ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2020
Počasí
Počasí prvního měsíce roku 2020 lze charakterizovat velice stručně. Většinou převládala
obloha oblačná až zatažená, slabé sněhové přeháňky střídal déšť, teploty jen výjimečně nad
ránem klesly pod bod mrazu a přes den se převážně pohybovaly lehce nad nulou. Proto byl
leden vyhodnocen jako teplotně nadprůměrný (31. 1. teplota 11°C), ale pouze s 50 % srážek.
Únorové počasí bylo podobné. Teploty byly nadprůměrné – v první polovině měsíce kolem
5°C, ve druhé polovině v rozmezí 5 – 10°C. Únor byl také velmi větrný, 10. února se přes naše
území přehnala bouře Sabina a vítr dosahoval síly orkánu. Dokonce se vyskytly i bouřky. Celý
měsíc byl však srážkově nadprůměrný, v našem kraji bylo naměřeno 250 % srážek.
Nevlídné, deštivé a často větrné počasí pokračovalo i v březnu. Teploty občas nesměle
vystoupaly nad 10°C, ale po 20. březnu se opět prudce ochladilo, vrátily se ranní mrazíky a ve
dne se teploty pohybovaly většinou jen mírně nad nulou. Poslední březnový den dokonce
padal sníh.
Počátek dubna byl ještě velice chladný (ráno mráz, přes den kolem 10°C), ale od druhého
týdne se konečně začalo hlásit jaro, které přineslo dny polojasné i slunečné s teplotami
kolem 20°C, i když se ještě objevovaly ranní mrazíky. Po nějaké době se opět projevil
nedostatek srážek, duben 2020 byl totiž vyhodnocen jako nejsušší měsíc za posledních 60 let.
Květnové počasí také zcela nesplnilo naše očekávání. Kromě druhého květnového víkendu,
kdy se teploty dostaly na hodnoty 20 – 24°C, převládalo spíše chladnější, nestálé, velmi
proměnlivé počasí s teplotami kolem 15°C. I tak zvaní zmrzlí muži (12. – 14. 5.) potvrdili svou
pověst ranními mrazíky a denními teplotami 11 – 13°C.
V červnu počasí ukázalo úplně jinou tvář. Konečně se oteplilo, takže teploty většinu dní
překonávaly hranici 20°C, několikrát se přiblížily i k tropické třicítce (např. 13., 27. a 28. 6.).
Zároveň se často objevovaly přeháňky, které přecházely ve vydatný déšť. Několikrát se
přihnaly bouřky s přívalovým deštěm. V pátek 26. 6. odpoledne zasáhla naši obec bouřka
s kroupami připomínající pingpongové míčky, které způsobily škody především v zahradách a
na automobilech.
Červnové deště zapříčinily také časté výjezdy místních hasičů, kteří museli zasahovat
především u zatopených sklepů rodinných domů.
Lze říci, že i měsíc červen byl letos výjimečný, velmi teplý a zároveň nejdeštivější za
posledních 60 let.
Červencové teploty odpovídaly vrcholícímu létu, ale zároveň pokračoval vlhký charakter
počasí s častými přeháňkami. Zejména v poslední dekádě dosahovaly teploty nejvyšších
hodnot (28. 7. až 31°C) a k tomu se během tohoto období čtyřikrát přehnala přes naši obec
bouřka s vydatným deštěm a kroupami.
Podobné počasí bylo i v srpnu: téměř po celý měsíc stabilně vysoké teploty, často nad 25°C,
ale také déšť i bouřky.
Letošní léto se ukázalo hodně teplé a navíc srážkově nadprůměrné (130% normálu).

V září pokračovaly příjemné polojasné dny, mnohdy s teplotami přes 20°C. Jen chladnější
rána s občasnými mlhami předznamenávaly blížící se podzim. Až po 25. září se charakter
počasí změnil. Obloha se zatáhla, teploty klesly na hodnoty kolem 10 – 13°C a zbývající
zářijové dny propršely.
Po mírném oteplení v první říjnové dekádě (16 – 20°C) se citelně ochladilo na 10°C a zvláště
ve druhé dekádě velmi často a vydatně pršelo. Říjen byl vyhodnocen jako extrémně deštivý.
Ke konci měsíce bylo počasí proměnlivé s teplotami 10 – 15°C.
Téměř po celý listopad panovalo typické podzimní počasí ovlivněné dlouhodobou inverzí.
Slunce se ukázalo jen vzácně, většinou převažovalo oblačno až zataženo, teploty postupně
klesaly k hodnotám lehce nad nulou. Na samém konci měsíce, poslední dva dny, začal
poletovat první sníh.
Prosinec začal opět ochlazením, dokonce se v prvních dnech udržel celodenní mráz (těsně
pod nulou). Od 5. 12. se přechodně oteplilo na 10°C, ale od poloviny měsíce zase zavládlo
inverzní počasí se zataženou oblohou, mrholením, deštěm a plusovými teplotami. Bílé
Vánoce letos nenastaly a sníh se neobjevil ani v závěru prosince.
Počasí roku 2020 bylo velmi proměnlivé a často nevyzpytatelné. Ještě v roce 2018 trápilo
naši přírodu hrozivé sucho, v dalším roce byl trochu deštivější pouze podzim.
Naopak rok 2020 byl díky několika srážkově extrémním měsícům (únor 205 %, červen 190 %,
říjen 210 % normálu) vyhodnocen jako nejdeštivější za posledních 10 let.

Pandemie – koronavirus COVID–19
Patrně na podzim roku 2019 byl v Číně identifikován nový druh chřipkového viru, který
dostal označení COVID-19. Původ nového onemocnění nebyl dosud uspokojivě vysvětlen, ale
ukázalo se, že je velmi nakažlivé a nebezpečné. Virus se šíří hlavně vzdušným přenosem.
Příznaky onemocnění jsou velmi různorodé – od bezpříznakového stavu až po vážné,
především respirační komplikace, které mohou končit smrtí.
V průběhu jara 2020 došlo k rozšíření viru do všech zemí světa. První evropské případy byly
identifikovány ve Francii a v Itálii, hlavně v lyžařských střediscích. V březnu byla Evropa
prohlášena za hlavní ohnisko nákazy.
V České republice byla nákaza poprvé potvrzena už 1. března právě u turistů, kteří se vrátili
ze severní Itálie, a velice rychle se šířila dál. Brzy byla přijata řada přísných opatření.
Od 11. března byly uzavřeny všechny školy, 12. března byl vyhlášen nouzový stav, což
znamenalo další omezení:
- uzavřeny hranice
- omezen volný pohyb na veřejnosti – zaměstnání, nutný nákup, lékař
- pohyb venku jen ve dvou lidech a s ochranou úst a nosu
- uzavřeny obchody (výjimka – potraviny, drogerie, lékárny, benzinové pumpy)
- uzavřeny restaurace, sportoviště, kulturní instituce
- omezen přístup na úřady
Po Velikonocích (od 14. 4.) došlo k částečnému uvolnění. Postupně byly otevřeny např.
obchody s textilem, obuví, později velká nákupní centra, zahrádky restaurací. Nadále trvá
povinnost nosit roušky a stále zůstávají zavřené školy.
Nouzový stav byl ukončen 17. 5. a konečně 25. 5. nastupují do školy žáci 1. stupně. Zároveň
jsou zpřístupněny restaurace a sportoviště. Od 8. 6. přicházejí do škol i žáci 2. stupně, ale
účast dětí na vyučování je dobrovolná.
V červenci a srpnu jakoby se život vracel do normálních kolejí. Končí povinnost nosit roušky,
lidé opět cestují, dokonce i do zahraničí. Ale brzy se potvrzuje, že epidemie zdaleka není
zažehnána. Už na konci prázdnin se počet nakažených opět zvyšuje a od září se znovu vracejí
roušky do škol, úřadů a obchodů. Epidemie sílí, a proto vláda 5. 10. znovu vyhlašuje nouzový
stav. Uzavřeny jsou zase obchody, služby, sportoviště, kulturní zařízení, roušky se musí nosit
všude na veřejnosti i při jízdě automobilem.
Epidemie a všeobecná karanténa vážně zasáhla školství. Již 14. 10. byly opět zcela uzavřeny
školy, a proto postupně přešly na tzv. distanční výuku. Teprve od 18. 11. se mohly postupně
do škol vracet nejmladší děti z 1. stupně, na konci listopadu nastoupili ostatní žáci, 2. stupeň
střídavě (rotačně). Situace se však nevyvíjela dobře, takže výuka byla znovu předčasně
přerušena prodlouženými vánočními prázdninami, které začaly o týden dříve.
Krátké uvolnění v prosinci mělo za následek zhoršení epidemie, a proto byla od 27. 12.
zavedena další přísná opatření, např. zákaz vycházení po 21. hodině.
Závěr roku 2020 nebyl nijak veselý.

Obecní úřad
Nejvýznamnější projekty obce v roce 2020
Splašková kanalizace
Od podzimu 2018 probíhala v naší obci stavebně i finančně nejnáročnější akce – vybudování
splaškové kanalizace. Zároveň se v některých částech obce prováděla výměna vodovodního
potrubí a uložení kabelů nízkého napětí do země. Následně bylo nutné provést opravu
místních komunikací a rekonstrukci hlavní silnice (komunikace III. třídy).
V první polovině roku 2020 probíhaly dokončovací práce na jednotlivých stokách a
přípojkách, bylo dokončeno osazení čerpacích stanic, odstraněny nedodělky a dokončeny
práce na úpravách povrchů místních komunikací.
Zároveň byla stavba vyhodnocena ekonomicky (náklady na vícepráce a odpočty) a stanovena
konečná cena díla, která činí 155 199 355 Kč. Při zahájení stavby v roce 2018 byla uváděna
cena zhruba 152 mil. korun.
Obec vyhlásila výběrové řízení na Provozovatele splaškové komunikace Kunčina. Vítězem
řízení se stala firma VHOS, a.s. se sídlem v Moravské Třebové, která na rok 2021 nabídla cenu
stočného 47,50 Kč/m3.
Během září se uskutečnilo několik kontrolních dnů, aby byly zachyceny a odstraněny některé
nedodělky a závady, např. šlo o odstranění tzv. balastních vod. To jsou podzemní vody, které
se dostaly do stokové sítě v důsledku netěsnosti a které mají negativní vliv na cenu stočného.
Proto bylo zapotřebí opravami šachet i potrubí jejich podíl v síti minimalizovat.
V září také byly majitelům nemovitostí zaslány informace o technických a administrativních
podmínkách připojení. Do kanalizační sítě například nesmí být vpuštěna dešťová voda a
neoprávněné napojení do veřejné kanalizace může být pokutováno až do výše 100 000 Kč.
Splašková kanalizace v Kunčině zahájila provoz 8. 10. 2020, provozovatelem je do konce roku
obec Kunčina. Od 1. ledna 2021 se provozovatelem stává vítěz koncesního řízení, tedy
společnost VHOS, a. s. se sídlem v Mor. Třebové.
V rámci realizace celého díla bylo vybudováno přes 550 kanalizačních přípojek.
Ke dni 2. 12. 2020 bylo připojeno 135 nemovitostí. Pro zbývající nemovitosti je určen termín
připojení do 8. 5. 2021.
Rekonstrukce silnice III/36823 Kunčina (komunikace III. třídy)
Jde o projekt Pardubického kraje, který financuje 75 % stavby, 25 % financuje obec Kunčina.
Dílo zahrnuje opravu komunikace, osazení obrubníků na stávajících úsecích chodníků,
položení nových obrubníků v úsecích plánovaných chodníků.
Stavba byla zahájena 28. 7. 2020. V průběhu prací se vyskytly nemalé problémy: chybně
uložené elektrické vedení, poškození přípojky kanalizace (čp. 268), vzlínající voda (čp. 53),
nepříznivé počasí s častými i vydatnými srážkami, problémy s dešťovou kanalizací.
V roce 2020 byly dokončeny 3 úseky o délce 2200 m, zbytek bude dokončen v následujícím
roce.

Výměna vodovodu, uložení elektrických kabelů do země
Na jaře začaly práce na výměně vodovodu. V jarních měsících proběhla II. etapa, na podzim
byla dokončena III. etapa daného projektu.
Patrně v souvislosti s těmito pracemi došlo k nečekané události. V neděli 7. června
odpoledne zasáhla naši obec velká bouřka s vydatným deštěm. Poněvadž v Kulturním domě
Kunčina nebyla dokončena přípojka, došlo k zatopení sklepa, takže museli zasahovat hasiči.
Následně byla provedena oprava dešťové kanalizace.
Souběžně s opravou vodovodu probíhaly v obci další práce. Během jarních a letních měsíců
společnost ČEZ Distribuce, a. s. realizovala projekt Uložení vedení nízkého napětí v obci
Kunčina. Na hlavní trase byly zemní práce na podzim dokončeny.
Přístavba kuchyně – ZŠ Kunčina
V červnu roku 2019 začala v Základní škole Kunčina výstavba nové školní kuchyně a zároveň
modernizace jídelny. Do konce roku 2019 byla hotova hrubá stavba kuchyně včetně střechy,
oken a dveří.
V roce 2020 následovaly vnitřní práce: rozvody vody, elektřiny, topení, podlahy, obklady.
Do prostoru bývalé jídelny a kuchyně byla přesunuta učebna pro pracovní činnosti
(polytechnická učebna), na místě staré učebny vznikla jídelna. Poslední fází projektu byla
instalace vzduchotechniky.
Náročný projekt byl ukončen podle harmonogramu. Výsledkem je moderní kuchyně,
prostorná jídelna s kapacitou 60 míst (původní měla 25 míst), zázemí pro personál a také
nová příjezdová komunikace pro zásobování.
Téměř veškeré stavební práce prováděli zaměstnanci obce a o odborné práce (voda, topení,
elektroinstalace) se postarali místní řemeslníci. Odborná firma vybavila stavbu
vzduchotechnikou. Celkový rozpočet přesáhl 9 mil. korun.
Sociální bydlení
V březnu byly zahájeny práce na opravě domu čp. 223 vedle budovy obecního úřadu. Celý
vnitřek i s podlahou půdy byl vybourán, byla vyměněna polovina střešních trámů a budova
nově zastřešena. Následovala výměna oken a dveří.
Rekonstrukce, jejímž výsledkem bude pět bytových jednotek, skončí v roce 2021. Rozpočet
se zatím pohybuje kolem 7,5 mil. korun, většinu nákladů pokryje získaná dotace.
Rekonstrukce sálu v Kulturním domě v Kunčině
Plánované opravy kulturního domu zahájili zaměstnanci obce na jaře. Kvůli covidové
karanténě byly v té době uzavřeny restaurace a zakázány veškeré kulturní akce, proto mohly
práce v sále i přísálí běžet na plné obrátky.
V letošním roce bylo dokončeno: nové podlahy, oprava obložení, elektroinstalace, rozvody
vodovodu, výměna dveří, výmalba, napojení budovy na splaškovou kanalizaci, rekonstrukce
sociálních zařízení.

Mateřská škola v Kunčině
V průběhu letních prázdnin proběhla rekonstrukce herny v kunčinské školce. Byly odstraněny
staré omítky, zdi ošetřeny a opatřeny sanačními omítkami a položena nová podlaha.
Na odloučeném pracovišti v Nové Vsi se uskutečnila výměna radiátorů, instalace internetové
sítě a likvidace staré dřevěné kůlny, která sloužila jako venkovní sklad na hračky a zahradní
techniku.
Dne 10. 6. 2020 proběhlo výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka MŠ Kunčina. V konkurzu
uspěla paní Bc. Hana Fafílková, která byla následně do funkce jmenována starostou obce.
Schválené dotace
Ze Státního fondu životního prostředí ČR byla naší obci schválena dotace na projekt nazvaný
Obec Kunčina – Sběrná místa a kontejnery. V rámci projektu budou pořízeny nové
kontejnery na třídění a velkoobjemový odpad.
Od Ministerstva zemědělství ČR získala naše obec finanční prostředky na údržbu a obnovu
kulturních a venkovských prvků. Prostředky budou použity na restaurátorské práce v Nové
Vsi, jedná se o sochu sv. Rocha a sousoší Kalvárie v lokalitě mezi kaplí sv. Rocha a hřbitovem.
Schválení finanční podpory
Na prosincovém zasedání schválilo Zastupitelstvo obce Kunčina darovací smlouvy pro
žadatele o finanční podporu (výše daru na rok 2021):
Stanislav Hutira – 20 000 Kč
SDH Nová Ves – 15 000 Kč
Nicol a Lucie Matouškovy – 10 000 Kč
CK Čerti Kunčina – 14 000 Kč
SH ČMS – SDH Kunčina mládež – 13 500 Kč
Myslivecké sdružení Česká hranice – 50 000 Kč
TJ Sokol Kunčina – 33 000 Kč
Celkem: 155 500 Kč

Společenský život v obci
Rok 2020 byl velmi zvláštní. Rozšíření koronaviru COVID – 19 zcela ochromilo fungování celé
společnosti. Od poloviny března se celá naše země ocitla v karanténě, která znemožnila
pořádat jakékoli společenské, kulturní či sportovní akce. Teprve v květnu skončil nouzový
stav a nastalo přechodné uvolnění, ale v říjnu se nepříznivá situace s přísnými omezeními
opět vrátila. Organizovat či plánovat bylo nejisté, proto byla většina tradičních a velmi
oblíbených akcí zrušena nebo odložena na neurčito.
Lidé však nezůstali pasivní. Když bylo na začátku prvního nouzového stavu (březen)
vyhlášeno povinné nošení roušek, velmi brzy se na trhu projevil absolutní nedostatek těchto
ochranných pomůcek. Tehdy se po celé zemi spontánně rozběhla nevídaná akce – šití roušek
podomácku.
Také v naší obci se přihlásili dobrovolníci a dobrovolnice, kteří se rozhodli v době největší
nouze nezištně pomoci svým spoluobčanům:
Dominika Kubišová, Julie Suchá, Pavla Foretová, Marie Fafílková, Jindřiška Brychtová, Marie
Zezulová, Hana Matoušková, Marie Zahradníková, Marie Přívratská ml., Vendula Sekaninová,
Iva Turická, Veronika Matušáková, Hana Fafílková, Sára Fafílková, Marie Topinková, Monika
Šikulová, Lucie Kapounová, Ludmila Kalábová, Zuzana Sýkorová, Miroslava Laštůvková, Marie
Kotoulková, manželé Řehořkovi, Zuzana Dušková, Romana Totůšková.
V průběhu týdne od 18. 3. do 25. 3. 2020 tito dobrovolníci předali na Obecní úřad v Kunčině
celkem 1 350 kusů látkových roušek, které pak byly distribuovány do prodejen potravin
v Kunčině i v Nové Vsi a na pobočku pošty v Kunčině. Zde byly roušky zdarma k dispozici
našim občanům.

Sdružení dobrovolných hasičů
Pro jednotku místních hasičů byl letošní rok výjimečný, počtem jejich zásahů až extrémní.
Nejvíce výjezdů zaznamenali v červnu. Vlivem vydatných srážek došlo k zatopení sklepů
několika rodinných domů a také k několikanásobnému zatopení sklepa v Kulturním domě
v Kunčině. Během června hasiči absolvovali čtyři výjezdy k sedmi nemovitostem, v srpnu
vyjížděli kvůli počasí třikrát (bouřky, spadlé větve, kulminace hladiny potoka).
V září byli přivoláni k požáru novostavby rodinného domu. Příčinou patrně bylo samovznícení
textilií nasáklých hořlavými látkami. Požár se rozšířil po celém objektu a způsobil velké
materiální škody. Ke zranění osob naštěstí nedošlo.
V září proběhl nábor nových členů do družstva mladých hasičů. Zájem byl velký, a tak se
jejich kolektiv rozrostl o 11 dětí.

Cyklistický klub Čerti Kunčina
Letošní seriál Cykloman, jehož se pravidelně účastní i naši cyklisté, měl začít 19. 4. prologem.
Bohužel karanténa neumožnila uspořádat několik závodů a budoucnost celého seriálu byla
nejistá. Naštěstí v červnu byla soutěž obnovena a pokračovala podle původních termínů.
Dokonce byly zaznamenány rekordní počty přihlášených závodníků. Ani v této konkurenci se
členové čertovského týmu neztratili a opět důstojně reprezentovali naši obec.
Vrcholem každoroční činnosti klubu bývá Kunčinský duatlon pořádaný v naší obci. V letošním
roce dosáhlo na stupně vítězů v jednotlivých kategoriích šest členů klubu CK Čerti Kunčina.

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

15. 2.
21. 3.
20. 5.
20. 5.
29. 5.
19. 6.
12. 7.
3. 11.
12. 11.
23. 12.

Dvořáková Ema
Ševčík Jiří
Marek Adam
Cvrková Kateřina
Hutirová Rozárie
Šimek Matěj
Klon Marek
Cedzo Eliáš
Piňosová Olga
Plocr Dominik

NV 101
K 246
K 38
K 210
K 100
K 105
K 27
K 355
K 172
K 287

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

13. 1.
15. 3.
15. 4.
1. 5.
2. 6.
25. 8.
9. 9.
9. 10.
16. 10.
30. 10.

Nepeřilová Ludmila
Fadrná Marie
Blattnerová Anna
Hutira Jaroslav
Kuklová Mária
Janda Jaroslav
Dvořák Jan
Valná Věra
Mlčochová Věra
Fiala Václav

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2020:
Kunčina – 1010 obyvatel
Nová Ves – 365 obyvatel
Celkem – 1375 obyvatel

NV 45
K 180
K 144
K 15
K 198
K 210
NV 56
NV 31
K 22
K 222

84 let
78 let
87 let
69 let
92 let
74 let
82 let
67 let
79 let
64 let

Jubilea
V tomto roce jsme si připomněli tato významná jubilea:
13. 1. Bártová Helena
16. 1. Augustinová Anežka
4. 2. Doleželová Marie
19. 3. Procházková Ladislava
24. 4. Plevka Jaroslav
7. 5. Přibylová Marie
27. 5. Knápková Marie
13. 6. Mašnéglová Marie
25. 6. Marek Zdeněk
5. 7. Karvay Rudolf
5. 8. Sedláková Ludmila
20. 8. Horáček Josef
3. 9. Novotný Miroslav
18. 9. Nedomová Marie
23. 10. Bartůněk František
19. 11. Selingerová Františka
1. 12. Voráčová Františka

75 let
92 let
80 let
85 let
80 let
75 let
80 let
75 let
75 let
80 let
75 let
75 let
75 let
80 let
85 let
75 let
91 let

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

Krajské volby 2020 – Pardubický kraj
Účast: 40,87 % voličů
Konečné výsledky
ANO
3 PK (Pro prosperující Pard. kraj)
ODS a TOP 09
Koalice pro Pard. kraj
Česká pirátská strana
Starostové a nezávislí

19,61 %
14,76 %
14,10 %
13,41 %
12,68 %
7,90 %

11 mandátů
8 mandátů
8 mandátů
7 mandátů
7 mandátů
4 mandáty

Hejtman Pardubického kraje:
JUDr. Martin Netolický, Ph. D., 38 let, hejtman PK, vysokoškolský učitel – 6 777 hlasů (3 PK)

Zápis vypracovala Mgr. Iva Richterová, kronikářka obce

