ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2018

Počasí

Začátek roku 2018 přinesl spíše nevlídné počasí se zataženou oblohou, občasnými smíšenými
přeháňkami a plusovými teplotami. Až od poloviny ledna začaly teploty klesat pod bod
mrazu, objevila se i sněhová pokrývka. V následujících týdnech panovalo proměnlivé počasí
s dešťovými i sněhovými přeháňkami a teplotami kolem nuly.
Teprve 19. únor zahájil opravdovou zimu. Ranní teploty klesaly k -15°C, denní se držely pod
-7°C. Tento ráz slunečného, ale mrazivého počasí vydržel až do prvního březnového týdne
(1. března ráno bylo -18°C, 4. března -15°C).
V březnu se počasí chovalo jako na houpačce. Po mrazivém začátku se začalo pomalu
oteplovat, ale záhy se ukázalo, že příchod jara se určitě opozdí. V polovině března teploty
opět klesaly pod bod mrazu, dokonce i ve dne přetrvával slabý mráz (18. března -2°C). I v den
příchodu astronomického jara bylo ráno naměřeno -5°C, přes den setrvala teplota kolem
nuly a v následujících dnech byly běžné sněhové přeháňky.
Ještě i Velikonoce (1. a 2. 4.) zůstaly chladné, ale náhle jakoby mávnutím kouzelného proutku
nastala nečekaná změna. Denní teploty vyskočily na 17°C (od 3. 4.) a nadále pozvolna
stoupaly, na konci dubna dosáhly až na 27°C. Podobný ráz si počasí zachovalo i po celý
květen, po 20. květnu se objevily první bouřky. Dne 28. května byla zaznamenána teplota
29°C. Letošní měsíce duben a květen byly vyhodnoceny jako nejteplejší od roku 1961. A
právě duben zahájil velmi teplé a bohužel také velmi suché období.
Hned 1. června byla naměřena teplota 31°C a podobné počasí nadále pokračovalo. Teploty
se pohybovaly v rozmezí 25 – 29°C, mírná ochlazení přinesly ojedinělé bouřky. Dne 21.
června dosáhla teplota 32°C, ale večerní bouřka znamenala krátkou změnu, tedy ochlazení a
občasný déšť.
Od začátku července se opět postupně oteplovalo a počasí nabylo pravého letního
charakteru s teplotami kolem 25°C. Zdaleka to však nebyl vrchol letošního léta. Ta pořádná
letní vedra s teplotami přes 30°C nastoupila na přelomu července a srpna a pokračovala
s drobnými bouřkovými výkyvy další tři týdny (ještě 23. 8. bylo 33°C). Bohužel tento ráz
počasí stále zvyšoval srážkový deficit, takže v přírodě se již velmi projevovalo přetrvávající
sucho. Vedra polevila na konci srpna, kdy se objevily tolik očekávané, i když ne příliš vydatné
přeháňky.
První polovina září proběhla ve znamení doznívajícího léta (ještě 20. 9. slunečno 26°C), ale
záhy se o slovo přihlásil podzim: přeháňky, studený vítr, teploty do 15°C.
Ve druhé říjnové dekádě jsme zaznamenali tzv. babí léto se slunnými dny a teplotami až
19°C, ale po 20. říjnu se vrátil velmi větrný, podmračený a deštivý podzim.

V listopadu už byly běžné ranní mrazíky, denní teploty klesaly pod 10°C a 19. listopadu se
objevil první sníh. Od 27. listopadu se i denní teploty držely pod nulou. V kombinaci
s mrznoucím deštěm způsobily nebezpečnou ledovku, která v pondělí 3. prosince velmi
zkomplikovala veškerou dopravu.
V dalších dnech počasí zcela odpovídalo danému ročnímu období snad s jedinou výjimkou.
V sobotu 22. prosince se v podvečer strhla náhlá bouřka s hromy, blesky a průtrží mračen,
tedy jev zcela neobvyklý v tento předvánoční čas. Konec prosince již byl poklidný,
s občasnými přeháňkami a teplotami do 5°C.
Rok 2018 byl vyhodnocen jako nejteplejší za posledních 60 let. Sucho nadále trvá, velmi
nedostatečné jsou především zásoby podzemní vody.

Obecní úřad
Rok 2018 se stal rokem důležitých událostí a velkých proměn v naší obci:
budování splaškové kanalizace, stavba hasičské zbrojnice v Kunčině, oprava hasičské
zbrojnice v Nové Vsi, další opravy a stavební práce, konkurz na vedoucí funkci v ZŠ Kunčina,
komunální a senátní volby.
Projekt Splašková kanalizace Kunčina
Po mnoha měsících příprav a jednání se přiblížil moment zahájení této náročné stavby. Na
22. května byla do Kulturního domu v Kunčině k danému tématu svolána veřejná schůze, jíž
se zúčastnilo 154 občanů. Představitelé obce a přizvaní odborníci seznámili občany se situací
a poté odpovídali na dotazy občanů. Na konci května začali pracovníci projekční kanceláře
provádět obchůzky po jednotlivých domech, aby získali podklady pro jednotlivé přípojky
(financuje obec).
V červnu proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací. Přihlášeno bylo pět
subjektů, vybrána byla firma GASCO spol. s r. o. s nabídkovou cenou 152 508 489 Kč. Na
koordinační schůzce se zhotovitelem byl projednán navrhovaný harmonogram projektu,
v němž je uvedeno trvání stavby 20 měsíců. Začátek byl stanoven na 15. října. V následujících
týdnech došlo ze strany Státního fondu životního prostředí k opravě Rozhodnutí o přidělení
dotace, což znamenalo krácení výše poskytnuté dotace a tím pádem navýšení spoluúčasti
obce na částku téměř 78 mil. (o 17,5 mil. více). Přesto bylo rozhodnuto pokračovat
v projektu. Pracoviště bylo nakonec předáno 24. října a první práce byly zahájeny v úseku od
křižovatky u prodejny Hruška směrem k Základní škole v Kunčině.
S výstavbou kanalizace souvisí také projekt Oprava komunikace III/36823 (komunikace
v intravilánu obce). Již v jarních měsících proběhla jednání se zástupci Pardubického kraje o
účasti na financování. V dalších jednáních byla potvrzena částka 41,42 mil. Kč. Následně
představitelé obce schválili závazek dofinancování projektu.
Z důvodu návaznosti na budování kanalizace byla přesunuta plánovaná výstavba chodníku
v úseku nádraží – škola – autobusová zastávka (křižovatka) na rok 2019.
Další projekty
Hasičská zbrojnice Kunčina
Vzhledem k havarijnímu stavu staré hasičské zbrojnice v Kunčině bylo rozhodnuto o její
demolici. Bylo přeloženo vedení elektrické energie, zaslepena plynovodní přípojka a v květnu
proběhlo odstranění staré budovy. Zároveň započala na připraveném pozemku naproti
obecnímu úřadu stavba nové hasičské zbrojnice. Dílo provádějí zaměstnanci obecního úřadu.
V jarních měsících proběhla i oprava hasičské zbrojnice v Nové Vsi.
Nadále pokračovala oprava hřbitovní zdi v Kunčině, tentokrát jižní a východní části. Ke
zvýraznění významné historické památky naší obce, tedy kostela sv. Jiří a barokního sousoší,
velmi přispělo osvětlení realizované právě v tomto roce.

Z Programu obnovy venkova Pardubického kraje byla získána dotace 100 000 Kč na opravu
fasády Obecního úřadu v Kunčině. Práce proběhly v letních měsících a cena byla vyčíslena na
603 378 Kč.
V průběhu roku pracovali zaměstnanci obce na dílčích opravách v Klubu důchodců v Kunčině
(chodba, vstupní prostory, severní fasáda).
Jak již bylo zmíněno, do některých projektů byli zapojeni zaměstnanci obce. Na rok 2018 bylo
schváleno 10 míst pro uchazeče z Úřadu práce v Mor. Třebové v rámci AZP (Aktivní politika
zaměstnanosti). Tito pracovníci nadále vykonávali další běžné činnosti: prořezávání a úklid
dřevin, sekání příkopů, mulčování a všeobecná úprava zeleně na obecních pozemcích.
Na úklid zeleně a odpadu byly zakoupeny kontejnery na oděvy, drtič biologického odpadu a
300 kusů kompostérů, které byly nabídnuty občanům.
Akce stála 1 914 462 Kč, získaná dotace činila 1 621 738 Kč.
V dubnu letošního roku byl uvolněn nájemní byt v budově obecního úřadu. Zastupitelstvo
schválilo záměr přestavby I. patra (byt + bývalá dětská poradna) na dvě bytové jednotky.
Realizace je však zatím odložena. Další bytové jednotky jsou naplánovány případnou
přestavbou Kulturního domu v Nové Vsi, pokračování tohoto projektu se bude odvíjet
v závislosti na získaných dotacích.
Areál Pod Skalkou byl připojen k elektrické síti a vybaven osvětlením, což jistě velmi ocení
mnohé spolky, které zde v průběhu roku pořádají různé společenské či kulturní akce.

Dotace za rok 2018 – shrnutí:
-

příspěvek Pardubického kraje na výstavbu splaškové kanalizace - výše 4 000 000 Kč
nákup kompostérů, drtiče odpadu a kontejnerů na oděvy – výše 1 621 738 Kč
příspěvek na studii Protipovodňových opatření v korytě vodního toku Kunčinského
potoka - výše 464 367 Kč
nákup zásahového vozidla LIAZ pro SDH Nová Ves - výše 200 000 Kč
oprava fasády OÚ Kunčina - výše 100 000 Kč
částečná oprava budovy Klubu důchodců v Kunčině - výše 35 000 Kč
oprava hasičské zbrojnice v Nové Vsi - výše 700 000 Kč
oprava hřbitovní zdi v Kunčině - výše 700 000 Kč
dotace na zaměstnanost - výše 934 578 Kč

Celkem: 8 755 684 Kč

Konkurz
Na březnovém zasedání zastupitelstva vyhlásil starosta obce konkurz na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky ZŠ Kunčina s předpokládaným nástupem 1. 8. 2018.
Konkurzní řízení proběhlo 30. 5. 2018 v prostorách Obecního úřadu Kunčina. Přihlášeni byli
tři uchazeči a vítězkou se stala stávající ředitelka ZŠ Kunčina Mgr. Miloslava Hutirová, která
byla komisí vyhodnocena jako jediná vhodná kandidátka k výkonu funkce ředitelky základní
školy. Funkční období trvá 6 let.

Volby do zastupitelstva obce
Termín: 5. – 6. 10. 2018
Celkový počet voličů: 1097
Počet vydaných obálek: 541
Volební účast: 49,32 %
Volební strany: strana č. 1 - Sdružení nezávislých kandidátů - Kunčina a Nová Ves
strana č. 2 - Komunistická strana Čech a Moravy
Výsledky: SNK – 9 členů
KSČM – 2 členové
Nové složení zastupitelstva:
Bc. Miroslav Kubín – starosta obce
Martin Voráč – místostarosta
Pavel Novotný – předseda finančního výboru
Ing. Marek Šejnoha – člen finančního výboru
Ing. Michal Kubín - člen finančního výboru
Miroslav Šmíd – předseda kontrolního výboru
Kateřina Hlaváčková – člen kontrolního výboru
Tomáš Matušák - člen kontrolního výboru
Ing. Josef Beneš – předseda výboru pro kulturu a sport
Jitka Kudrnová – člen výboru pro kulturu a sport
Jan Šejnoha - člen výboru pro kulturu a sport

Společenský život obce

SDH
První zdařilou akcí kunčinských hasičů byl společenský ples konaný 9. února. Perfektní
příprava, dobrá kapela a bohatá tombola s napínavou dražbou velkého dortu – to vše bylo
odměněno nebývalou návštěvou občanů. K tradičním a hojně navštěvovaným akcím, které
každoročně organizuje SDH Kunčina, patří dubnová pouť, stavění májky, pálení čarodějnic,
kácení máje, letos dokonce s živou kapelou a taneční zábavou pod širým nebem, rozsvěcení
vánočního stromu na návsi. Vše je vždy doplněno pestrým programem pro děti i dospělé a
samozřejmě bohatým občerstvením.
Rok 2018 přinesl kunčinským hasičům řadu velkých událostí. V průběhu měsíce května byla
definitivně odstraněna stará, již dlouho zcela nevyhovující hasičská zbrojnice, ale zároveň
v těsné blízkosti již započala stavba nové, moderní zbrojnice.
Dále si v tomto roce hasiči připomněli 135 let od založení hasičského sboru v naší obci.
Oslavy vyvrcholily 14. července. K této příležitosti byl vyroben nový prapor, který byl
slavnostně posvěcen v místním kostele. Po tomto obřadu byl vytvořen průvod hasičských
sborů (místní i z širokého okolí), který se za doprovodu kapely přemístil do sportovního
areálu u nádraží. Zde bohatý program pokračoval: předávání vyznamenání, ocenění
dlouholetých členů, ukázky moderní i historické techniky. Důstojné oslavě přálo počasí i
zájem návštěvníků.
SDH Kunčina se už léta věnuje výchově svého dorostu. Mladí hasiči usilovně trénují, učí se
pracovat v týmu, rozvíjejí svou fyzickou zdatnost a samozřejmě se zúčastňují řady závodů,
kde reprezentují naši obec.

Cyklistický klub Čerti Kunčina
Kunčinští cyklisté zahájili novou sezónu už 3. února opět zimním biatlonem (kolo a střelba).
Byl to již šestý ročník a kromě mužů se na start postavily i tři štafety žen. Příjemným
překvapením byla i přítomnost Leopolda Königa, účastníka světových soutěží, i když u nás jen
v roli diváka.
Od poloviny dubna se členové klubu pravidelně zúčastňovali závodů seriálu Cykloman a
pokaždé byli vidět na stupních vítězů. Nejnáročnější akcí je letní Kunčinský duatlon, jemuž
předchází závod dětí Cyklománek. Je sympatické, že zvláště počet dětských závodníků je rok
od roku větší.

Pohostinství U Fryčů
Zpestřit společenský život v naší obci se snaží i majitelé kunčinského pohostinství. Poslední
lednový víkend vyvrcholil již pátý ročník turnaje v kulečníku. Pro nejlepší hráče byly
připraveny originální poháry a navíc hodnotné dárkové koše. Pro velký ohlas z loňské akce

Fryčovi opět v listopadu uspořádali Posezení u svatomartinské husy. Po skončení poledního
hodování proběhly rychlé přípravy na večerní program, tedy oslavu Halloweenu. Pět desítek
hostů se bavilo tancem a soutěžemi, někteří získali i drobné ceny za nejpovedenější masky a
kostýmy.

Knihovna
Místní knihovnu v Kunčině vede již několik let paní Marta Alexandrová. Kromě možnosti
pravidelných výpůjček knih, které jsou stále doplňovány a obměňovány i díky spolupráci
s knihovnou v Mor. Třebové, paní knihovnice organizuje další kulturní a vzdělávací akce.
V letošním roce to bylo zajímavé povídání se spisovatelkou Jitkou Štanclovou, cestopisná
přednáška manželů Klegerových na téma Kuba a především setkání s autory knihy Kunčina
v průběhu věků, paní Rut Svobodovou a panem Vladimírem Kučerou. Proběhla prezentace
knihy doplněná promítáním fotografií, následovala diskuse s občany o historii naší obce a na
závěr autogramiáda.

K obohacení kulturního života v obci přispěly ještě tyto akce:
Dne 25. 2. 2018 proběhlo v Kulturním domě v Kunčině divadelní představení Čert nikdy
nespí. Veselou pohádku pro děti i dospělé nastudovali ochotníci z Městečka Trnávky.
Dne 26. 8. 2018 se uskutečnilo na fotbalovém hřišti promítání nového českého filmu
Hastrman. I když chladnější počasí letnímu kinu příliš nepřálo, diváků bylo dost a všichni rádi
přispěli dobrovolným vstupným na rozvoj žákovské kopané.

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2018 v naší obci: 15 021 Kč

Narození
V tomto roce se narodilo celkem 10 dětí, z toho 4 děti v Kunčině a 6 dětí v Nové Vsi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. 1.
10. 3.
20. 3.
18. 4.
29. 5.
12. 6.
1. 10.
15. 11.
18. 11.
26. 11.

Kadlecová Denisa
Stupka Kryštof
Mlejnek Jaromír
Poláková Rozálie
Nedomová Vilemína
Kalinová Valerie
Cedzo Nina
Sedláčková Jana
Voráčová Liliana
Zvejška Oliver

NV 135
NV 143
K 146
NV 110
K 77
NV 49
K 355
NV 47
NV 131
K 163

Úmrtí
V tomto roce zemřelo 10 občanů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

7. 1.
8. 1.
23. 1.
23. 4.
11. 6.
23. 6.
10. 7.
11. 9.
22. 10.
6. 11.

Selingerová Eliška
Koutný Josef
Hlavsová Jindřiška
Pálenská Marie
Kadlec Miroslav
Selinger Jaroslav
Kadlec Jan
Procházka Jan
Jančí František
Selinger Josef

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2018:
Kunčina – 1017 obyvatel
Nová Ves – 374 obyvatel
Celkem – 1391 obyvatel

K 245
NV 90
K 23
K 249
K 204
K 245
NV 85
K 56
NV 3
K 65

74 let
90 let
85 let
66 let
65 let
74 let
89 let
86 let
82 let
77 let

Jubilea
V tomto roce jsme si připomněli tato významná jubilea:
5. 1.
13. 1.
16. 1.
25. 1.
10. 3.
27. 3.
11. 4.
15. 4.
5. 7.
5. 7.
18. 7.
22. 7.
2. 8.
14. 8.
26. 8.
20. 9.
21. 9.
28. 9.
20. 10.
4. 11.
20. 11.
21. 11.

Crha Luboš
Kadlecová Antonie
Augustinová Anežka
Blattnerová Anna
Procházková Anna
Šabová Eva
Selinger Karel
Soldánová Libuše
Serynová Libuše
Kropáčková Miluška
Fajman Jan
Dvořák Jan
Kubíková Anežka
Sedílková Helena
Kuklová Marie
Sedlák Karel
Škrabalová Libuše
Fafílková Jarmila
Sedláková Marie
Fialová Ludmila
Křížovský Erich
Selingerová Helena

75 let
85 let
90 let
85 let
75 let
80 let
75 let
85 let
80 let
75 let
75 let
80 let
99 let
85 let
91 let
75 let
75 let
75 let
75 let
85 let
75 let
80 let

K
NV
K
K
K
NV
K
K
NV
K
K
NV
NV
K
K
K
K
K
K
K
K
K

Zápis vypracovala Mgr. Iva Richterová, kronikářka obce

