ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2016
Počasí
Počasí první poloviny ledna lze charakterizovat velmi stručně: oblačno, občasné slabé sněžení, teploty
lehce nad nulou. Mírné ochlazení přinesla druhá polovina měsíce, ale v posledním lednovém týdnu se
zase oteplilo a denní teploty se pohybovaly mezi 5 - 8°C. Ani únor nepřinesl zásadní změny. Většinou
bylo oblačno až zataženo. Sněhové přeháňky ihned roztávaly, protože celý únor denní teploty
neklesly pod nulu. V pondělí 20. 2. ukazoval teploměr dokonce 15°C. Spíše aprílové počasí bylo často
provázeno silným větrem. V dalších dnech převládalo spíše nevlídné, vlhké počasí s teplotami
nejčastěji okolo 5°C. Až na samém konci ukázal březen svou vlídnější tvář. Dny byly slunečné, teploty
narůstaly a na začátku dubna dosáhly dvacetistupňových hodnot. Ale pak příroda opět ukázala, jak
umí být vrtkavá. Po celý duben se střídaly dny podmračené, deštivé, vzácně přerušené jasnou
oblohou. Proměnlivost a nestálost tohoto období dokazují i denní teploty v širokém rozmezí 6 - 16°C.
Teprve v květnu ukázalo jaro svou sílu a dopřálo nám slunečné dny s dvacetistupňovými hodnotami.
Přesto se opět potvrdila stará pranostika o tzv. ledových mužích (Pankrác, Servác, Bonifác), která
v polovině května přinesla ochlazení na 11°C. Závěr května byl zase příjemně teplý, objevily se i první
bouřky. Neobvykle příznivě se vyvíjelo počasí v červnu. Převládaly dny s polojasnou oblohou, teploty
téměř neklesaly pod 20°C, výjimkou nebyly teploty kolem 25°C, ve dnech 24. - 25. 6. bylo naměřeno
dokonce 31°C. Tyto parné dny byly většinou nakrátko přerušeny bouřkou a tolik potřebnými
srážkami. Bouřky naštěstí nebyly natolik intenzivní, aby způsobily nějaké škody. Podobný ráz počasí
pokračoval i v červenci. K znatelnějšímu ochlazení došlo 14. 7., kdy teplota spadla na pouhých 15°C.
Brzy se však opět oteplilo. Konec měsíce byl ve znamení častých přeháněk a bouřek. Díky tomu byl
červenec vyhodnocen jako srážkově nadprůměrný (140 % srážek), což bylo velmi povzbudivé příznivé - vzhledem k dlouhodobému suchu, které přetrvávalo od poloviny minulého roku. Naopak
srpen byl opět spíše suchý, slunečný, stálý, s teplotami do 25°C, avšak již s chladnými rány a nocemi.
V první polovině září si počasí zachovalo letní ráz. Bylo slunečno a teploty šplhaly k 27°C. Následující
týdny ohlašovaly blížící se podzim. Srážek bylo opět málo, ale chladná rána přinášela první mlhy a
odpolední teploty se pohybovaly v rozmezí 15 - 18°C. Poslední záchvěvy léta s teplotami do 22°C se
projevily na úplném konci září. V měsíci říjnu se již naplno ohlásil podzim. Většinu dní bylo zataženo,
často pršelo, teploty klesly na 6 - 12°C, pocit chladu umocňoval i velmi silný vítr. Již 4. 11. se u nás
objevil první sníh a první mrazivá noc. Listopadové počasí nijak nevybočilo z průměru. Většinou bylo
zamračeno, slunce vysvitlo jen vzácně, převažovaly dešťové přeháňky a teploty v rozmezí 3 - 8°C.
S nástupem prosince pokračovalo postupné ochlazování až k bodu mrazu, což společně s mlhou a
mrholením způsobovalo nebezpečné náledí a námrazu. Týden před Vánocemi napadla slabá vrstva
sněhu. Následující denní mrazíky kolem -2°C slibovaly bílé Vánoce, avšak na Štědrý den se lehce
oteplilo, začalo pršet a do druhého dne všechen sníh zmizel. Pokles teplot a pomalý návrat zimního
počasí přinesl až úplný závěr roku.
Rok 2016 nebyl z hlediska počasí nijak výjimečný, nebyly zaznamenány žádné větší výkyvy ani
anomálie. Přestože byl zejména v závěru bohatší na srážky, nadále přetrvával srážkový deficit
způsobený nebývalým suchem v loňském (předcházejícím) roce.

Obecní úřad
Při prvním veřejném zasedání nastínil starosta obce hlavní úkoly na rok 2016. Mezi nejdůležitější
projekty, kterými se zastupitelstvo a vedení obce v uplynulém roce zabývalo, patří příprava na
vybudování splaškové kanalizace, problematika Hasičské zbrojnice Kunčina, protipovodňová opatření,
pořízení mapového portálu obce (Geosence - mapové informační systémy), který v budoucnu umožní
lokalizaci a přesné informace o inženýrských sítích, identifikaci vlastníků pozemků, spojení
s pasportem komunikací a veřejného osvětlení atd.
Důležitým úkolem bylo další zaměstnávání občanů. V roce 2016 obec Kunčina ve spolupráci s Úřadem
práce ČR zaměstnala celkem 17 uchazečů, na všechny se podařilo získat dotační prostředky.
Zaměstnanci obce vykonávali tyto činnosti: údržba zeleně a veřejných prostranství, opravy cest,
vybudování nové učebny v ZŠ Kunčina, opravy na kapli sv. Rocha v Nové Vsi, úpravy okolí obecního
úřadu a odvodnění jižní strany budovy, úklid obecních budov, rozvoz a rozmístění kontejnerů na
tříděný odpad, podzimní sběr velkoobjemového odpadu, výstavba kompostárny, přístavba skladu pro
komunální techniku, práce na západní části hřbitovní zdi v Kunčině, výkopové práce pro výstavbu
dětských hřišť v MŠ a ZŠ Kunčina, opravy soklu bývalé školy v Nové Vsi, výkopové práce pro nové
trasy veřejného osvětlení, úprava okolí Kulturního domu v Kunčině, práce v bývalé promítárně a
příprava nové šatny.
V roce 2016 probíhaly opravy obecních komunikací. Jednalo se o devět úseků o délce 1790 metrů.
Dále byly opraveny střechy obecních budov v Nové Vsi (č. p. 37, 43).
V listopadu začaly práce na čištění koryta Kunčinského potoka.
Velkým přínosem pro rozvoj našich obcí je možnost požádat o dotace na různé projekty. Schválené a
získané dotace přispěly k realizaci několika důležitých projektů:
-

-

dětská hřiště v Kunčině a v Nové Vsi
oprava severní části hřbitovní zdi v Kunčině
protipovodňová opatření, tj. zařízení bezdrátového rozhlasu, pořízení a umístění
hladinometrů a srážkoměrů, vypracování digitálního protipovodňového plánu (realizace
v roce 2017)
pořízení nového vozidla (dopravní automobil) pro SDH Kunčina

Společenský život obce
Po celý rok byla zaznamenána bohatá kulturní a sportovní činnost: plesy, taneční zábavy, karnevaly,
výlety, vycházky k památným místům našich obcí, soutěže, turnaje, akce pro děti. Většinu těchto akcí
organizují členové spolků, kteří se velmi aktivně snaží našim občanům nabídnout sport i pestrou
zábavu.
Členové SDH zahájili své společenské akce tradiční Kunčinskou poutí a Pálením čarodějnic. Díky
spolupráci kunčinských a novoveských hasičů a také myslivců byla připomenuta stará, v naší obci léta
nezaznamenaná tradice stavění májky. Následné kácení máje bylo pak pojato jako zábavný den pro
děti i dospělé se soutěžemi a dražbou pokácené májky.
Na konci prázdnin hasiči opět společně s myslivci uspořádali oblíbenou akci Letní hrátky. Připravena
byla ukázka zásahu místních mladých hasičů, svou profesionalitu předvedli i členové Hasičského
záchranného sboru z Moravské Třebové. Nechyběly zábavné prvky - skákací hrad, malování na
obličej, soutěže, jízda na koni a samozřejmě výborná kuchyně se specialitami ze zvěřiny.

Rok 2016 hasiči zakončili v sobotu 3. prosince uspořádáním Mikulášské nadílky a rozsvícením
vánočního stromku na návsi před obecním úřadem. Program začal již odpoledne v sále Kulturního
domu v Kunčině. Nejprve děti zahrály a zazpívaly vánoční písně a koledy, poté následoval rej čertů a
netrpělivě očekávaný příchod Mikuláše s anděly. Po setmění se celá společnost přesunula na náves a
zde Mikuláš slavnostně rozsvítil vánoční strom. Vyvrcholením celé akce byl tradiční ohňostroj. Ani
potom se mnozí lidé nerozcházeli. Letos si mohli všichni dopřát i teplé občerstvení, a tak si s přáteli či
sousedy déle užít příjemnou předvánoční atmosféru.
Tradičními akcemi Cyklistického klubu Čerti Kunčina jsou dva závody:
Zimní cyklistický biatlon (kolo + střelba), který proběhl v únoru v okolí hřiště Pod Skalkou, a letní
Kunčinský duatlon (kolo + běh) se startem a cílem na kunčinském fotbalovém hřišti. O rostoucí oblibě
těchto závodů svědčí i stále větší počet fanoušků a diváků.
K nejmladším spolkům v obci patří Motočerti Kunčina. Jeho členové zorganizovali na konci ledna
v pohostinství U Fryčů již třetí ročník turnaje v kulečníku. I na této akci byl zaznamenán zvýšený zájem
hráčů i diváků. Motorkáři nezapomněli ani na mladší generaci. Nejen dětem byly určeny podzimní
Motohrátky uspořádané v září na hřišti Pod Skalkou. Pro děti byly připraveny soutěže, hry, skákací
hrad, jízda na čtyřkolce. Návštěvníci si mohli prohlédnout vystavené motocykly a na vybraných
strojích si užít krátkou projížďku.
Nejpočetnějším spolkem je TJ Sokol Kunčina, který v roce 2017 sdružoval 5 fotbalových mužstev:
smíšená přípravka, žáci, dorost, muži A, muži B. Naši fotbalisté již čtvrtým rokem využívají nový
moderní areál, o jehož kvalitě se ví daleko za hranicemi naší obce. Proto bylo kunčinské sportoviště
v polovině června vybráno k pořádání finálového utkání Poháru hejtmana Pardubického kraje
v kopané. Kromě kvalitního fotbalu byly na programu i ukázky bojových umění, vystoupení taneční
skupiny, mažoretky.
V letošním roce opět úspěšně reprezentoval naši obec pan Stanislav Hutira v disciplíně sidecarcross.
Spolu se svým kolegou získali prvenství v osmidílném seriálu Pohár veteránů a tím obhájili vítězství
z let 2014, 2015. Kromě toho se zúčastňují i vybraných závodů v zahraničí.

Narození
V tomto roce se narodilo celkem 17 dětí, z toho 14 dětí v Kunčině a 3 děti v Nové Vsi.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1. 1.
5. 1.
2. 2.
12. 2.
21. 3.
25. 3.
27. 4.
12. 5.
24. 6.

Suchý Matyas
Foretová Eliška
Stejskal Jiří
Šimon Prokop
Čermáková Laura
Bečvářová Nela
Bártová Markéta
Koutník Lukáš
Fikr Zdeněk

K 147
K 233
K 70
K 341
K 348
K 204
K 287
NV 36
K 285

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

8. 7.
11. 7.
31. 7.
23. 9.
25. 9.
10. 10.
25. 10.
25. 11.

Fryčová Sára
Koubková Natálie
Marek Vojtěch
Kubišová Natálie
Roušová Anežka
Grunwaldová Simona
Abrahámová Linda
Krahulec Jan

K 250
NV 3
K 182
K 155
K 313
NV 41
K 354
K 42

Úmrtí
V tomto roce zemřelo 5 občanů.
1.
2.
3.
4.
5.

10. 3.
8. 4.
21. 7.
29. 7.
28. 11.

Trnečková Irena
Pagáč Vladimír
Nepeřil Josef
Trnečka Miloš
Berková Alena

K 139
K 121
NV 45
K 223
K 230

82 let
64 let
83 let
88 let
85 let

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2016:
Kunčina - 1006 obyvatel
Nová Ves - 368 obyvatel
Celkem - 1374 obyvatel

Jubilea
V tomto roce jsme si připomněli tato významná životní jubilea našich občanů:
15. 2.
1. 3.
16. 4.
17. 5.
27. 5.
3. 6.
1. 7.
27. 7.
2. 8.
6. 8.
9. 8.
27. 8.
19. 9.
4. 10.

Kučera František
Mašnégl Stanislav
Spálenská Jaroslava
Kučera Vladimír
Navrátilová Božena
Fadrná Marie
Jančí František
Kučerová Marie
Kubíková Anežka
Bartůňková Marie
Sedláčková Jiřina
Selinger Josef
Berková Alena
Procházka Jan

75 let K
80 let K
75 let K
75 let K
75 let NV
75 let K
80 let NV
75 let K
97 let NV
80 let K
80 let NV
75 let K
85 let K
85 let K

5. 10.
13. 10.
6. 11.
16. 11.

Konečný František
Beránek Richard
Kubišová Danuše
Spálenský Jiří

80 let K
90 let NV
75 let K
80 let K

Zápis vypracovala: Mgr. Iva Richterová
kronikářka obce

