ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2012
Počasí
Začátek ledna se vyznačoval teplotami nad bodem mrazu, první sníh se objevil v polovině měsíce, od
20. ledna nastupuje mráz přetrvávající i přes den. Mrazivé počasí vrcholí na přelomu ledna a února,
kdy noční teploty klesaly pod -20°C, denní se pohybovaly kolem -10°C (rekordní teplota v ČR
naměřena na šumavské Kvildě -39°C). Velmi chladno setrvalo až do poloviny února, což způsobovalo
časté zamrzání vody zejména u obecních bytů, v nichž nájemníci dostatečně nezabezpečili vodovodní
potrubí. Po mírném oteplení zasáhlo naši obec 15. 2. intenzivní sněžení doprovázené silným,
nárazovým větrem. Následujícího dne před pátou ráno uvízl na trati Mladějov - Kunčina osobní vlak,
jehož vyprošťování trvalo několik hodin. Železnice nefungovala celé dopoledne, ranní autobusy byly
zpožděny až o hodinu, takže děti z Mladějova a mnohé z Nové Vsi nedorazily toho dne do školy
(sněhová kalamita vyhlášena na celém Svitavsku, zrušena neprůjezdná autobusová linka Mor. Třebová
- Svitavy přes Hřebečský tunel). Už po dvou dnech přišlo náhlé oteplení na 5°C doprovázené deštěm.
Nastala obleva. Vlhko, déšť a teploty nad nulou pokračovaly i v březnu. Postupné oteplování
vyvrcholilo ve druhé březnové dekádě, když 17. a 18. března teploty dosáhly 20°C. V dalších dnech se
denní teploty stabilizovaly na hodnoty kolem 15°C. Duben byl typickou ukázkou aprílového počasí.
Až na konci měsíce začalo postupné oteplování. Dne 1. května byla zaznamenána teplota 28°C, ale již
ve druhém týdnu přišlo náhlé ochlazení. Pranostiku o zmrzlých mužích potvrdily ranní přízemní
mrazíky a denní teploty 12°C. Doslova pohromou pro zahrady i okolní polnosti byl 18. 5. ranní mráz
(-5°C), který spálil květy na ovocných stromech, zeleninu, brambory a katastrofálně poničil i
zemědělské plodiny. V dalších květnových dnech se postupně oteplilo a ustálilo se příjemné slunečné
počasí s teplotami kolem 20°C. Začátek června přinesl opět znatelné ochlazení s deštěm a denními
teplotami do 15°C. Vlhké, větrné a poměrně chladné počasí přetrvalo téměř celý měsíc. Až na konci
června přišla změna, tedy nástup velmi teplého počasí. V prvním červencovém týdnu dosahovaly
teploty ke 32°C a navíc byly doprovázeny každodenními bouřkami i s krupobitím. Od druhého týdne
se střídalo slunečno s občasnými přeháňkami či bouřkami, teploty se pohybovaly kolem 25°C. I srpen
přinesl běžné letní počasí, ale ve třetím týdnu začaly teploty stoupat. 20. srpna bylo u nás naměřeno
32°C, na mnohých místech v Čechách byly překročeny teplotní rekordy, nejvíce 40,4°C. V září
zavládlo příjemné, i když suché počasí s teplotami kolem 20°C a přetrvalo do prvního říjnového týdne.
7. října nastala prudká změna. Teploměr klesl na 10°C, přidal se déšť, vítr, v dalších dnech přibyly
mlhy. 26. 10. se objevil první sníh, který se následně střídal s deštěm, teploty se pohybovaly kolem
nuly. V listopadu zavládlo počasí typické pro tuto roční dobu - vlhko, mlhy, teploty do 10°C.
Výraznější ochlazení nastalo na počátku prosince. Od 2. 12. začalo sněžit i mrznout, v noci klesaly
teploty pod -10°C. Ve druhém týdnu mráz přetrvával i přes den, sněhová pokrývka dosahovala 10 cm.
Naděje na bílé Vánoce však vzaly za své, protože ve třetím týdnu se oteplilo, nastala obleva a sníh se
proměnil v mokrou břečku. Závěr roku byl vlhký s teplotami lehce nad nulou, takže do Silvestra
zmizely poslední zbytky sněhu.
Činnost obecního úřadu
Po celý rok 2012 probíhala tvorba projektové dokumentace pro územní řízení na projekt Kanalizace
obcí Kunčina a Nová Ves. Hodnota projektu je 350 tis. Kč.
Kolaudací byl dokončen projekt sportoviště. Jedná se o fotbalový areál s kabinami pro sportovce.
Všichni občané pak mohou využít posilovnu, saunu a vířivku v tomtéž areálu. Součástí stejného
projektu je i vybudování víceúčelového sportovního areálu u Základní školy v Kunčině, který nabízí
až 3 kurty s umělým povrchem. Cena projektu činí přes 28 mil. Kč a obec získala dotaci více než 85%.

Jako související obslužné stavby vybudovala obec z vlastních prostředků novou nářaďovnu u školy a
parkoviště pro 50 jízdních kol u fotbalového hřiště.
Dlouhodobý havarijní stav západní stěny hřbitova v Kunčině byl původně řešen zapažením. Tento
krok se ukázal jako nedostatečný a stav zdi se nadále zhoršoval. Proto bylo nutné ještě na podzim roku
2011 část zdi rozebrat a v roce 2012 byla postavena tato část zcela nová na novém základovém pasu.
Dále bylo nutné přikročit k pokácení lípy u vchodové branky a ke zdravotnímu prořezu dubu mezi
farou a kostelem. V Nové Vsi byly opraveny kostelní hodiny, práh vstupu do kostela, brána na hřbitov
a zábradlí k hřbitovu. Výrazně byla opravena hřbitovní zeď a před hřbitovem bylo vybudováno
parkoviště pro návštěvníky mší i hřbitova.
Na základě rozhodnutí zastupitelstva byla zahájena změna systému osvětlení v našich obcích. Stožáry
v Kunčině podél hlavní silnice byly osazeny elektronickými předřadníky a novou generací výbojek,
která vyžaduje až 3,5x menší příkon. V příštím roce bude tato modernizace pokračovat na vedlejší
komunikace v Kunčině i na celou Novou Ves. Ekonomická výnosnost a rychlá návratnost investice je
zřejmá a o naše zkušenosti se již zajímají i některé okolní obce.
Rekonstrukce Mateřské školy v Nové Vsi
Dlouhodobě naplánovaná investice řešila nevyhovující stav některého sanitárního vybavení a
stavebního řešení. Proto byly v MŠ v Nové Vsi vyměněny některé podlahové krytiny, sociální zařízení
pro děti i personál, ohřívače vody, celá elektroinstalace včetně některých svítidel. Dále byly
odstraněny některé nevhodné nátěry, v celém objektu bylo nově vymalováno. Nejnáročnější finančně i
stavebně však byla výměna starých oken za plastová včetně vnitřních i venkovních parapetů a řešení
vstupní verandy. Na ní byly zbourány nevyhovující dřevěné stěny, některé stavební otvory zazděny,
veranda byla osazena novými plastovými vchodovými dveřmi, schody opatřeny povinným madlem.
Kompletní oprava stála přibližně 500 tis. Kč.
Opravy silnic
Z rozhodnutí zastupitelstva byly vybrány lokality s nejkritičtějším stavem vozovek a v průběhu září
byly opraveny výtluky na cestě od základní školy směrem k novým domům a dále až ke hlavní silnici.
Dále byla opravena v Nové Vsi cesta ke kapli a prostor před kulturním domem.
Autobusové čekárny
V našich obcích dochází k postupné výměně autobusových zastávek. Každý rok jsou vyměněny dvě
zastávky. Tentokrát byly vyměněny zastávky v Nové Vsi - konečná a před kulturním domem. Obci se
podařilo získat aspoň malou dotaci na tuto akci.
Knihovna v Kunčině
Byla zrekonstruována a vymalována místnost v Klubu důchodců - dříve posilovna a proběhlo
přestěhování knihovny z Kulturního domu v Kunčině. Nové prostory jsou umístěny blíže centru obce
a jsou přístupnější pro seniory či matky s dětmi. To se projevilo na zvýšeném počtu čtenářů.
Dále probíhaly drobné stavební úpravy a opravy u obecních bytů v Nové Vsi a v Kunčině.

Významná událost
V den státního svátku 28. září jsme se dočkali slavnostního otevření sportovních areálů, které prošly
zásadní přestavbou. Už v létě minulého roku bylo povoleno předčasné užívání fotbalového hřiště u
nádraží. Nyní je zprovozněn celý sportovní areál s posilovnou, saunou a vířivkou a také
zrekonstruované víceúčelové hřiště u základní školy. Celodenní slavnost začala v 9 hodin ráno
v areálu školy. Všechny prostory byly zpřístupněny, a tak si návštěvníci mohli prohlédnout moderní
vybavení a přesvědčit se, jakými změnami prošla škola od dob, kdy oni sami byli jejími žáky.
Zajímavá výzdoba připomínala některé bývalé žáky, kteří se nějakým způsobem proslavili zejména na
poli sportovním, např. ligový fotbalista Libor Soldán, světově úspěšní parašutisté Jiří Blaška a
Kateřina Papežíková, reprezentant v sidecarcrossu Stanislav Hutira. Hlavní program probíhal na
novém hřišti. Pro přítomné diváky si připravili vystoupení školáci i děti z mateřských školek
(Kunčina, Nová Ves, Mladějov). Střídaly se soutěže, taneční vystoupení, turnaj ve florbalu. Před
hlavní budovou hrála celé dopoledne hudební skupina, ve vedlejší budově byla možnost občerstvení,
ve školní jídelně byl připraven oběd pro pozvané návštěvníky. Patřili mezi ně naši zastupitelé,
představitelé některých okolních obcí, zástupci Pardubického kraje a samozřejmě bývalí zasloužilí
učitelé a další občané, kteří se zasloužili o rozvoj školy. Celá akce měla být zároveň dodatečným
připomenutím 60. výročí otevření Základní školy v Kunčině, které připadlo na červen 2010, ale kvůli
rozsáhlé rekonstrukci bylo odloženo. Odpolední bohatý program pokračoval na fotbalovém hřišti.
Nejdříve předvedli své umění nejmenší fotbalisté, ale hlavním bodem byl zápas dospělých borců. Za
domácí nastoupili hráči TJ Sokol Kunčina. Do hry se zapojili současní aktivní hráči, staří páni i bývalí
hráči, kteří se proslavili ve vyšších soutěžích, např. Libor Soldán a Miloš Kudyn. Soupeřem byla tzv.
Menšíkova jedenáctka z Brna, jejíž vybraní členové se také postarali o doprovodný zábavný program.
Celé utkání probíhalo v přátelském duchu. Cílem bylo hlavně pobavit diváky, což se všem
zúčastněným podařilo. Svědčí o tom i nerozhodný výsledek a tolik oblíbené penalty. Sportovní
odpoledne zpestřila i působivá letecká akrobacie, kterou předvedli piloti ze Starého Města.
Organizátoři akce nezapomněli ani na děti. V areálu byl umístěn skákací hrad, trampolína, stánek
s nafukovacími balónky a samozřejmě pro všechny návštěvníky stánky s bohatým občerstvením, které
zajistili členové Mysliveckého sdružení, Sbor dobrovolných hasičů a TJ Sokol Kunčina. Slavnostní
den se vydařil i díky příjemnému slunečnému počasí a hojné účasti našich občanů i mnoha
návštěvníků z okolí.
Soukromá výstavba rodinných domů
Stavbu rodinného domu ukončili kolaudací:
Kunčina
Amort Petr

s přidělením č. p. 353

Žvátora Jaroslav

s přidělením č. p. 367

Klon Marek

s přidělením č. p. 368

Blaško Jan

s přidělením č. p. 362

Jaroš Pavel

s přidělením č. p. 369

Muselík Roman

s přidělením č. p. 371

Nová Ves
Dejdar Josef

s přidělením č. p. 129

Kadlec Vladimír

s přidělením č. p. 135

Hotař Jiří

s přidělením č. p. 125

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

13. 2.
12. 5.
18. 5.
19. 6.
24. 7.
30. 7.
5. 9.
24. 9.
16. 10.
11. 11.
18. 11.
19. 11.
26. 12.

Čermáková Elena
Tesařová Barbora
Kolbábek Kryštof
Šmejdíř Jakub
Šimon Sebastián
Přívratský Petr
Vašenda Petr
Šido Tobiáš
Pavlišová Kristýna
Mlčoch Matyáš
Pařilová Viktorie
Hubáčková Zuzana
Procházková Karolína

Kunčina 348
Kunčina 357
Kunčina 204
Kunčina 338
Kunčina 176
Kunčina 275
Kunčina 248
Kunčina 232
Kunčina 257
Kunčina 352
Kunčina 36
Nová Ves 40
Kunčina103

Úmrtí
V Kunčině a Nové Vsi v tomto roce zemřelo 9 občanů, z toho 7 občanů v Kunčině, 2 občané v Nové
Vsi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

18. 2.
21. 3.
5. 4.
29. 5.
14. 6.
14. 6.
9. 9.
3. 11.
20. 12.

Přívratský Petr
Koukal Lubomír
Sedlák Miroslav
Blattner Josef
Fafílková Věra
Šabo Karol
Kalina František
Kuthanová Anežka
Kratochvíl Miroslav

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2012:
Kunčina - 1020 obyvatel
Nová Ves - 350 obyvatel
celkem - 1370 obyvatel

Kunčina 196 (63)
Kunčina 187 (50)
Kunčina 170 (56)
Kunčina 144 (83)
Kunčina 117 (86)
Nová Ves 23 (75)
Nová Ves 49 (74)
Kunčina 10 (77)
Kunčina 214

Jubilea
V tomto roce jsme si připomněli tato významná jubilea našich občanů:
4. 2.

Fafílek František (K) - 70

5. 2.

Kaláb Josef (K) - 75

22. 2. Havliš Josef (K) - 80
13. 3. Prokopcová Růžena (NV) - 75
24. 3. Fiala Josef (K) - 90
27. 4. Serynová Jaroslava (NV) - 85
8. 5.

Grubrová Anastázie (NV) - 85

11. 5. Novotná Jana (NV) - 70
24. 5. Blašková Růžena (K) - 70
9. 6.

Koutný Josef (NV) - 85

19. 6. Kalinová Vilemína (NV) - 75
15. 7. Zoubková Marie (K) - 70
20. 7. Bernreiterová Věra (K) - 70
2. 8.

Kubíková Anežka (NV) - 93

21. 8. Kalábová Ludmila (K) - 70
23. 8. Staříková Františka (NV) - 80
26. 8. Kuklová Marie (K) - 85
2. 9.

Šejnohová Marie (K) - 85

15. 9. Zachař Zdeněk (K) - 75
Brandesová Marie (K) - 70
17. 9. Přibyl Jaroslav (K) - 70
4. 10. Pernicová Anna (K) - 91
14. 10. Seryn Jaroslav (NV) - 80
10. 11. Papežík Pavel (K) - 70
19. 11. Protivánková Eliška (K) - 91
7. 12. Miková Dagmar (K) - 75
18. 12. Hruban Karel (K) - 70

Akciová společnost Agro Kunčina
Rok 2011 nebyl pro hospodaření příznivý. Zejména výnosy v rostlinné výrobě byly katastrofální. Vše
zapříčinilo vrtkavé počasí s velkými výkyvy. Od začátku roku byl znatelný nedostatek srážek, deficit
přetrvával už od podzimu minulého roku. Jarní počasí se zpočátku vyvíjelo příznivě, ale v polovině
května (v noci ze 17. na 18. května) zasáhl naši obec zničující mráz (-5°C), který poškodil mnoho
plodin a kvetoucích stromů. Pomrzly brambory, zelenina, ovocné stromy, ale i plodiny na polích. Dílo
zkázy dokonaly červencové bouřky s krupobitím, které zcela zničily 120 ha řepky. Důsledky rozmarů
počasí nejlépe ukazují záznamy o výnosech ve srovnání s předcházejícím rokem.
2011
plodina

výměra

výnos

řepka

600 ha

3,3 t

pšenice

900 ha

7,3 t

ječmen

300 ha

4,7 t

řepka

501 ha

2,1 t

pšenice

807 ha

2,8 t

ječmen

76+586 ha

3,5 t

2012

V živočišné výrobě byly zachovány přibližně stejné stavy dobytka.
Produkce mléka: 1 562 000 l
Průměrná dojivost: 5 720 l
Výkupní cena: 7,80/l
V roce 2011 firma zaměstnávala v letním období 42 zaměstnanců, v zimním období 28 zaměstnanců.
Přes katastrofální neúrodu však společnost v konečném hodnocení zaznamenala kladný hospodářský
výsledek. Hlavní podíl na tom měly výnosy z bioplynové stanice. Podle předpokladu z roku 2011byl
zvýšen výkon BSP z původních 0,7 MW/h na 1 MW/h. Zároveň byl v areálu společnosti vybudován
rozvod teplovodu při nákladech 4 mil. korun. Základní surovinou pro BSP je kejda, kukuřičná a travní
siláž. Pro uložení kejdy byla vybudována nová nádrž o kapacitě 5 tis. m3 a další velkou investicí byl
nákup zemědělských strojů za 15 mil. korun.

Zpracovala kronikářka obce Mgr. Iva Richterová

