Změna kronikáře
Dne 1. ledna 2011 začala vykonávat funkci obecního kronikáře Mgr. Iva Richterová.
Životopis
Narodila jsem se 12. 1. 1968 v Moravské Třebové. Moji rodiče, Jaroslav a Eliška Selingerovi, jsou
potomky poválečných osídlenců, naše rodina tedy žije v Kunčině od roku 1945.
Po ukončení povinné školní docházky na Základní škole v Kunčině jsem vystudovala Gymnázium
v Moravské Třebové a poté Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V roce 1991 jsem
nastoupila do zaměstnání jako učitelka na Základní škole v Kunčině, kde pracuji dodnes. V témže roce
jsem se vdala. Se svým manželem Romanem Richterem a dvěma dětmi nadále žijeme v obci Kunčina,
v rodinném domě čp. 339.
Poděkování
Je mou milou povinností poděkovat všem svým předchůdcům – kronikářům, kteří zaznamenávali
důležité události ze života naší obce a našich občanů, a tak tyto cenné údaje zachovali pro příští
generace. Děkuji za příležitost v této práci pokračovat.
Zamyšlení
Obec Kunčina je mým rodištěm a historie mou profesí a zároveň největší zálibou. Proto nabídka
převzít funkci obecního kronikáře mě ihned zaujala, ale současně naplnila pocitem velké
zodpovědnosti. Chci tedy navázat na dobrou kronikářskou práci svých předchůdců a zanechat co
nejobjektivnější svědectví o historii naší obce. Snad tento střípek z velké mozaiky napomůže našim
potomkům lépe chápat dění v celé naší společnosti.

ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2011
Počasí
Po celý leden zůstávala menší sněhová vrstva, teploty se pohybovaly kolem bodu mrazu. V únoru byly
zaznamenány větší výkyvy teplot i vydatnější sněhové srážky, ale průběh počasí odpovídal běžnému
průměru. Březen byl velmi deštivý, sychravý, teploty stoupaly jen velmi pozvolna. V dubnu zavládlo
proměnlivé, typicky aprílové počasí. 2. 4. se objevili čápi. Začátek května přinesl prudké ochlazení. 3.
5. se objevil sníh a denní teplota klesla na 4°C. Následovalo pomalé oteplování. Červen byl teplotně
nadprůměrný, teploty šplhaly nad 20°C, ale zároveň byl vlhký, vyskytovaly se časté bouřky
s intenzivními srážkami. 21. 6. se v naší obci objevilo vzácné lokální tornádo. Červenec byl velmi
nevyzpytatelný. Zpočátku teploty dosahovaly letních hodnot i nad 25°C, ale pak převládly prudké
lijáky, bouřky s kroupami a citelné ochlazení. Podle údajů meteorologů byl červenec 2011
nejdeštivější a nejchladnější za posledních jedenáct let. V polovině srpna se vrátilo léto s velkými
vedry. Padaly teplotní rekordy, v naší obci byly zaznamenány teploty okolo 32°C. Další měsíce jakoby
chtěly odčinit nevydařené léto. Září bylo velmi příjemné s většinou slunečných dnů. I když rána už
byla chladná, často doprovázená mlhami, teploty opět překonávaly běžné zářijové hodnoty. Odpolední
teploty dosahovaly 25°C. Babí léto pokračovalo i na počátku října. Prudká změna nastala ve druhém
týdnu, kdy denní teploty klesly na 8°C a byly doprovázeny deštěm a prudkým větrem. Listopad byl
opět netypický. Teploty byly sice průměrné, ale neobjevily se žádné srážky. Listopad 2011 byl

vyhodnocen jako nejsušší listopad za několik posledních desetiletí. I prosinec vybočoval z normálu. I
když na začátku nás potrápila větrná vichřice, teploty nad nulou zařadily prosinec 2011 jako nejteplejší
od roku 1935. Lze říct, že druhá polovina roku v mnoha směrech vybočovala z dlouholetých průměrů
(vlhký červenec, horký srpen, teplý podzim, velmi suchý listopad, extrémně teplý prosinec).
Činnost obecního úřadu
Sportoviště
V prvním pololetí nadále probíhaly práce na rekonstrukci fotbalového hřiště pod nádražím. Úplné
dokončení a kolaudace projektu, který zahrnuje i vybudování nového sportoviště v areálu základní
školy, jsou plánovány na druhou polovinu roku 2012. Přesto bylo od 20. srpna 2011 úředně povoleno
tzv. předčasné užívání fotbalového hřiště a kabin. První akcí byl mistrovský zápas kategorie ,,muži
A“, v němž se střetly Kunčina a Verměřovice. K velké radosti prvních návštěvníků nového areálu
skončil zápas výhrou domácích v poměru 3:1. Provoz však zůstal částečně omezen, protože ve
zbývajících prostorách určených pro rekreační sport a relaxaci pokračovaly dokončovací práce.
Rekonstrukce ZŠ Kunčina
V posledním červnovém týdnu byla zahájena rekonstrukce základní školy. Projekt zahrnoval výměnu
oken a venkovních dveří, celkové zateplení všech budov a novou fasádu. Náklady byly vyčísleny na
7 725 000 Kč, z toho dotace činí 4 796 000 Kč a částka, kterou hradí obec, představuje 2 929 000 Kč.
Zateplení a plastová okna mají především zabránit únikům tepla, což vyjadřuje i plánovaná úspora
1 146 000Kč za pět let. Datum dokončení bylo stanoveno na 31. října 2011. Už na konci srpna
proběhly úklidové práce v hlavní budově, takže začátek nového školního roku nebyl ohrožen.
Zprovozněna byla i školní kuchyně s jídelnou. Zbývající prostory ve vedlejší budově, tedy především
tělocvična a šatny, byly dokončeny v plánovaném termínu. Díky novým oknům a barevné fasádě
získala škola po padesáti letech nový, svěží vzhled a přispěla ke zkrášlení celého okolí.
Úprava obecního prostranství
Obecní úřad zajišťuje po celé vegetační období údržbu zelených ploch. Aby mohly být vlastními
silami ošetřeny i větší plochy, například fotbalové hřiště, školní pozemky, zahrada u mateřské školy,
parčík u prodejny, byl zakoupen víceúčelový malotraktor za částku 1 407 227 Kč. Pro zlepšení
vzhledu obce pokračoval nákup autobusových zastávek. Nejdříve byla odstraněna plechová čekárna u
obecního úřadu a také byla provedena demolice velice zdevastované zděné čekárny naproti prodejny
Hruška. Tyto objekty velmi hyzdily své okolí, spíše občany odpuzovaly, takže už dávno nesloužily
svému účelu. Na uvolněná prostranství byly umístěny dvě nové čekárny za celkovou částku 143 760
Kč.
Jako každý rok probíhaly opravy místních komunikací s nákladem 163 265 Kč. Další výdaje obce jsou
spojeny především s kácením a prořezy stromů. Ošetřeny či pokáceny byly stromy, které by mohly
ohrožovat zdraví, životy nebo majetek občanů, tj. stromy suché, ztrouchnivělé, napadené cizopasnými
houbami.
Soukromá výstavba rodinných domů
Stavbu rodinného domu ukončili kolaudací:
Kunčina
Beránková Alena

s přidělením č. p. 359

Cedzo Martin

s přidělením č. p. 355

Jurníček Tomáš

s přidělením č. p. 350

Nová Ves
Procházka Rudolf

s přidělením č. p. 124

Narození
V tomto roce se narodilo celkem 14 dětí, z toho v Kunčině 10 dětí, v Nové Vsi 4 děti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

12. 1.
29. 1.
5. 2.
20. 2.
22. 3.
8. 4.
26. 4.
10. 6.
11. 6.
28. 6.
21. 7.
21. 7.
24. 10.
18. 11.

Aebischer Fabio
Sedílek Tadeáš
Puflerová Vendula
Cvrk Jakub
Matoušková Lucie
Šejnohová Adéla
Kalábová Natálie
Růžičková Dominika
Klíč Jakub
Tomášek Štěpán
Sedlák Dominik
Kadlec David
Bruni Sára
Hlaváčková Adéla

Kunčina 300
Nová Ves 51
Kunčina 287
Kunčina 210
Kunčina 39
Kunčina 319
Kunčina 71
Nová Ves 97
Kunčina 340
Nová Ves 66
Kunčina 92
Nová Ves 98
Kunčina 329
Kunčina 54

Úmrtí
V Kunčině a Nové Vsi v tomto roce zemřelo 14 občanů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

28. 1.
18. 2.
4. 3.
25. 3.
1. 4.
5. 4.
4. 5.
11. 5.
11. 7.
8. 9.
20. 9.
24. 9.
6. 10.
8. 12.

Pustina Jan
Voráč Václav
Dvořáková Marie
Doležel Josef
Novotný Miloš
Seryn Leopold
Švestková Božena
Horká Marie
Marková Anna
Slabý František
Václavek Jaroslav
Smolíková Vlasta
Hutirová Pavlína
Snášel Josef

Nová Ves 21
Kunčina 223
Kunčina 209
Kunčina 260
Kunčina 49
Nová Ves 84
Nová Ves 70
Kunčina 154
Kunčina 38
Kunčina 9
Kunčina 263
Nová Ves 1
Kunčina 32
Kunčina 17

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2011:
Kunčina - 999 obyvatel
Nová Ves - 350 obyvatel
celkem - 1349 obyvatel
Jubilea
V tomto roce jsme si připomněli tato významná životní jubilea našich občanů:
1. 3. Mašnégl Stanislav

75 let

K

28. 5. Komendová Jolana

80 let

K

27. 6. Šabo Karel

75 let

NV

1. 7. Jančí František

75 let

NV

13. 7. Fialová Miluše

85 let

K

2. 8. Kubíková Anežka

92 let

NV

6. 8.

Bartůňková Marie

75 let

K

9. 8.

Sedláčková Jiřina

75 let

NV

96 let

K

1. 9. Flajšingrová Marie

80 let

NV

19. 9. Berková Alena

80 let

K

4. 10.

Pernicová Anna

90 let

K

4. 10.

Procházka Jan

80 let

K

5. 10. Konečný František

75 let

K

13. 10. Beránek František

85 let

NV

11. 11. Ženata Stanislav

90 let

K

16. 11. Spálenský Jiří

75 let

K

19. 11. Protivánková Eliška

90 let K

26. 8. Slabý František

Akciová společnost Agro Kunčina
V březnu byl zahájen zkušební provoz bioplynové stanice. Na plný výkon 0,7 MW/h začala pracovat
v dubnu. Náklady na stavbu činily 68 mil. Kč, z toho 20 mil. tvořily dotace. Návratnost investic je
plánována na šest let. Suroviny na výrobu elektrické energie pocházejí výhradně z vlastních zdrojů.

Jedná se o kejdu od 400 kusů dobytka, kukuřičnou siláž a travní senáž. Na příští rok společnost Agro
plánuje rozšíření BPS a vybudování teplovodu.
V roce 2011 firma zaměstnávala v letním období 43 zaměstnanců, v zimním 36 zaměstnanců.
Hospodaření
Rostlinná výroba:
řepka – 600 ha – výnos 3,3 t
pšenice – 900 ha – výnos 7,3 t
ječmen – 300 ha – výnos 4,7 t
Živočišná výroba:
267 dojnic, 197 jalovic, 80 telat
Produkce mléka: 1 457 000 l

Zpracovala kronikářka obce Mgr. Iva Richterová

