
dřevěnou sochu jezulátka a byl zde umístěn základ betléma, prozatím Marie a Josef byly ze
slámy, příští rok by měly být sochy vyrobeny ze dřeva. Byl zde také Mikuláš, který dětem
rozdával nadílku. Během celého odpoledne se na náměstí sešlo velké množství nejen
místních, ale i přespolních návštěvníků. Nejvíce jich bylo, když se rozsvítil vánoční strom a u
něj vystoupili žáci mateřské a základní školy.

Osvětleny byly mateřská i 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.

Podniky a firmy
NÁZEV

ADRESA
Kunžak,
PKD Dačice spol. s r.o.
Bystřická 288
Zemědělské družstvo
Kunžak,
Kunžak
Střížovická 420
Kunžak,
K.T.Z. spol. s r.o.
Bystřická 289
Kunžak –
Zemědělství - Jaroslav Štefl
Lána 243
Kunžak,
Svářečská škola s.r.o.
Střížovická 233
Kunžak,
M+P Petr Král
Nová 401
Praha 3 OKTANnew.cz s.r.o.Táboritská
čerpací stanice Kunžak
1000/23
Dopravní a
Kunžak
vodohospodářské stavby
Nerudova 476
s.r.o.

Kovovýroba
zemědělská výroba, opravárenská činnost,
doprava
výroba a prodej výrobků z plastů
Zemědělská výroba
svářečské práce, kurzy, dozor
Výroba a prodej ochranných pracovních
oděvů
Benzinová čerpací stanice
Výstavba lesních a polních cest, úpravy
vodních toků, výstavba inženýrských sítí a
zpevněných ploch.

Obchody a prodejny
NÁZEV
Vendula Voračková
JEDNOTA, spotřební
družstvo
FLOP - prodejna
potravin
Večerka - prodej
potravin
Řeznictví a
uzenářství, Václav
Šindelář
Drogerie TETA

ADRESA
Kunžak,
Hradecká 183
Kunžak, náměstí
Komenského 194
Kunžak, Nová 185
Kunžak, čp. 193

Prodej kozího a kravského mléka ze dvora na
farmě ADNEV BOHEMIA. Prodej mléčných
produktů.
Maloobchodní prodej potravin, drogistického a
nepotravinářského zboží denní potřeby.
Prodej potravin, drogistického a
nepotravinářského zboží denní potřeby.
Prodej potravin, drogistického a
nepotravinářského zboží denní potřeby.

Kunžak,
Hradecká 512

Prodej masa a uzenin

Kunžak, náměstí
Komenského 92

Barvy, laky, drogerie

NÁZEV
ADRESA
AMÁLKA - dětské
Kunžak,
odívání B. Košťálová Dačická 173
Kunžak,
Květinka
Hradecká 163
SKI SERVIS - Bc.
Kunžak
Rostislav Smejkal
Hradecká
NOWAS s.r.o.
banyo s.r.o.
U Agnes
Second hand

Kunžak, Nová 374
Kunžak,
B.Němcové 435
Kunžak,
Hradecká 180
Kunžak,
Hradecká 164

prodej dětských oděvů a hraček
prodej květin, krmivo pro domácí zvířata
půjčovna a prodej lyžařského vybavení, servis
prodej vázacího zboží, upínací techniky,
zdvihacích zařízení
prodej vybavení do koupelen a topení
Prodej tradičních bylinných čajů, kapek, sirupů,
doplňků stravy, oblečení, šperků.

Řemesla a služby
NÁZEV
Kosová Zdeňka
Studio Marlen
Autoservis JUVE
Střížovice s.r.o.
Marcel Zich
Účto DV s.r.o.
Drahoslava Vobrová

ADRESA
Kunžak,
Malé Podolí 27

Pojišťovnictví, hypotéky a stavební spoření

Hradecká 313,
378 62 Kunžak

Masáže klasické, relaxační, speciální,
anticelulitidové, Lymfotaping, Rolletic,
Lymfodrenáže

Kunžak, Dačická
416

opravy silničních vozidel

Kunžak,
B. Němcové 422
Kunžak,
Pneuservis Radek Burian
Nerudova 507
HOLZ servis s.r.o. Josef Kunžak, Hradecká
Kudrna
303
Truhlářství, tesařství Jiří Kunžak,
Kos
Malé Podolí 27

vedení účetnictví a daňové evidence
pneuservis
tesařství, truhlářství, pořez kulatiny
Truhlářství, tesařství

Truhlářství Jan Vrlík

Kunžak - Lána 82

Truhlářství Jiří Dvořák
Kominictví Karel
Loukota
Zemní a výkopové práce,
Miroslav Zámečník
Těžba dřeva - Oldřich
Beran

Kunžak, Nová 358

výroba nábytku na zakázku z lamina, masivu
i dýhy
výroba a montáž nábytku, obkladů, podlah

Kunžak, Mosty 10

Kominictví, vložkování komínů, revize

Kunžak, Lána 247

Zemní a výkopové práce

Kunžak, Nová 364

těžba dřeva

NÁZEV
Zemní a výkopové práce
- Milan Sobek
Těžba dřeva –
Oldřich Sýkora
Těžba dřeva - František
Vičan
Obchodní činnost - Milan
Máca
Grafické práce –
Pavel Michl
Kadeřnictví Božena
Smejkalová
Kadeřnictví a kosmetika
Ilona Melicharová
Nehtové studio - Jana
Brachová
Manikúra pedikúra Marie Kudrnová
Malířství a zednictví Jan Nechanický

ADRESA
Kunžak - Lána 255
Kunžak, Dačická
367
Kunžak,
Bystřická 407
Kunžak, náměstí
Komenského 72
Kunžak,
Ke Kostelu 229
Kunžak, Nová 401
Kunžak,
Nerudova 474
Kunžak,
Nerudova 476
Kunžak,
Dačická 416
Kunžak, Nová 398

Kunžak,
Bystřická 405
Elektrikářství
Kunžak,
Martin Janák
Nerudova 504
Augsten Petr - opravy
Kunžak,
vozidel
Ke Kostelu 1
Martínkova 448,
Jiří Kolman, pila Kunžak
Strmilov
Kunžak,
Zednictví Rada Bohumír
Havlíčkova 297
Zednictví, obklady –
Kunžak,
Jiří Svoboda
Bystřická 317
Kunžak,
TopSan.cz
B. Němcové 435
Zuzana Tesařová
Nová 384, Kunžak
Zednictví Kamil Trepka

Zemní a výkopové práce
Těžba dřeva
Těžba dřeva
Obchodní činnost
Grafické práce
Kadeřnictví
kadeřnictví a kosmetika
Nehtová modeláž
Pedikůra, manikůra
Práce malířské a zednické
Zednické práce
Práce elektrikářské
Opravy silničních motorových vozidel
dřevařská výroba
Zednické práce
Zednictví a obklady
topenářské a instalatérské práce, koupelny
Kadeřnictví

Stravování
NÁZEV
Bistro U Šindelářů
GABVIN s.r.o.
Pohostinství Na hřišti

ADRESA
Kunžak, Hradecká 512
Kunžak, Ke Kostelu 230
Kunžak,Sportovní 394

bistro
bar, stravování
pohostinství

NÁZEV
ADRESA
Pizerie - Marie Zámečníková Kunžak, náměstí Komenského 156 pizerie
Kavárna Kafíčko Kunžak,
Vlčice 33,Strmilov
kavárna, vinárna
Hana Vejborová
Pohostinství Kaproun
Kaproun 8
Pohostinství

Ubytovací zařízení
NÁZEV ZAŘÍZENÍ

ADRESA

Arabela - penzion u čarodějnic

Kunžak, Velké Podolí 127

Autocamp Komorník

Autocamp Komorník

Autokemp Zvůle

Autokemp Zvůle

chalupa "U čerta"

Suchdol

Chalupa Kaproun

Kaproun 6, 378 33 Nová Bystřice

chalupa Studený pramen Kaproun

Kaproun 24

Chalupa u Viklanu

Suchdol u Kunžaku 20

Chaty u rybníka Komorník

Tomek Alois

Chaty Zvůle

SJS Invest s.r.o. Nerudova 472 378 62 Kunžak

Penzion Bělidlo

Kunžak, Nerudova 500

Penzion Diana

Autokemp Komorník Kunžak

Penzion Klondike

Valtínov 25

Penzion Skalíček

378 62 Kunžak, Náměstí Komenského 71

Penzion U Točíka

Kunžak, Hradecká 184

Rekreační centrum Česká Kanada

Kunžak, Struhy 57

Rekreační zařízení u rybníka Komorník CHATREK s.r.o., Palackého tř. 94, Brno
Ubytování v soukromí

Milan Sobek, 378 62 Kunžak 255

Ubytování v soukromí

Radka Burianová, Nerudova 507, 378 62
Kunžak

Ubytování v soukromí

Konečná Jana, Bystřická 334, 378 62 Kunžak

Ubytování v soukromí

Ubytování - Valtínov čp. 82

Vendula Voračková

Kunžak, Hradecká 183

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

Informace o trestné činnosti
Obvodní oddělení PČR Nová Bystřice zaevidovalo a následně zpracovalo celkem 12 trestných
činů, kdy se jednalo přečiny převážně majetkového charakteru - přečiny obecně nebezpečné
(např. ohrožení pod vlivem návykové látky) a přečiny proti pořádku ve věcech veřejných
(např. maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání).
9 případů bylo objasněno
3 případy byly neobjasněné
Dále Obvodní oddělení zaevidovalo a zpracovalo celkem 51 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
Celkem bylo na území obce Kunžak řešeno v blokovém řízení 209 přestupků.

-

Na území obce Kunžak PČR, SDP Jindřichův Hradec šetřila 1 trestný čin – přečin spojený
se silničním provozem.
Celkem bylo na území šetřeno 8 dopravních nehod, kdy se jednalo:
v pěti případech o srážku s lesní zvěří
ve dvou případech jen s hmotnou škodou
v jednom případě o dopravní nehodu s těžkým zraněním
na území nebyla v důsledku dopravní nehody usmrcena žádná osoby
Za zmínku stojí uvést to, že na území Kunžaku Policie ČR, SKPV J. Hradec řešila jeden
případ loupežného přepadení.

Počasí
Na Nový rok bylo zataženo, celodenní teplota byla okolo +4°C a odpoledne pršelo.
Ale hned 2. ledna začal padat sníh, byl mokrý a celý den byla sněhová vánice, teplota byla
okolo nuly. Další den opět sněžilo a ráno bylo -5°C, byl celodenní mráz, napadlo asi 20 cm
sněhu. Sněžení pokračovalo i v dalších dnech, sníh sice odtával, ale 5. ledna bylo již 30 cm
sněhu, večer začalo pršet a sníh mizel. 6. ledna byla ledovka a zůstalo asi 10 cm sněhu. Do 10.
ledna byly teploty lehce pod nulou a sněžilo, i když sníh odtával, stále ho bylo asi 20 cm. 11.
ledna bylo ráno -7°C a odpoledne a v noci hustě sněžilo, sněžilo i další den a sněhová
pokrývka byla asi 30 cm. Do 15. ledna sněžilo nebo byly sněhové přeháňky a sníh se udržel,
teploty byly lehce pod nulou. Pak byly dva dny bez sněžení s teplotami okolo nuly nebo
+2°C. 18. ledna byla ráno nula a sněžilo, odpoledne se vyjasnilo a teplota večer klesala až na 10°C. Druhý den ráno bylo -13°C, odpoledne jen -4°C a bylo jasno. Pak byly ranní teploty jen
-3°C a bylo zataženo. Další dva dny bylo jasno s ranními teplotami -14°C. Navíc 21. ledna
bylo zatmění Měsíce a byl tzv. superúplněk. 23. ledna bylo ráno -9°C a bylo zataženo a
pochumelovalo. Pak se obloha zatáhla, a teploty ráno byly okolo -5°C, 25. ledna začal
poletovat sníh a další den hustě sněžilo a odpoledne byla nula. Následující tři dny byla ráno
nula ve dne okolo +4°C a sněžilo. 30. ledna bylo polojasno a ráno klesla teplota na -9°C a
odpoledne bylo -3°C. Poslední den měsíce ledna bylo zataženo, ráno -7°C a odpoledne -2°C.

První den února bylo ráno -2°C a odpoledne +2°C a bylo sychravo. Pak se oteplilo ve
dne až na +9°C a sníh začal odtávat. 3. února se opět ochladilo a ve dne bylo teplota okolo
nuly a následující den bylo ráno -3°C a začalo sněžit, napadlo nových 5 cm sněhu. 5. února
bylo ráno -12°C a bylo jasno, ve dne +1°C. Jasné počasí vydrželo pět dnů, ranní mrazy byly
do -4°C a přes den byla teplota do +4°C. 11. února přišly dešťové přeháňky, které se změnily
ve sněhové, teplota bylo okolo nuly. 14. února se ve dne oteplilo na +7°C a sníh začal odtávat.
Pak přišly ranní mrazíky a vyjasnilo se. Až do 20. února bylo jasno, ranní teploty -4°C a denní
+8°C. 21. února v noci pršelo, pak se ochladilo. 23. února bylo ráno -9°C a bylo jasno, přes
den +3°C. Ještě následující den byl ranní mráz -7°C a bylo zataženo. Do konce února byly
ranní teploty okolo nuly, denní do +10°C a bylo jasno.
Začátek března byl již bez sněhu a první dva dny měsíce přišly dešťové přeháňky,
teploty se pohybovaly nad nulou. 3. března bylo ráno +5°C a odpoledne bylo +11°C a bylo
polojasno, stejně jako další den, kdy se denní teplota vyšplhala na +17°C , odpoledne přišly
přeháňky a večer vichřice. 5. března foukal silný vítr a občas pršelo a bylo +6°C. Pak se
ochladilo na ranních -3°C a vyjasnilo se, odpoledne bylo +9°C. Následující den bylo ve dne
+15°C. 8. března se obloha zatáhla a teplota dosahovala +7°C, v noci přišla vichřice, která nás
potrápila další dva dny, dokonce byla sněhová vánice, ale sníh se neudržel. Do 16. března se
ranní teploty pohybovaly lehce nad nulou a denní do +8°C, občas se přehnaly dešťové
přeháňky. 17. března se vyjasnilo a z ranní nuly se odpoledne teploměr vyšplhal na +17°C.
Do 22. března bylo polojasno nebo jasno a ranní mrazíky byla maximálně -4°C a odpolední
teploty dosahovaly do +11°C. 23. března se oteplilo na +16°C. Do 29. března bylo přes den
polojasno, ranní teploty do +3°C a odpolední od +6°C do +12°C. Poslední dva dny měsíce
března bylo jasno a ranní mrazík byl pouze 30. března, odpoledne bylo +16°C.
Duben začal jasnou oblohou, od nuly se ranní teploty šplhaly na +5°C a denní teploty
od +13°C na +18°C. 6. dubna bylo ráno +8°C a odpoledne jen +11°C a bylo polojasno, pak se
obloha zatáhla a bylo odpoledne +13°C. 8. dubna bylo ráno +4°C a odpoledne +18°C,
odpoledne přišla přeháňka. Následující dny bylo polojasno a teploty začaly klesat, ráno od
+4°C do +1°C a odpolední od +16°C na +9°C. 12. dubna bylo ráno -1°C a odpoledne jen
+7°C a bylo zataženo. I následující den byl ráno mrazík (-2°C) a odpoledne jen +8°C, další
den dokonce poletoval sníh. 15. dubna se začalo oteplovat, ráno sice byly mrazíky do -2°C,
ale přes den bylo polojasno a teploty od +14°C do +16°C. Od 18. do 22. dubna byly ranní
teploty okolo +6°C a odpolední 18°C, 20. dubna dokonce +20°C, a bylo jasno. 23. dubna se
odpoledne ochladilo na +13°C a obloha se zatáhla, přišly přeháňky a odpoledne bylo pouze
+8°C. Pak se začalo opět oteplovat, bylo jasno a od +19°C do +22°C. 26. dubna odpoledne se
teploměr vyšplhal na +25°C. A aby měsíc duben nezůstal nic dlužen své aprílové pověsti, tak
další den bylo zataženo a odpoledne jen +15°C a pak dokonce jen +9°C. Poslední den měsíce
dubna bylo ráno +6°C a ráno pršelo, odpoledne bylo polojasno a +16°C.
Květen byl chladný měsíc, první dva dny bylo ráno +6°C odpoledne +15°C a bylo
polojasno. Pak se začalo ochlazovat, přišly přeháňky a ranní teploty byly +2°C a odpolední od
+10°C do +12°C a 5. května dokonce jen +6°C, většinou bylo polojasno. Následující dny
v noci pršelo a ranní teploty byly od +3°C do +8°C, odpolední okolo +17°C. 12. května bylo
zataženo a odpoledne se z ranních +7°C ochladilo na +4°C, další den bylo +12°C. 14. května
byl ráno mrazík -3°C, odpoledne bylo +9°C a přišly přeháňky, dokonce poletoval sníh. I další
den bylo chladno, ráno +3°C a odpoledne +5°C a celý den pršelo. Zataženo s přeháňkami
bylo další dva dny, ale začalo se oteplovat z +10°C na +15°C. 18. května bylo polojasno, ráno
+6°C a odpoledne +16°C, pak dokonce +21°C. Další den přišel ráno silný déšť a odpoledne
bylo +18°C a polojasno. 21. května bylo ráno +7°C a pak se teploměr vyšplhal na +20°C, ale
odpoledne se ochladilo na +13°C, pak dva dny propršely a bylo jen +12°C a +15°C. 24.
května bylo ráno jen +2°C, ale odpoledne již 20°C a bylo polojasno. Polojasno bylo i
následující tři dny a teploty byly od +22°C do +24°C, ráno bylo okolo +7°C. 28. května bylo

ráno +12°C a bylo zataženo, přišel vydatný déšť a bylo +19°C. Déšť přinesl ochlazení na
odpoledních +12°C. Poslední dva dny měsíce května bylo polojasno a odpolední teploty od
+19°C do +22°C.
Červen byl oproti květnu velice teplý, pršelo velice málo. 1. června bylo zatím jen
+23°C, ale následující den již bylo +27°C, ranní teploty byly od +8°C do +10°C, bylo jasno
nebo polojasno, hned 4. června bylo +30°C a odpoledne přišla malá přeháňka, další den bylo
+28°C. Další dva dny bylo zataženo a +22°C a v noci byla bouřka. Až do 15. června byly
ranní teploty okolo +15°C a odpolední od +25°C do +29°C, bylo jasno a polojasno. 13.
června byla v noci bouřka stejně jako 15. června, kdy odpolední teplota vyšplhala na +30°C.
Po bouřce přišlo ochlazení na +21°C, ale od 17. června se zase začalo oteplovat, ranní teploty
byly od +10°C do +13°C, bylo polojasno a odpoledne bylo do +29°C. Navečer bývaly
bouřky. Ochladilo se 22. června, kdy bylo zataženo a +23°C, stejně bylo i následující den. Do
konce června pak bylo jasno, teploty stoupaly od +26°C do +31°C (26. června). 28. a 29.
června bylo ráno +9°C a +11°C a odpoledne jen +24°C. Poslední den měsíce června bylo
jasno a +32°C.
První červencový den bylo ráno +16°C a odpoledne +32°C, ve tři hodiny odpoledne
přišla půlhodinová silná bouřka s kroupami a ochladilo se na +18°C, večer i druhý den ráno
pršelo. Do 5. července byly denní teploty do +24°C a bylo polojasno. 6. července se oteplilo
na +27°C. Až do 19. července bylo převážně polojasno a ranní teploty od +8°C do +11°C,
odpolední teploty od +19°C do +24°C, za celou dobu přišly tři malé dešťové přeháňky. 20.
července se začalo oteplovat, bylo jasno nebo polojasno, ranní teploty od +12°C do +17°C a
denní teploty od +25°C se šplhaly až na +31°C. Od 27. července do konce měsíce bylo ráno
+18°C a s přeháňkami a teplotou od +21°C do +24°C, poslední den července bylo +26°C.
První dekáda měsíce srpna se vyznačovala trvalým počasím, bylo polojasno, ranní
teploty okolo +13°C a denní teploty do +25°C. 12. srpna odpoledne večer pršelo a bylo
+23°C. Přeháňky a teploty okolo +20°C vydržely do 16. srpna. 17. srpna bylo +25°C a další
den +28°C. Pak denní teplota klesla na +24°C a 20. srpna přišla v noci bouřka, která přinesla
pro následující dva dny zataženou oblohu a ochlazení na +18 °C a +20°C. Od 23. srpna do
konce měsíce bylo ráno od +13°C do +15°C a odpoledne +25°C do +29°C.
První den měsíce září byla poslední prázdninová neděle, bylo polojasno a +28°C a tím
skončilo léto. V den nástupu do školy začalo pršet a ochladilo se ráno na +5°C a odpoledne na
+16°C a pak dokonce teplota klesla na +13°C. Další dva dny bylo jasno a denní teploty
+18°C a +21°C. 5. září bylo ještě +22°C, ale odpoledne přišla fronta, která přinesla déšť a
ochlazení, až do 9. září bylo zataženo, v noci často pršelo a denní teploty byly od +13°C do
+16°C. Od 11. do 16. září bylo polojasno a denní teploty do +22°C. Pak se ochladilo na
denních +15°C, 19. září byly ráno dokonce nula. Bylo jasno a pak ráno přišel dokonce první
mrazík (-1°C) a odpoledne bylo +13°C. Další dva dny již byly ranní teploty okolo +4°C a
denní +15°C. Začaly růst houby. Od 23. září byly ranní teploty od +10°C do +12°C a denní
od +17°C do +21°C, bylo polojasno a v noci přišly občas přeháňky. Poslední den září bylo
ráno +15°C a odpoledne stoupla teplota jen o jeden stupeň a foukal silný vítr, obloha byla
polojasná.
První říjnový den byl velmi teplý, ráno bylo +5°C a odpoledne +20°C, bylo polojasno.
2. října pršelo a bylo +16°C. Do 6. října bylo zataženo nebo polojasno, ranní teploty od +1°C
do +6°C a denní od +10°C do +14°C. Pak byla ráno nula a jasná obloha přinesla pouze +8°C.
Do 11. října bylo ráno od +5°C do +10°C a odpoledne okolo +13°C. 12. října bylo dokonce
+20°C. Do 18. října bylo polojasno s občasnou nízkou oblačností a denní teploty byly +14°C.
Pak byla dva dny mlha a +11°C. Pak až do 27. října byly ranní teploty od +5°C do +11°C a
denní teploty od +16°C do +19°C, ranní mlhy se rozplynuly a bylo polojasno. Ochlazení
přišlo až 28. října, kdy ranní teplota byla +5°C a denní +7°C, ráno pršelo. Další dny se
ochlazovalo a ranní oblačnost se odpoledne změnila na polojasno, ranní teploty klesaly z

+3°C na nulu a odpoledne bylo +7°C. Poslední říjnový den bylo ráno -6°C a odpoledne +5°C
a bylo polojasno.
Až do 9. listopadu byly ranní teploty nad nulou (+1°C až +7°C) a denní od +6°C do
+10°C, často pršelo nebo mrholilo a bylo zataženo. 10. a 11. listopadu začalo mrznout, ráno
bylo -5°C a odpoledne +4°C, ráno bylo jasno, odpoledne zataženo. 12. listopadu byl ráno
+1°C a přes den +3°C, bylo zataženo a navečer padal sníh, bylo bílo. Druhý den opět sněžilo,
ale odpoledne začalo pršet. 14. listopadu bylo ráno -2°C a odpoledne +2°C a bylo zataženo.
Pak přišla mlha a denní teplota byla +7°C. 16. listopadu bylo ráno +6°C a odpoledne při jasné
obloze +9°C. Další den bylo ještě o stupeň tepleji. Potom pršelo a odpoledne bylo jen +4°C.
19. listopadu byla ráno nula a odpoledne +8°C a bylo polojasno. Až do 27. listopadu byly
ranní teploty okolo +3°C a denní +4°C, byla nízká oblačnost a mlha. 28. listopadu ráno byla
nula a konečně jsme uviděli sluníčko, odpoledne bylo +10°C. Další den se ochladilo na
odpoledních +7°C a pršelo. Poslední listopadový den byla ráno nula, poletoval sníh a
odpoledne bylo +1°C.
Prosinec začal mrazivým počasí, ráno bylo jasno a -6°C a odpoledne zataženo a bylo
+1°C, udělala se jinovatka. Další dva dny byla jinovatka, ráno -1°C, odpoledne +2°C,
dokonce poletoval sníh. 4. prosince bylo ráno -6°C a odpoledne nula s jasnou oblohou. Pak
dva dny mrzlo (ráno -6°C odpoledne -2°C). 7. prosince v noci pršelo a přes den bylo +6°C.
Další tři dny bylo nad nulou (okolo +3°C). 11. prosince byl ráno mráz -7°C a bylo jasno,
odpoledne byla nula. 12. prosince je bílý poprašek, ráno mrzne (-3°C) a odpoledne je okolo
nuly. Pak opět pochumeluje, ale sníh se neudrží. 15. prosince je ráno -1°C, v noci prší a
odpoledne je polojasno a +11°C. Až do 21. prosince je ráno vždy okolo +3°C, nízká oblačnost
se občas protrhá a odpolední teploty jsou od +6°C do +11°C. 22. prosince je mlha a ráno -1°C
a odpoledne +3°C. Pak prší a je nad nulou, odpoledne +7°C. Na Štědrý den je polojasno, ráno
+4°C a odpoledne +8°C, večer prší. Stejné počasí je i na 25. prosince. Další svátek vánočním
polojasno a ráno +1°C a odpoledne +3°C. 27. prosince se ráno ochladilo na nulu, bylo
zataženo a odpoledne +3°C. Další den je ráno i po celý den -2°C a poletuje sníh, bílý
poprašek zůstává ležet. 29. prosince je ráno -3°C, je polojasno, večer se vyjasnilo a teplota
klesla na -9°C, ráno je již jen -5°C, je polojasno a +2°C. Poslední den roku je ráno -2°C a
odpoledne +2°C, je polojasno a bezvětří. Bílý poprašek zcela zmizel.
Čáp do Kunžaku přiletěl 22. března v poledne, jeho družka přiletěla 23. března.
Narodila se jim dvě mláďata. Čápi odletěli 15. srpna stejně jako vloni.

Pohyb obyvatelstva
Počet obyvatel k 31. 12.2019
Část obce
Kaproun
Kunžak
Mosty
Suchdol
Terezín
Valtínov
Zvůle

muži
2
600
40
8
2
48
8

celkem

708

Občané s platným trvalým pobytem
ženy
celkem
1
3
601
1201
43
83
5
13
2
4
45
93
10
18

707

Oproti loňskému roku se počet obyvatel snížil o 45 obyvatel.

1415

Svatby:
V roce 2019 bylo v Kunžaku uzavřeno 8 sňatků. Řada sňatků byla uzavírána venku např. na
Zvůli, na zahradách, u rybníků.

