
ZÁPIS DO OBECNÍ KRONIKY ZA ROK 2013 

Počasí 

V počátečních týdnech nového roku pokračovalo teplé počasí s teplotami nad nulou doplněné 

občasným deštěm a silnějším větrem. V polovině ledna se začalo ochlazovat, teploty klesly pod nulu 

(minimum - 9°C) a přidalo se i sněžení. Ovšem 29. 1. přišlo oteplení, déšť, plusové teploty a tím i 

obleva. Ani měsíc únor nepřinesl zásadní změny. Většinou se teploty pohybovaly v noci lehce pod 

nulou, ve dne mírně nad nulou. Až po 20. 2. začalo hustě sněžit, a tak se konečně vytvořila souvislá 

sněhová pokrývka. Avšak na konci měsíce opět začaly teploty stoupat (ve dne 6°C) a sníh zcela 

zmizel. Mírné oteplování pokračovalo i v březnu. Ve druhém týdnu bylo ve dne naměřeno až 10°C. 

Vše naznačovalo, že příchod jara je velmi blízko, ale zima se ještě zdaleka nevzdávala. V polovině 

března nastalo prudké ochlazení doprovázené studeným větrem. Denní teploty klesly pod bod mrazu.            

18. 3. začalo hustě sněžit a do druhého dne napadlo 20 cm sněhu. Tento ráz počasí se udržel až do 

konce měsíce. Očekávaný počátek jara byl označen za nejchladnější za posledních 200 let. Ještě 

v pátek 29. 3. se snesla na naši obec hustá chumelenice. A vtom se naskytl neobvyklý pohled. Mezi 

sněhovými vločkami kroužil čáp. Další den se sice přechodně oteplilo na 6°C, ale v neděli 31. 3. opět 

celý den sněžilo (na některých místech Moravy napadlo až 30 cm sněhu) a při teplotě kolem nuly se 

sněhová pokrývka udržela do velikonočního pondělí, které připadlo na 1. dubna. Chladno a občasné 

sněžení s teplotami do 4°C přetrvávaly i v dalších dubnových dnech. Od druhého týdne konečně 

začalo pozvolné oteplování, i když bylo doprovázeno typickým aprílovým počasím, tj. polojasno, 

zataženo, časté přeháňky. Od 15. 4. zavládlo slunečné počasí, které vyvrcholilo 18. 4. teplotou 21°C (v 

Čechách byla naměřena rekordní teplota 28,6°C). Avšak v pátek 19. 4. přišlo náhlé ochlazení a déšť, 

při němž teploměr po celý víkend ukazoval jen 12°C. Po víkendu se opět oteplilo a po zbytek měsíce 

dubna zavládlo příjemné počasí s teplotami do 20°C. Měsíc květen se ukázal ve dvou odlišných 

podobách. Většinou přetrvávalo běžné počasí, kdy se střídalo slunečno, zataženo, občasný déšť a 

teploty do 20°C. Prudkou změnu přinesl druhý květnový víkend s ochlazením na 12°C a zejména 

sobota 25. 5. (14°C) a neděle 26. 5. (12°C). V pondělí 27. 5. bylo naměřeno pouhých 10°C (na 

Šumavě se objevil sníh). Nevlídné počasí s častým deštěm (v jižních, středních a severních Čechách 

lokální povodně) pokračovalo a poznamenalo i začátek června. Změna nastala od druhého červnového 

týdne. Počasí se konečně ustálilo. Slunečno s teplotami kolem 20°C bylo občas vystřídáno krátkou 

bouřkou. Ve třetím týdnu začaly teploty výrazně narůstat, takže vše připomínalo spíše vrcholící léto. 

Teploty se blížily ke 30°C. Ve čtvrtek 20. 6. dosáhla odpolední teplota v naší obci hodnoty 32°C. 

Kvůli velkému horku dokonce zasahovali hasiči. Vedro totiž natolik rozpálilo plechovou střechu 

drůbežárny v areálu společnosti Agro, že už nedostačovala vnitřní klimatizace, takže hrozil úhyn 

drůbeže. Proto byli povoláni hasiči, kteří celé odpoledne ochlazovali plechovou střechu proudy 

studené vody. Nezvyklá vedra však brzy pominula a závěr června přinesl ochlazení, silný vítr, déšť a 

teploty do 15°C, později do 20°C.  Červencové počasí nebylo ničím výjimečné, tzn. většinou 

slunečno, spíše sucho, teploty kolem 25°C. Od 20. 7. začaly teploty narůstat k hodnotám kolem 30°C, 

vrcholu bylo dosaženo v neděli 28. 7. (34,5°C). Následujícího dne se přihnala veliká bouřka, která 

lámala větve stromů a porážela dřevěné ploty. Přesto i v dalších dnech setrvalo horké počasí 

s třicetistupňovými teplotami. Až 9. 8. ukončila bouřka tropická vedra. Následující srpnové týdny 

přinesly příjemné, slunečné, spíše suché počasí s teplotami kolem 25°C a v závěru měsíce lehce nad 

20°C. Následující měsíc září lze charakterizovat jako chladný, deštivý, větrný, s denními teplotami 

v rozmezí 12 - 15°C, tedy teplotně podprůměrný. Tato dosti velká a náhlá změna počasí ve srovnání 

s příznivým srpnem negativně ovlivnila do té doby slibnou úrodu zejména na zahrádkách a v sadech. 

Většina plodů a výpěstků začala v důsledku častých dešťů praskat, hnít nebo plesnivět. Začátek října 

přinesl jasnější oblohu, ale zároveň další pokles teplot. Denní teploty dosahovaly pouhých 10°C a 



v noci klesaly i pod bod mrazu. Postupně se přidaly mlhy a občasný déšť. Téměř celý listopad vládlo 

počasí typické pro toto roční období: vlhko, déšť, neustálé mlhy, teploty mezi 5 a 10°C. V noci 25. 11. 

přišel první mráz a poprašek sněhu. V dalších dnech zůstala situace podobná. Zavládlo počasí spíše 

mrazivé, v prvním prosincovém týdnu se přidal velmi silný vítr a sněžení. Od poloviny prosince 

přetrvávalo vlhké, sychravé počasí s teplotami kolem nuly, ve vánočním týdnu se ještě oteplilo. 25. 12. 

bylo naměřeno 8°C. Do konce roku se teploty pohybovaly mezi 5 - 8°C. Meteorologové označili 

Vánoce roku 2013 za nejteplejší za posledních 25 let.  

Obecní úřad  

V roce 2013 byly realizovány projekty, jejichž cílem bylo zkrášlit prostředí v naší obci a vytvořit co 

nejlepší podmínky pro naše občany. Pokračovala výměna starých, nevzhledných čekáren na 

autobusových zastávkách. V okolí zastávky u prodejny Hruška proběhla navíc rozsáhlejší úprava 

prostranství. Na tomto místě se totiž shromažďují děti, které dojíždějí do školy z Nové Vsi. 

V posledních letech byly děti čekající na autobus stále více ohrožovány zvyšujícím se silničním 

provozem. Proto byl vybudován nový chodníček spojující odbočku ke škole přímo se zastávkou, takže 

školáci se vůbec nemusí pohybovat po hlavní komunikaci. Dále bylo jinak nevyužité prostranství 

vybaveno lavičkami a pružinovými houpačkami, takže jej teď hojně využívají i maminky s malými 

dětmi. Další akce se týkaly zejména sportovišť. Například byla zpevněna cesta k víceúčelovému hřišti 

u ZŠ Kunčina v bývalém úvozu. V areálu ZŠ byl za pomoci těžké techniky srovnán terén na rozlehlém 

pozemku za hlavní budovou. Upravená plocha bude sloužit například jako závodní dráha pro soutěže 

mladých hasičů. Na hlavním sportovišti, kde se nachází fotbalové hřiště, se konečně podařilo 

vyhloubit studnu. Díky vodě z tohoto přírodního zdroje se ušetří značné finanční prostředky na 

závlahu trávníku.   

Významnou investiční akcí je reorganizace systému veřejného osvětlení (instalace elektronických 

předřadníků a výbojek nové generace), která byla po dvou letech zdárně dokončena. To společně 

s automatickým zapínáním a vypínáním pomocí fotočidla zajistilo významné úspory nákladů na 

osvětlení obce.  

V Nové Vsi po loňské úpravě hřbitova a jeho okolí přišla na řadu místní kaple, tedy kostel svatého 

Rocha. Zejména klempířské a zednické práce zabránily dalšímu vlhnutí a chátrání této památky a 

rozhodně zlepšily její vzhled. Na horním konci Nové Vsi byla navíc upravena točna autobusu na 

konečné zastávce. 

Znak obce a vlajka 

V srpnu 2013 na veřejném zasedání schválili zastupitelé obce jeden z deseti návrhů na podobu 

obecního znaku a vlajky. Předložené varianty vypracoval specialista v oboru heraldika a vexilologie. 

Nakonec byl vybrán návrh číslo 3, jehož popis zní takto: 

Znak - v zeleném štítě mezi dvěma zlatými obilnými klasy, každý se čtyřmi listy, doleva obrácená 

stříbrná radlice nahoře provázená stříbrným lněným květem se zlatým středem. 

Vlajka - zelený list s bílým svislým pruhem vycházejícím ze šesté a sedmé čtyřiadvacetiny horního a 

dolního okraje listu, pruh provázen dvěma žlutými obilnými klasy, každý se čtyřmi listy, poměr šířky 

k délce listu je 2 : 3. 

Motiv radlice odkazuje na pečeť Kunčiny z roku 1787, květ lnu odkazuje na pečeť Nové Vsi. Zelený 

štít symbolizuje historicky zemědělský charakter vsí a jejich zasazení do venkovské krajiny. V užším 



výběru se objevila i varianta s modrým štítem, který korespondoval s barvou štítu zemského znaku 

Moravy a vyjadřoval tak historicky moravskou zemskou příslušnost obce.  

Žádost o udělení znaku a vlajky projednal podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny 

Parlamentu České republiky a doporučil, aby navrhované symboly byly naší obci uděleny. Dekrety o 

udělení práva užívat schválené symboly budou snad brzy slavnostně předány předsedou Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. 

Knihovna 

Dne 15. ledna byl slavnostně zahájen provoz Obecní knihovny v Kunčině v novém působišti. 

Z nevyhovujících prostor v kulturním domě byla knihovna přestěhována do klubu důchodců. Lepšímu 

provozu pomohla už tolik potřebná modernizace, tj. nový počítač, software a internet. Velkým 

přínosem je i nová knihovnice - paní Marta Alexandrová. Díky jejímu nadšení a elánu se kromě 

výpůjček knih organizují setkání občanů, zejména našich žen a dětí. Například v sobotu 20. dubna 

proběhla v sále klubu důchodců soutěž o nejlepší pouťové koláče spojená s výstavou starožitného 

nádobí a dalších předmětů, které se používaly v domácnostech před mnoha lety. Celý sál byl zaplněn 

vzorky kuchařského a cukrářského umění našich žen. Návštěvníci ochutnávali, posuzovali vzhled a 

nakonec pomocí hlasovacích lístků vybírali nejlepší výrobky. Nejvíc hlasů získaly koláčky, které 

upekla paní Jana Šidová (rozená Hušková).  

Ve dnech výpůjček sem přicházejí lidé nejen pro knihy, ale scházejí se, aby si popovídali, strávili 

spolu volný čas, děti si kreslí, prohlížejí si knihy. Proto není divu, že obě knihovny (v Kunčině i 

v Nové Vsi) neunikly pozornosti nadřízených institucí. Dne 15. října 2013 byly na Krajském úřadě 

v Pardubicích udělovány tituly Knihovnický anděl 2013. Slavnostního ceremoniálu se zúčastnily naše 

knihovnicemi paní Marta Alexandrová a paní Drahomíra Šebelová v doprovodu starosty obce Romana 

Richtera. Knihovna získala Čestné uznání za vytvoření přívětivého prostředí pro své uživatele.  

 

Prezidentské volby 

Ve dnech 15. - 16. ledna se konaly první přímé prezidentské volby. Nejvážnějšími kandidáty byli 

Karel Schwarzenberg a Miloš Zeman. Rozhodnutí však padlo až ve druhém kole po 14 dnech. Voleb 

se zúčastnilo v Kunčině 362 voličů, což představuje 46% z celkového počtu. S počtem 250 hlasů 

zvítězil Miloš Zeman. Druhý kandidát získal 109 hlasů. 

 

Záchrana lidského života 

Dne 11. 12. byla na obecní úřad oznámena vážná věc. Pan Mrštný, rozvozce obědů, si všiml 

nevyzvednutého obědníku u domu paní Hlavičkové. Také sousedé byli znepokojeni a začali se obávat 

o její zdraví i život. Pan starosta se tedy obrátil na obvodní oddělení Policie ČR v Moravské Třebové. 

Na místo brzy dorazila policejní hlídka a za pomoci hasičů pronikla do zamčeného domu. Uvnitř byla 

nalezena paní Hlavičková, která zde ležela patrně celé dva dny s poraněnou nohou, aniž by si byla 

schopna sama zavolat pomoc. Naštěstí pomoc přišla včas a zraněná paní mohla být předána do péče 

lékařů. Všem našim občanům, kteří nebyli lhostejní, projevili starost o svou sousedku, a tak jí 

zachránili život, patří velký dík. 

   



Narození 

V tomto roce se narodilo celkem 15 dětí, z toho v Kunčině 10 dětí, v Nové Vsi 5 dětí. 

1.    13. 2.     Turická Nela   Kunčina 231 

2.    29. 3.     Kubíková Nikola  Kunčina 363 

3.    24. 4.     Valach Tobiáš  Nová Ves 41 

4.      1. 5.     Ondráčková Adéla   Kunčina 243 

5.    19. 5.     Neznaj Ondřej           Nová Ves 126 

6.    17. 7.     Kadlec Daniel        Nová Ves 85 

7.      8. 8.     Konečný Tomáš  Kunčina 204 

8.    20. 8.     Šejnohová Madlen  Kunčina 317 

9.    24. 9.     Kvapilová Viktorie     Nová Ves 106 

10.      5. 10.   Roušová Hana       Kunčina 313 

11.    18. 11.   Gáborová Adriana  Kunčina 204 

12.    29. 11.   Tomášková Adéla    Nová Ves 66 

13.    22. 12.   Šettner Jan           Kunčina 300 

14.    27. 12.   Kučerová Táňa        Kunčina 114 

15.    28. 12.   Krahulcová Lenka   Kunčina 42 

Úmrtí 

V Kunčině a v Nové Vsi v tomto roce zemřelo 9 občanů. 

1.     20. 2.     Novák Václav              Nová Ves 80        80 let 

2.     11. 3.     Procházka Jan              Kunčina 56          56 let 

3.     15. 3.     Dvořák František         Nová Ves 26        78 let 

4.     28. 4.     Vícha František             Kunčina 109        60 let 

5.       6. 5.     Šmídová Ludmila         Nová Ves 71        83 let 

6.     12. 5.     Šenkyříková Věra         Nová Ves 60        64 let 

7.     22. 7.     Protivánková Eliška    Kunčina 245        91 let 

8.       5. 8.     Blašková Růžena          Kunčina 277        71 let 

9.     12. 11.   Ženata Stanislav         Kunčina 18           92 let 

 

Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2013: 

Kunčina - 1033 obyvatel 

Nová Ves - 348 obyvatel  

Celkem - 1381 obyvatel 

Jubilea 

V tomto roce jsme si připomněli tato významná životní jubilea našich občanů: 

13. 1.    Kadlecová Antonie       80 let  K 

16. 1.    Augustinová Anežka    85 let  K 



23. 1.    Nepeřil Josef              80 let  NV 

25. 1.    Blattnerová Anna     80 let  K 

24. 3.    Fiala Josef                  91 let  K 

  6. 4.    Trnečka Miloš          85 let  K 

15. 4.    Soldánová Libuše        80 let  K 

15. 4.    Trnečková Irena       80 let  K 

26. 4.    Pečinková Marie        80 let NV 

  5. 5.    Dvořáková Marie     80 let  NV 

12. 5.    Čonková Anna             75 let  K 

  5. 7.    Serynová Libuše      75 let  NV 

  5. 7.    Kropáčková Miluška  75 let  K 

15. 7.    Trnečka Ferdinand    85 let  K 

22. 7.    Dvořák Jan                  75 let  NV 

  2. 8.    Kubíková Anežka    94 let  NV 

  5. 8.    Kadlec Jan                  85 let  NV 

14. 8.    Sedílková Helena     80 let  K 

  2. 9.    Šejnohová Marie       91 let  NV 

  4. 10.  Pernicová Anna       92 let  K 

  4. 11.  Fialová Ludmila      80 let  K 

11. 11.  Ženata Stanislav      92 let  K 

19. 11.  Korčáková Emilie     80 let  K 

21. 11.  Selingerová Helena 75 let  K 

 

 

 

Akciová společnost Agro Kunčina 

V roce 2013 společnost investovala do silážních jam: nákup (v Linharticích) 1 mil. Kč, opravy 2 mil. 

Kč. Dále proběhla kolaudace bioplynové stanice II. Pro využití tepla byla vybudována sušárna na 

dřevo a navíc je vytápěna nová tenisová hala. V živočišné výrobě byly zachovány přibližně stejné 

stavy dobytka jako loni. 



Rostlinná výroba: 

   2012                                                     2013 

Řepka        501 ha - 2,1 t             636 ha - 3,2 t 

Pšenice        807 ha - 2,8 t              778 ha - 6,2 t 

Ječmen         662 ha - 3,5 t              342 ha - 4,0 t 

Kukuřice        550 ha - 55 t              630 ha - 40 t 

Produkce mléka: 1 347 311 l mléka 

Výkupní cena: 8,36 Kč (loni 7,80 Kč) 

Počet zaměstnanců se nezměnil.  

 

 

Vypracovala kronikářka obce Mgr. Iva Richterová 

 

    

 

 

      

                 

 


