ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2014
Počasí
Lednové počasí roku 2014 lze charakterizovat jako teplotně nadprůměrné. Převládalo oblačno,
mlhavo, denní teploty stoupaly k 5°C, o víkendu 18. a 19. 1. bylo naměřeno dokonce 9°C. Ani noci
nebyly mrazivé. Až od 21. 1. začaly teploty klesat lehce pod bod mrazu, objevila se i slabá sněhová
pokrývka. Nejchladnější byla sobota 25. 1. s denní teplotou -6°C a noční teplotou -10°C. Po zbytek
měsíce ledna se teploty pohybovaly kolem nuly. Stejný ráz počasí, tedy bez výkyvů a s teplotami nad
nulou, nejčastěji kolem 5°C, přetrvával i v únoru. Ve druhém týdnu teploty sahaly až k 8°C. Únor
2014 byl vyhodnocen meteorology jako nejteplejší za posledních 80 let. Kromě toho byl také velmi
suchý. První polovina března byla celkem příznivá. Převládalo slunečné či polojasné počasí s ranními
mrazíky a denními teplotami až ke 14°C. V sobotu 15. 3. přišlo ochlazení na 6°C doprovázené deštěm
a velmi silným větrem. V následujících dnech se postupně oteplovalo, takže o víkendu bylo naměřeno
17°C. Poté se opět prudce ochladilo na pouhých 5°C (24. 3.). To však byl poslední březnový výkyv.
Ve čtvrtek 27. 3. byli letos poprvé spatřeni čápi. Teploty pak začaly rychle stoupat a 4. 4. dosáhly
dokonce 19°C. Další dubnové dny zavládlo polojasné počasí, občas s větší oblačností a s příjemnými
teplotami kolem 15°C. V pondělí 14. 4. se charakter počasí prudce změnil. Pokles teplot pod 10°C byl
doprovázen přeháňkami, objevily se i kroupy. Nevlídno a deštivo vydrželo až do Velikonoc (21. 4.).
Do konce dubna se pak ustálilo takové počasí, které meteorologové nazývají tzv. denní režim: po ránu
slunečno, postupné přibývání oblačnosti, časté přeháňky i bouřky s kroupami, teploty do 20°C. Změnu
přinesla večerní bouřka v pátek 2. 5., po níž byla v sobotu naměřena teplota pouhých 7°C. Po víkendu
se začalo pozvolna oteplovat a po další dva týdny převládalo oblačné počasí s občasnými přeháňkami
a teplotami kolem 15°C. Od 19. 5. panovalo slunečno a teploty se dostávaly nad 20°C. Avšak v úterý
27. 5. se zatáhlo a v poledne se přihnala bouřka, která přešla v trvalý déšť. Poslední květnové dny pak
byly deštivé, větrné, s teplotami kolem 15°C. Červnové počasí bylo velmi proměnlivé. Začátek měsíce
nijak nevybočoval, ale druhý týden od 9. 6. zavládlo opravdu slunečné letní počasí, při němž teploměr
ukazoval až 30°C. Další týden přinesl ochlazení (kolem 16°C) a déšť. Do konce června se střídaly dny
polojasné, oblačné, deštivé, nechyběly ani bouřky. Podobný ráz počasí s dvacetistupňovými
hodnotami přetrval i do prvního červencového týdne. Od druhého prázdninového víkendu (6. 7.)
nastala čtyřdenní vlna veder, při níž se nejvyšší teploty pohybovaly v rozmezí 30 – 32°C. Následný
déšť snížil teploty ke 20°C. Třetí týden se opět postupně oteplovalo a o víkendu dosáhly teploty 31°C.
V pondělí 21. 7. bylo celé naše území zasaženo bouřkami a po nich zavládlo počasí přirovnávané k
prádelně, tedy velmi vlhko, časté přeháňky, teploty lehce nad 25°C. První srpnovou neděli (3. 8.)
dorazila dlouhotrvající a intenzivní bouřka s velkými přívaly vody, které způsobily v některých krajích
místní záplavy. Avšak v dalších dnech se situace uklidnila. Vyskytovala se proměnlivá oblačnost,
občas slabé bouřky, teploty kolem 25°C. To však byly poslední příjemné srpnové dny (do 11. 8.). Do
konce měsíce přetrvávalo na toto roční období spíše chladnější počasí s častými přeháňkami a
teplotami od 16°C do 18°C. Úterý 28. 8. bylo s teplotou 14°C označeno za nejchladnější den celých
prázdnin. Ani začátek září nepřinesl změnu. Až první víkend (6., 7. 9.) se počasí na chvíli umoudřilo.
Bylo slunečno a teploměr ukazoval až 24°C. Ve středu 10. 9. začal vytrvalý déšť, který ustal až po
třech dnech, a tak zapříčinil zejména na jihu Moravy lokální povodně, dokonce i nebezpečné sesuvy
půdy (např. v Dolních Věstonicích). Třetí zářijový týden byl opět slunečný, s teplotami lehce nad 20°C
a s pravidelnými ranními mlhami. Příchod podzimu potvrdilo počasí následujícího týdne. Bylo
deštivo, velmi větrno, teploty nepřekračující 15°C. Měsíc říjen byl typicky podzimní, bez žádných
výkyvů. Po ránu se dlouho udržovaly mlhy, přes den zůstávalo oblačno až zataženo, občas zapršelo,
teploty nepřekračovaly hranici 15°C. V závěru měsíce se ještě více ochladilo pod 10°C. Naopak
listopadové počasí bylo velmi rozmanité. Zvláště první polovina měsíce probíhala neobvykle. Obloha

byla sice většinou zatažená, často se objevovaly dešťové přeháňky či mrholení, ale teploty
neodpovídaly danému ročnímu období. Ve dne se pohybovaly kolem 15°C a v noci často neklesaly
pod 10°C. Ve druhé polovině měsíce přišlo ochlazení. Nejdříve na denních 7°C, v posledním týdnu na
5°C. V pátek 28. 11. se objevily první vločky sněhu, v neděli 30. 11. se začala vytvářet námraza.
Přesto byl podle meteorologů letošní listopad nejteplejší za posledních 50 let. Teploty kolem nuly
pokračovaly i v prosinci a spolu s trvalým mrholením způsobily 1. a 2. prosince náhlou ledovou
kalamitu na silnicích i na železnici (např. v Praze, Brně a Olomouci nejezdily tramvaje a trolejbusy).
Následující dva týdny byly převážně mlhavé, vlhké, občas deštivé s teplotami kolem 5°C. Třetí týden
se stále oteplovalo, což vyvrcholilo v pátek 19. 12., kdy teploměr ukazoval 10°C. Na mnoha stanicích
padly rekordy, na jižní Moravě bylo naměřeno dokonce 15°C. Změna přišla v sobotu 20. prosince.
Obloha byla stále většinou zatažená, ale teploty klesly na 5°C a navíc po čtyři dny foukal velmi silný
vítr s prudkými nárazy. Zamračená obloha přetrvala celé vánoční svátky. Ráno 26. 12. se objevil slabý
poprašek sněhu, který při denních teplotách kolem 0°C vydržel až do konce prosince, a tedy do konce
roku 2014.
Obecní úřad
Největší investiční akcí v roce 2014 byla přestavba a rekonstrukce Mateřské školy v Kunčině, která
probíhala v průběhu letních prázdnin. Byla opravena střecha, v 1. patře byl přistaven sprchový kout
pro děti a udělány nové omítky. V přízemí proběhly tyto práce: v bývalé jídelně, nynější herně, byl
položen koberec, v bývalé herně, kam se přemístila jídelna, a na chodbě byla položena nová podlahová
krytina, dále byla opravena technická místnost, vybudována denní místnost a sociální zařízení pro
zaměstnance, venkovní záchod pro děti a suchý sklad potravin. Hlavní vchod do školky byl obnoven
na severní straně budovy, kde podle údajů z pamětní knihy Gedenkbuch býval původně. Na jižní
straně byla přistavena částečně zastřešená terasa. Změnilo se i nejbližší okolí školky. Staré kůlny byly
zbourány a nahrazeny novým zahradním domkem. Před severním vchodem vzniklo parkoviště a zóna
pro kontejnery.
Následovaly úpravy Kulturního domu v Kunčině. V plánu byla modernizace celého systému topení,
ale na tento projekt se nepodařilo získat dotace. Přesto zastupitelstvo rozhodlo o výměně kotle,
rozvodů i topných těles. Celá rekonstrukce včetně nové výmalby byla dokončena v říjnu.
V letních měsících proběhla v areálu základní školy rekonstrukce domku, který je určen pro školníka.
Dále byla dokončena oprava nástupního prostoru autobusové zastávky u samoobsluhy Hruška a
úprava točny na konečné zastávce v Nové Vsi.
V květnu převzal v Praze starosta obce Roman Richter z rukou předsedy Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR pana Jana Hamáčka Dekret o udělení obecních symbolů obci Kunčina (obecní znak,
vlajka). V září byl znak vyhotoven a instalován na budovu Obecního úřadu v Kunčině.
Volby do obecního zastupitelstva
Ve dnech 10. a 11. října proběhly volby, z kterých vzešlo nové jedenáctičlenné zastupitelstvo naší
obce. Výsledky:
ANO 2011 – 5 mandátů (Josef Beneš, Ondřej Brychta, Miroslav Kubín, Pavel Novotný, Aleš Širůček)
KSČM – 4 mandáty (Zdeněk Henych, Tomáš Matušák, Jiří Šejnoha, Marek Šejnoha)
ČSSD – 1 mandát (Dagmar Nedvědová)
ODS – 1 mandát (Jiří Jelínek)

Starostou obce byl zvolen Bc. Miroslav Kubín, prvním místostarostou byl zvolen pan Tomáš Matušák,
druhým místostarostou ing. Josef Beneš. Voleb se zúčastnilo 48,9 % občanů. Ustavující zasedání
proběhlo 11. listopadu v sále Klubu důchodců v Kunčině.

Narození
V tomto roce se narodilo celkem 16 dětí, z toho v Kunčině 12 dětí, V Nové Vsi 4 děti.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

13. 2.
5. 3.
13. 3.
26. 3.
31. 3.
9. 4.
15. 4.
13. 5.
2. 6.
27. 9.
30. 9.
2. 10.
29. 10.
10. 12.
10. 12.
15. 12.

Kolbábek Filip
Zeman Dominik
Hutira Janek
Klíčová Kateřina
Foret František
Štrajtová Jolana
Diblíková Monika
Šejnohová Karolína
Pagáč Daniel
Hubáček David
Pavlišová Kateřina
Zobač Patrik
Kubíková Eliška
Klon Jakub
Cvrk Matyáš
Kalinová Hana

Kunčina 204
Kunčina 255
Kunčina 100
Kunčina 340
Kunčina 364
Kunčina 328
Nová Ves 1
Kunčina319
Kunčina 221
Nová Ves 40
Kunčina 257
Nová Ves 37
Kunčina 363
Kunčina 30
Kunčina 210
Nová Ves 49

Úmrtí
V Kunčině v tomto roce zemřeli 4 občané.
1.
2.
3.
4.

17. 1.
18. 5.
26. 9.
3. 10.

Hanák Vladislav
Korčáková Emilie
Hlavičková Tamara
Horký Jaroslav

Kunčina 201
Kunčina 77
Kunčina 90
Kunčina 154

83 let
80 let
76 let
79 let

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2014:
Kunčina – 1037 obyvatel
Nová Ves – 358 obyvatel
Celkem – 1395 obyvatel
Jubilea
V tomto roce jsme si připomněli tato významná životní jubilea našich občanů:
25. 2. Štěpánková Marta

75 let K

24. 3. Fiala Josef

92 let K

3. 4. Rothrockelová Marie
14. 4. Bárta Antonín

75 let NV
75 let NV

11. 5. Trnečková Kristina
2. 8. Kubíková Anežka

85 let K
95 let NV

23. 8. Jelínek Vlastislav

80 let K

2. 9. Šejnohová Marie

92 let K

4. 10. Pernicová Anna

93 let K

19. 11. Havlišová Vlasta

80 let K

29. 11. Fafílek Bohuslav

75 let K

1. 12. Voráčová Františka

85 let K

Akciová společnost Agro Kunčina
V roce 2014 investovala společnost zhruba 2 mil. Kč na opravu udánské cesty.
Počet zaměstnanců se nezměnil.
Živočišná výroba:
byly zachovány stejné stavy dobytka jako v předchozích letech, tzn. asi 267 dojnic, 197 jalovic, 80
telat.
Produkce mléka: 1 254 845 litrů
Výkupní cena: 9,74 Kč/l (loni 8,36 Kč/l)
Rostlinná výroba:
2013

2014

Řepka

636 ha – 3,2 t/ha

591 ha – 3,96 t/ha

Pšenice

778 ha – 6,2 t/ha

826 ha – 7,3 t/ha

Ječmen

342 ha – 4,0 t/ha

223,6 ha – 5,1 t/ha

Kukuřice

630 ha – 40 t/ha

617 ha – 44 t/ha

Oves

Vypracovala kronikářka obce Mgr. Iva Richterová.

78 ha – 3,9 t/ha

