ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2017
Počasí
Leden roku 2017 byl vyhodnocen jako nejstudenější za posledních jedenáct let. Od samého počátku
měsíce nadělovala paní zima sněhové přeháňky a mrazivé teploty, které ani přes den nevyšplhaly nad
nulu. Noční teploty pravidelně klesaly pod -10°C. V sobotu 7. ledna byla nad ránem zaznamenána
teplota dokonce -25°C. Ve druhé polovině měsíce mrazy lehce polevily, ale nadále v noci i ve dne
přetrvávaly minusové hodnoty, takže po celé období se udržela i sněhová pokrývka.
Až měsíc únor přinesl mírné oteplení, a tedy i oblevu. Počasí bylo poměrně stálé, převládala zatažená
obloha s občasnými, později i dešťovými přeháňkami a denními teplotami do 5°C. V posledním
únorovém týdnu byly naměřeny teploty v rozmezí 6 – 10°C, takže zmizely i poslední zbytky sněhu.
Březnové počasí nebylo ničím neobvyklé. Střídaly se dny slunečné i deštivé, zpočátku velmi větrné.
Teploty se pohybovaly většinou v rozmezí 7 – 12°C.
Očekávané jarní počasí se sluncem a teplotami okolo 18°C se dostavilo až v posledních březnových
dnech.
V neděli 2. dubna vystoupal teploměr na hodnotu 21°C. Následující týdny však vůbec nenasvědčovaly
tomu, že zimu vystřídalo jaro. Téměř celý duben byl studený, větrný, zamračený, s přeháňkami.
V úterý 18. dubna klesla teplota na 5°C, v následujících dvou dnech se objevily sněhové přeháňky a
denní teploty klesly na 2°C. Následovaly dny s typicky aprílovým počasím. Ale ještě ráno 28. 4. nás
překvapilo souvislou sněhovou pokrývkou a hustým sněžením.
Počasí se umoudřilo až s příchodem měsíce května. Teploty začaly stoupat nad 15°C a záhy se objevily
první bouřky. Od poloviny května nebyly vzácností denní teploty nad 20°C. Ve dnech 29. – 30. 5.
teploměr vyšplhal až na 28°C (v Čechách byl zaznamenán první tropický den tohoto roku, tzn. nad
30°C). Tato povětrnostní situace, tedy velmi teplé počasí, občas přerušované bouřkami, přetrvala až
do poloviny června. Pak přišlo krátké ochlazení s deštěm, avšak brzy se znovu oteplilo (27. 6. teplota
30°C).
Prázdninový červenec nezačal příliš vlídně. Počasí bylo velmi nestálé, často se objevovaly bouřky
a přeháňky, teploty se pohybovaly v rozmezí 21 – 25°C, teplejší dny byly vzácné, výjimkou nebyly dny
s pouhými 17°C. Až na úplném konci července a v první srpnové dekádě opět léto ukázalo svou
pravou tvář: polojasná obloha, vysoké teploty (1. 8. až 32°C), občas bouřka.
Pátek 11. 8. přinesl změnu. Čechami se prohnaly bouřky s vydatnými srážkami a teploty klesly na
hodnoty kolem 20°C. V následujícím týdnu se počasí na krátkou dobu umoudřilo (kolem 25°C), ale po
20. srpnu se prudce ochladilo. Ve dne teploměr ukazoval sotva 18°C.
Poslední záchvěv léta se projevil na úplném konci srpna. Ještě 31. 8. převládalo slunečné počasí
s teplotou 28°C, ale už první zářijový den jakoby chtěl dát jasně najevo, že podzim se nezadržitelně
blíží. Zářijové počasí lze popsat velmi stručně: oblačno až zataženo, silný vítr, déšť, kolem 15°C.
Deštivý víkend 16. – 17. 9. zaznamenal 11°C, následující pouze 10°C. Na konci září srážky ustaly,
teploty se pohybovaly kolem 15°C.

První říjnová dekáda se vyznačovala typicky podzimním počasím: zataženo, déšť, časté vichřice,
teploty kolem 10°C. Od 11. října se však postupně oteplovalo a denní hodnoty dosáhly k 18°C (15. a
16. října). Meteorologové tento neobvyklý jev nazývají tereziánské babí léto. Po 20. říjnu se opět
vrátily deštivé a studené podzimní dny. Ve dnech 28. a 29. října zasáhla naše území nebývalá vichřice
(orkán) doprovázená deštěm a teplotou 5°C. Tato vichřice byla vyhodnocena jako druhá největší
v historii měření (na Sněžce rychlost větru 180 km/h).
Listopadové počasí nebylo ničím výjimečné a zcela odpovídalo danému ročnímu období: sychravo,
časté srážky, od poloviny měsíce občas sněhové, klesající teploty (na konci měsíce 2 – 5°C).
Na začátku prosince se objevily první mrazíky doprovázené sněhovými přeháňkami. Denní teploty se
pohybovaly v rozmezí 0 – 5°C, sníh vystřídal déšť. Nejteplejším dnem byl 25. prosinec (8°C). Poslední
den roku 2017 byl deštivý s teplotou 5°C.

Obecní úřad
V roce 2017 byla dokončena řada plánovaných projektů. Opět mohla být využita práce zaměstnanců,
kteří byli získáni díky dotacím z Úřadu práce ČR. Na rok 2017 bylo zajištěno financování platů pro
deset pracovníků.
Už od počátku ledna byla zima velmi štědrá na sněhové přeháňky, proto se zaměstnanci obce více
věnovali úklidu sněhu z chodníků i obecních komunikací a posypu některých úseků. Kromě toho měli
na starost prořezávání a úklid dřevin, v následujících jarních a letních měsících to bylo především
sečení příkopů, mulčování a všeobecná úprava zeleně na obecních pozemcích. Ještě v zimním období
se zaměstnanci obce podíleli na opravách společenského sálu v Klubu důchodců (čp. 142). Úpravy se
týkaly omítek a elektroinstalace, bylo provedeno zateplení stropu a nově byl vybudován barový pult.
Zároveň byla zjištěna závada v nosné konstrukci stropu. Stavebníci prostor zabezpečili zpevněním
stropu a podepřením pomocí trámů.
V dalším období pracovali zaměstnanci obce v Nové Vsi na opravě márnice a prováděli zemní práce,
které souvisely s novou trasou veřejného osvětlení ke hřbitovu a kapli sv. Rocha. Zaměstnanci se také
podíleli na dalších úpravách Kulturního domu v Kunčině. V květnu proběhla výměna oken (30) a dveří
(3). Na tuto akci získala obec dotaci 110 tisíc korun z Programu obnovy venkova Pardubického kraje.
Dále byla provedena instalace bezdrátového rozhlasu, který byl pořízen také díky dotacím.
V posledních letech finančně největším a zároveň nejnáročnějším projektem, který se v naší obci
připravuje, je vybudování splaškové kanalizace. Důležitým momentem v tomto procesu je schválení
dotace. A právě dokument, který vedení obce letos v dubnu obdrželo od Ministerstva životního
prostředí ČR, potvrzuje, že žádost o poskytnutí dotace byla schválena. Výše dotace činí zhruba
96 milionů korun, celková cena projektu je vyčíslena na 150 milionů korun. Dále pokračovaly práce na
dokončení nezbytné dokumentace s dílem spojené. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že převezme
veškerou projektovou přípravu i administrativu týkající se jednotlivých kanalizačních přípojek. Byla
zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a v listopadu vydal Městský úřad v MT
Rozhodnutí veřejnou vyhláškou – stavební povolení.
Dlouholetým problémem v naší obci je špatný stav hasičské zbrojnice v Kunčině, která navíc velmi
hyzdí přímo střed naší obce. Zatím byla vybrána studie o budoucí podobě nové zbrojnice. Ta bude
vybudována na pozemku, který se nachází přímo naproti obecnímu úřadu (původně zde stál hostinec
U Pučanů – v 80. letech zbořen, pozemek osázen jehličnany, později vrácen restituentovi, od něj obcí
odkoupen). V prosinci byly vykáceny stromy, odstraněny pařezy, a tak byl pozemek připraven
k výstavbě.
V letošním roce byly také nakoupeny radarové měřiče rychlosti a umístěny na začátku Kunčiny a na
opačném konci v Nové Vsi. Cílem je především zpomalení vozidel, a tedy zvýšení bezpečnosti
v dopravě.
Na podzim byla provedena výměna osvětlení na hřbitově v Kunčině. Staré, nevzhledné světlo bylo
nahrazeno dvěma svítidly, která svým tvarem lépe odpovídají danému pietnímu místu. Na budovu
márnice bylo umístěno čidlo, které bude celoročně řídit spínání osvětlení. Při výkopových pracích byly
provedeny přípravy pro budoucí osvětlení kostela sv. Jiří.

Po téměř dvou letech bylo letos dokončeno čištění Kunčinského potoka. Celou akci prováděl
i financoval Státní podnik Povodí Moravy. Velkým přínosem byla vstřícnost a pochopení občanů
a majitelů pozemků, jichž se akce přímo dotýkala.

Nešťastná událost
Ve čtvrtek 2. 2. 2017 krátce po půlnoci vypukl požár v domě č. p. 148. Zasahovalo pět hasičských
jednotek, které zlikvidovaly požár po šesti hodinách. Protože začalo hořet v noci, byla bezprostředně
ohrožena obyvatelka domu, paní Růžena Vařejková. Než však plameny zcela zasáhly obytnou část,
odvážně a duchapřítomně zareagovali dva mladí občané, Karel Marvan a Patrik Scholze, a včas paní
zachránili. Nikdo neutrpěl vážná zranění. Později byli zachránci za svůj čin oceněni. Na slavnostním
předávání medailí příslušníkům HZS Pardubického kraje v Přelouči byli vyznamenáni i naši dva
spoluobčané za záchranu lidského života. Poděkování si zaslouží i devítiletá Karin Scholzeová, která
zahlédla požár jako první z okna svého pokoje a zburcovala dospělé.
Příčina požáru zatím nebyla plně objasněna, snad to byl žhavý popel neopatrně vysypaný do
popelnice. Škoda na majetku byla vyčíslena na milion korun. Větší tragédií však je, že nenávratně
zmizela jedna z mála historických a kulturních památek naší obce. Zničený dům byl památkově
chráněným objektem, dokladem lidové architektury, na jehož štítové desce byl zachován nápis L P
1784.
Záhy po neštěstí byla z iniciativy paní Dagmar Zemanové a paní Marty Široké zahájena veřejná
finanční sbírka pro paní Vařejkovou. Do konce března, kdy byla sbírka ukončena, naši občané věnovali
celkem 20 208 Kč. Celá hotovost byla poskytnuta paní Vařejkové na nejnutnější vybavení nové
domácnosti v obecním bytě v Nové Vsi.
Obávaný červený kohout se letošního jara objevil ještě jednou. V neděli 2. dubna 2017 po 16. hodině
začala hořet hospodářská část statku č. p. 124 (statek u Šírů). Na místě zasahovalo sedm jednotek
hasičů. Požár se podařilo dostat pod kontrolu asi za hodinu, k úplné likvidaci došlo po 20. hodině.
Bylo nutno rozebrat konstrukci zasažené střechy a odházet veškeré seno, aby nedošlo k dalšímu
šíření požáru. Do dalšího dne střežily místo dvě naše jednotky z Kunčiny a Nové Vsi. Naštěstí požár
nezasáhl obytnou část domu, kde by byly škody daleko rozsáhlejší.

Kunčinské slavnosti 2017
V sobotu 24. června 2017 proběhly dlouho plánované Kunčinské slavnosti. Cílem akce bylo seznámit
naše obyvatele i návštěvníky z širokého okolí s historií i současností naší obce a zároveň připravit pro
všechny pestrý den plný zábavy, sportu, hudby, tance i příjemného posezení. Celou akci zaštítil
Obecní úřad v Kunčině. Ovšem na přípravě se podíleli nejen představitelé obce, ale i pracovníci
školských zařízení a členové mnohých spolků, které působí v naší obci (hasiči, myslivci, členové TJ
Sokol Kunčina, včelaři, členky Klubu důchodců v Kunčině). Je nutno připomenout, že tzv. duchovním
otcem původní myšlenky o uspořádání vesnické slavnosti a tím zviditelnění naší obce byl pan Martin
Protivánek. Díky jeho vytrvalosti a obětavé práci všech organizátorů byl celý nápad zdárně realizován.

Již v dopoledních hodinách měli lidé možnost navštívit Mateřskou školu v Kunčině a prohlédnout si
veškeré prostory a vybavení.
Oficiální program zahájil starosta obce Miroslav Kubín ve 13 hodin u Základní školy v Kunčině.
Slavnostního zahájení se zúčastnili i senátor Radko Martínek a ředitelka školy Miloslava Hutirová.
V hale školy byla instalována výstava o historii a současnosti naší obce. Na mobilních panelech byly
zajímavé texty, fotografie a různé předměty související s danými tématy. Poskytovaly informace o
historii a rozvoji obce, o škole, školce, zemědělské výrobě, o činnosti mnoha spolků. V areálu kolem
školy byl připraven program zejména pro děti. Na hřišti probíhaly hry a soutěže, na zeleném
prostranství nad hřištěm členové jezdeckého klubu zajišťovali projížďky na koních.
Další program probíhal od 15 hodin ve sportovním areálu u nádraží: požární útok družstva mladých
hasičů, slavnostní předání nového dopravního automobilu do rukou starosty SDH Kunčina a vysvěcení
automobilu farářem Karlem Macků, fotbalové utkání kunčinské přípravky, v němž se střetli hráči TJ
Sokol Kunčina a Slovanu Mor. Třebová, ukázka akrobatického létání. Po sportovní části následovalo
vystoupení taneční skupiny Elements, kouzelnická show a od 19 hodin se střídaly na pódiu hudební
skupiny. Po celé odpoledne si návštěvníci mohli vybrat z bohatého občerstvení, o které se postarali
členové místních spolků.

Společenský život obce
V průběhu celého roku se občané mohli zúčastnit mnoha kulturních a sportovních akcí, které
proběhly díky spolkům organizovaným v naší obci.

Sbor dobrovolných hasičů
Členové SDH zahájili své společenské akce již 20. ledna Hasičským plesem. Významným dnem byl pro
hasiče 29. leden. Asi po 28 letech se rozloučili se stařičkou Avií 30 a zároveň přijali nový dopravní
automobil Renault Master, který byl pořízen s podporou dotací Pardubického kraje. Tento vůz bude
sloužit především pro přepravu družstev na soutěže. Součástí je i nákladní přívěs pro rozměrnější
materiál, základnová a ruční radiostanice, ruční svítilny, ruční hasicí přístroje a další drobné vybavení.
Své schopnosti a připravenost na reálný zásah v terénu prokázali místní hasiči hned při dvou
nešťastných událostech, tj. při požáru roubenky č. p. 148 dne 2. 2. 2017 a při záchraně hospodářské
části statku č. p. 124, která se vzňala dne 2. 4. 2017.
Tradičními akcemi kunčinských hasičů jsou dubnová pouť, pálení čarodějnic, stavění májky a na konci
května kácení máje. Pestrý program pro děti i dospělé je vždy doplněn bohatým občerstvením. Na
začátku června zorganizovali členové SDH Kunčina závody na fotbalovém hřišti a tamtéž při
příležitosti Kunčinských slavností oficiálně veřejnosti představili nový dopravní automobil. Dle tradice
byl vůz vysvěcen farářem Karlem Macků. V srpnu hasiči ve spolupráci s myslivci opět uspořádali na
myslivně v Nové Vsi Letní hrátky. Akce je určena především pro děti, ale díky výbornému
zvěřinovému pohoštění si přijdou na své i dospělí.
Významným momentem pro kunčinské hasiče se stalo rozhodnutí místního zastupitelstva (7. 8. 2017)
schválit záměr výstavby nové hasičské zbrojnice. Stará budova je již delší dobu v kritickém stavu a
nová zbrojnice bude nejen přínosem pro činnost SDH Kunčina, ale zároveň chloubou celé obce.
Rok 2017 zakončili hasiči tradičním způsobem (sobota 2. 12.). Mikuláš, andělé a houf čertů připravili
pro děti v kulturním domě program, zpestřený nezbytnou nadílkou. Celá společnost se pak v průvodu
přesunula na náves před obecním úřadem, kde Mikuláš rozsvítil vánoční strom. Mikulášské setkání
bylo završeno velkolepým ohňostrojem.

Motočerti
Spolek Motočerti Kunčina zahájil nový rok již 4. ročníkem turnaje v kulečníku, který byl opět
uspořádán v pohostinství U Fryčů. Zájem o turnaj rok od roku stoupá, proto první zápasy základního
kola probíhaly již od listopadu. Velké finále se odehrálo na konci ledna za velké podpory diváků.
Rostoucí
obliba
a zájem diváků přispěly k uspořádání nové akce. Na přelomu března a dubna se konal první ročník
Jarního turnaje dvojic v kulečníku. Soutěž byla pro hráče i diváky atraktivní, zábavná a tři nejlepší
dvojice byly ohodnoceny poháry.

Cyklistický klub Čerti Kunčina
Členové a příznivci klubu uspořádali 4. 2. 2017 již 5. ročník Zimního cyklistického biatlonu (kolo +
střelba ze vzduchovky) v areálu Pod Skalkou. Tento závod každým rokem získává více příznivců jak
z řad závodníků (letos 30), tak i diváků. Domácí závodníci tvořili třetinu startovního pole a byli
bouřlivě povzbuzováni. Tradiční hlavní cenou byl živý kapr vlastnoručně vylovený z kádě s ledovou
vodou.
Letní Kunčinský duatlon a s ním spojený dětský Cyklománek proběhl 2. 9. 2017 za účasti domácích
i přespolních cyklistů. Všichni především chválili kvalitní zázemí v kunčinském sportovním areálu.
V průběhu jara a léta se členové klubu účastnili závodů oblastního seriálu Cykloman, v nichž velmi
úspěšně reprezentovali naši obec a pravidelně se objevovali na stupních vítězů.

Sidecarcross
Také v roce 2017 výborně reprezentoval naši obec pan Stanislav Hutira. Se svým kolegou již po čtvrté
vyhráli Pohár veteránů v sidecarcrossu. Prosadili se však i v zahraničí. V srpnu se totiž zúčastnili
Mezinárodního závodu veteránů v Lotyšsku a opět zvítězili.

Do pestré mozaiky společenských akcí přispěli i majitelé pohostinství U Fryčů, kteří uspořádali 11. 11.
Posezení u svatomartinské husy zpestřené Halloweenskou party. Nechyběly nápadité kostýmy
a masky, zábavné soutěže a bohatá tombola.

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

2. 5.
22. 5.
27. 5.
20. 6.
2. 7.
5. 7.
11. 8.
28. 8.
13. 9.
17. 9.
21. 9.
25. 9.
2. 12.
11. 12.
19. 12.

Šmejdířová Kristýna
Voráč Kristián
Cvrk Kryštof
Kubín Filip
Kvapil Jaroslav
Nováček Tomáš
Sedílek Ladislav
Marek Josef
Moštěková Adéla
Klon Michal
Parolek Ondřej
Krutílková Elen
Zobačová Amálie
Bisová Alice
Šettner Jáchym

K 338
NV 131
K5
K 157
NV 106
K 113
NV 51
K 38
K 96
K 30
K 64
K 226
NV 37
NV 134
K 300

Úmrtí
V tomto roce zemřelo 11 občanů.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

30. 3.
8. 5.
15. 5.
18. 5.
28. 6.
9. 7.
21. 7.
29. 8.
10. 9.
7. 10.
4. 11.

Pařil Jiří
Štefková Marie
Protivánková Petra
Trnečka Ferdinand
Hloušek Jan
Beránek Richard
Kadlec Vladimír
Sedláčková Jiřina
Grubrová Anastázie
Mička Vladimír
Němec Miroslav

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2017:
Kunčina – 1022 obyvatel
Nová Ves – 363 obyvatel
Celkem – 1385 obyvatel

K 233
NV 14
K 93
K 141
K 53
NV 82
NV 98
NV 47
NV 53
NV 46
NV 58

73 let
33 let
88 let
72 let
90 let
61 let
81 let
90 let
58 let

Jubilea
V tomto roce jsme si připomněli tato významná jubilea:
4. 2.
5. 2.
22. 2.
8. 5.
11. 5.
9. 6.
19. 6.
12. 7.
15. 7.
20. 7.
2. 8.
21. 8.
23. 8.
26. 8.
15. 9.
17. 9.
14. 10.
1. 11.
10. 11.
7. 12.
18. 12.

Fafílek František
Kaláb Josef
Havliš Josef
Grubrová Anastázie
Novotná Jana
Koutný Josef
Kalinová Vilemína
Hlavsová Jindřiška
Zoubková Marie
Bernreiterová Věra
Kubíková Anežka
Kalábová Ludmila
Staříková Františka
Kuklová Mária
Brandesová Marie
Přibyl Jaroslav
Seryn Jaroslav
Seryn Lubomír
Papežík Pavel
Miková Dagmar
Hruban Karel

75 let
80 let
85 let
90 let
75 let
90 let
80 let
85let
75 let
75 let
98 let
75 let
85 let
90 let
75 let
75 let
85 let
80 let
75 let
80 let
75 let

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

Zápis vypracovala Mgr. Iva Richterová, kronikářka obce

