
Kronika 2015 

Letošní leden i únor opět nenaplnily představy o typické zimě. Lednové počasí lze charakterizovat 

jako velmi proměnlivé a teplotně nadprůměrné. Častěji než sníh se objevoval déšť a denní teploty se 

pohybovaly většinou nad nulou. Na začátku února se lehce ochladilo, bylo zaznamenáno pár 

mrazivých dnů, občasné sněžení a silný vítr, ale od druhého týdne zase převažovaly plusové teploty. 

V březnu se neustále střídaly dny oblačné i slunečné, dešťové i sněhové přeháňky často doprovázené 

silným větrem. Od poloviny měsíce začaly teploty pravidelně překračovat hranici 10°C, většinou bylo 

zataženo a deštivo. Avšak v noci 30. 3. se přihnala vichřice, a dokonce bouřka, která přinesla déšť i 

kroupy. Druhý den vichřice, která lámala větve stromů (v jiných obcích ničila i střechy), vyvrcholila 

v tomto ročním období nevídanou bouřkou s hromy, blesky a kroupami. Toto nevlídné, vlhké, větrné 

a velmi chladné počasí (kolem 5°C) setrvalo i první dubnový týden, tedy přes celé Velikonoce. Náhle 

nastal obrat a teploty začaly stoupat. Dubnové počasí pak připomínalo jízdu na horské dráze. Prudká 

ochlazení až na 6°C střídala pozvolná oteplování až k dvacetistupňovým hodnotám, které opět 

ukončil studený vítr a déšť (v úterý 28. 4. bylo dopoledne slunečno, 20°C, odpoledne přinesl vítr 

ochlazení, takže v 16.00 při dešti klesla teplota na 7°C). Květen proběhl bez větších výkyvů, většinou 

se denní teploty pohybovaly v rozmezí 15 – 20°C. V první polovině června zavládlo příjemné, často 

slunečné počasí s teplotami kolem 25° C, které vyvrcholilo v sobotu 13. 6. tropickou třicítkou. Další 

den se hrozivě schylovalo k bouřce, která udeřila po 18. hodině. Mohutná průtrž mračen a kroupy 

způsobily v naší obci zvláště v blízkosti potoka lokální povodeň. Prudký liják trval sotva půl hodiny, ale 

přesto zapříčinil zatopení mnohých sklepů a zaplavení níže položených pozemků. Navíc obrovský 

příval bahnité vody z polí za kostelem způsobil, že pod vodou zcela zmizel nejen most přes potok, ale 

i celé tenisové hřiště za obecním úřadem. Naštěstí po odeznění bouřky voda brzy opadla. Bouřka 

přinesla i změnu počasí. Do konce měsíce přetrvávaly oblačné, spíše chladnější dny s teplotami do 

20°C. Oteplení se dostavilo na přelomu června a července. Stoupající teploty vyvrcholily 5. -7. 7. 

hodnotami 32 - 33°C (na jižní Moravě naměřen nejteplejší 7. červenec v historii měření, tj. 36°C). Na 

druhý den horko ukončila bouřka a hlavně silný vítr, který dokonce zlomil vánoční smrk u základní 

školy. Další a ještě intenzivnější vlna veder přišla po 20. červenci. Ve středu 22. 7. teploměr ukazoval 

patrně u nás rekordní hodnotu 37°C. Letošní červenec vyhodnotili meteorologové jako třetí 

nejteplejší za posledních 50 let a zároveň pátý nejsušší v historii měření. Po mírném ochlazení se na 

začátku srpna vrátilo slunečné, velmi teplé (denní teploty kolem 30°C, tropické noci) a především 

nadále velmi suché počasí. Dlouho očekávaný déšť a zároveň ochlazení přinesla druhá polovina 

srpna. Typicky letní počasí s třicetistupňovými teplotami se vrátilo ještě na samém konci srpna. Září 

znamenalo citelný zvrat. Dny byly často oblačné, objevily se první mlhy a teploty se pohybovaly 

většinou v rozmezí 14 – 17°C. S příchodem podzimu se postupně ochlazovalo, převažovalo zataženo, 

občas déšť nebo mrholení, teploty klesly pod 10°C, v noci i pod bod mrazu. Počátek listopadu byl 

nadprůměrně teplý s hodnotami až 15°C, ale po 20. listopadu se ochladilo, objevil se první sníh a také 

silný vítr. Prosinec se vyznačoval poměrně stabilním počasím. Obloha byla zamračená, bylo mlhavo, 

sychravo, ale na prosinec poměrně teplo (kolem 5°C). O vánočních svátcích teploty narůstaly až 

k 10°C (26. 12. – nejteplejší vánoční den za posledních 10 let). Až na samém konci prosince se lehce 

ochladilo a teploty klesly pod bod mrazu. Letošní prosinec byl vyhodnocen jako druhý nejteplejší od 

roku 1961. Rok 2015 hydrometeorologové charakterizovali teplotně spíše nadprůměrný, avšak 

srážkově naopak podprůměrný s citelným nedostatkem srážek, což má za následek již několik měsíců 

trvající sucho.  

 

 

 



Obecní úřad 

Po volbách na podzim 2014 vstoupilo do roku 2015 nové zastupitelstvo v čele se starostou panem 

Miroslavem Kubínem. Finanční výbor vede pan Zdeněk Henych, kontrolní výbor pan Jiří Jelínek, výbor 

pro sport, kulturu a životní prostředí pan Ondřej Brychta.  

Mezi prvními body jednání nového zastupitelstva byla problematika komunálního odpadu. V tomto 

roce byl svoz plastů organizován nejen formou pytlů, ale navíc bylo na vytipovaných místech 

umístěno 16 kontejnerů na plasty a 8 kontejnerů na třídění papíru. Změny nastaly i v oblasti třídění 

biologicky rozložitelných odpadů. Každá obec má nyní povinnost zajistit kompostování biologického 

odpadu, proto vedení obce jedná o projektu na výstavbu kompostárny. 

Již na konci minulého roku proběhlo výběrové řízení na pozici správce sportovních areálů. Od I. ledna 

toto místo zastává pan Josef Kalina.  

Většina projektů, které se snaží měnit tvář naší obce k lepšímu, může být realizována díky programu 

VPP, prostřednictvím něhož obec získává pracovníky. VPP - veřejně prospěšné práce jsou jedním 

z nástrojů, jak podporovat zaměstnanost obyvatel, kteří mají problémy s pracovním uplatněním. Jsou 

realizovány úřadem práce, který sepíše dohodu se zaměstnavatelem (obec) a ten pak dostává dotace 

na pracovní místo. V letošním roce se jedná o 13 tisíc měsíčně na jedno pracovní místo. Díky 

programu úřadu práce zaměstnala letos obec Kunčina 19 pracovníků, kteří vykonávali velmi 

různorodou práci. V zimním období se starali o odklízení sněhu na chodnících za pomoci nově 

pořízené techniky Vari. Dále pracovali v Kulturním domě v Kunčině – zednické práce, malování, 

topení, opravy WC, kotelny a zázemí pro zaměstnance. V únoru nastoupil nový zaměstnanec obce 

pan Pešava, odborník především na zednické práce. Jeho prvním úkolem byla celková rekonstrukce 

(omítky, strop, dlažby) kuchyně v Klubu důchodců. V březnu začaly práce na opravě obřadní místnosti 

našeho obecního úřadu. Po odstranění dřevěného obložení, za kterým se držela vlhkost, následovaly 

nové omítky, strop, malba, nová svítidla. Na čelní zeď byl umístěn znak obce, velký státní znak a 

ozdobný nápis obec Kunčina. Později byla provedena i oprava chodby. V dubnu začala rekonstrukce 

sklepních prostor Kulturního domu v Kunčině (tzv. peklo). Byla zbourána příčka a odstraněno plastové 

obložení. Následovala oprava stropu, obezdívka, výměna okna, vybourání nových dveří pro únikový 

východ, nová dlažba. Po celé délce místnosti byl instalován barový pult. Další část pracovní skupiny 

byla vyčleněna na rekonstrukci hřiště v Nové Vsi. Bylo renovováno vybavení sportoviště, navezeno 

přes dvacet tun materiálu na srovnání hrací plochy a nataženo nové pletivo. Někteří pracovníci měli 

na starost úklid chodníků po zimním posypu a úklid materiálu po kácení a prořezu dřevin. Dále 

instalovali po celé obci nové informační tabule a úřední desku pro Novou Ves. Část pracovníků je 

vyčleněna na úpravy zeleně. Jedná se o sekání trávy a údržbu zeleně na veřejných prostranstvích. 

V následujících měsících pracovali zaměstnanci na těchto úkolech: úklid následků po červnové velké 

vodě a červencové vichřici, opravy obecních cest, svoz bioodpadu, rozvoz kontejnerů na tříděný 

odpad, vytřídění odpadu při velkoobjemovém sběru, osazení dopravních značek, vyhotovení 

chodníků s lavičkami a parkoviště u Klubu důchodců, výstavba dřevníku u Kulturního domu v Kunčině, 

oprava veřejného osvětlení u okálů, přestavba bývalé místnosti pro kadeřnici v Klubu důchodců na 

klubovnu SDH. Proběhly také přípravné práce a rozvoz materiálu na budovaná dětská hřiště, instalace 

herních prvků a oplocení daných areálů. Dětská hřiště budou fungovat na dvou lokalitách – park u 

prodejny Hruška v Kunčině a sportoviště u hostince v Nové Vsi. Ve finále budou hřiště vybavena 

lavičkami a zkrášlena zelení. V letních měsících byla provedena řada oprav v MŠ Kunčina. Jednalo se o 

kompletní rekonstrukci kuchyně včetně výměny varné techniky a opravy chodby a umývárny – 

omítky, stropy, obklady, dlažby. V MŠ Nová Ves proběhly zejména venkovní úpravy – plot, okapy, 

svody, chodník, pískoviště.  



K dlouhodobým problémům v naší obci patří budovy, které jsou ve velmi špatném stavu a především 

hyzdí své okolí. Týká se to nemovitosti v Kunčině čp. 200, u níž se zvažovaly možnosti demolice, nebo 

prodeje. Na podzim se přihlásil zájemce s žádostí o koupi i s plány na využití budovy. Zastupitelstvo 

schválilo prodej nemovitosti. Ve velmi nevyhovujícím stavu je i kunčinská hasičská zbrojnice, zde se 

řešení stále hledá. 

Snahou vedení obce je získat na řadu projektů finanční podporu od státu či od Evropské unie, tj. 

dotace. V roce 2015 byly získané dotace následující: 

- vybudování dětských hřišť – 400.000 Kč (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) 

- vybavení knihoven v obci – 10.000 Kč (Pardubický kraj) 

- pořízení kalového čerpadla s příslušenstvím – 25.000 Kč (Pardubický kraj) 

- vybavení pro provoz kompostárny (traktor s nakladačem, překopávač kompostu, nosič 

kontejnerů, velkoobjemové kontejnery, štěpkovač) – 2.229.725 Kč (OPŽP) 

- mzdy zaměstnanců obce – 1.110.759 Kč (MPSV ČR 15%, Evropský sociální fond 85%) 

 

Uplynulý rok byl bohatý na společenské, kulturní a sportovní akce, které organizoval obecní úřad, 

zájmové spolky či sportovní kluby. K nejzdařilejším akcím patřilo představení Divadelního souboru 

Městečka Trnávky. Herci k nám zavítali v sobotu 4. dubna a předvedli komedii Vrátila se o půlnoci. 

Ještě před začátkem představení byla v sále Kulturního domu v Kunčině zcela zaplněna připravená 

místa, takže bylo nutno přidávat další židle pro stále přicházející diváky. Očekávání všech byla 

splněna, což na závěr potvrdil nadšený potlesk celého obecenstva.  

Velký zájem vzbudila další neobvyklá akce, tedy beseda se spisovatelem. Ve středu 27. května se 

v sále Klubu důchodců uskutečnilo setkání čtenářů s Vlastimilem Vondruškou, oblíbeným autorem 

historických příběhů i populárně naučných knih. Pan Vondruška v současnosti patří 

k nejprodávanějším českým spisovatelům a zároveň k nejpůjčovanějším autorům v českých 

knihovnách. Setkání bylo velice zajímavé a zábavné. Došlo i na dotazy posluchačů a autogramiádu.  

27. června měla v Kulturním domě v Kunčině vystoupení dechovka Táboranka. I když byla hudba 

určená především k poslechu, většina návštěvníků si s chutí i zatancovala. 

Důležitou součástí života naší obce je i tradiční vítání občánků, které je zpestřeno promítáním 

rodinných fotografií ze života vítaného miminka i jeho rodičů. Po celý obřad je prováděna 

fotodokumentace, kterou rodina obdrží v elektronické podobě po obřadu. 

Když byl při červencové bouřce poničen vánoční strom u základní školy, bylo nutno najít náhradu. 

Nakonec byl vybrán a ozdoben strom naproti Obecnímu úřadu v Kunčině. V předvečer sv. Mikuláše, 

tedy 5. prosince se za zvuku koled na návsi shromáždilo množství našich občanů a hlavně dětí, aby 

společně byli svědky slavnostního rozsvícení stromu, který symbolizuje blížící se vánoční svátky. 

Kouzelný okamžik měl na starost samotný Mikuláš. Poté se celé prostranství zaplnilo pobíhajícími, 

hlasitými čerty, objevili se i další Mikulášové doprovázení anděly. Příjemné setkání završil krásný 

ohňostroj. 

Mnohé akce uspořádaly místní zájmové spolky a sportovní kluby. Ve dnech 30. a 31. ledna proběhl 

v pohostinství U Fryčů druhý ročník turnaje v kulečníku, kterého se zúčastnilo 15 hráčů ve všech 

věkových kategoriích.  

Cyklistický klub Čerti Kunčina uspořádal 7. února již třetí ročník Zimního cyklistického biatlonu, který 

se skládá z jízdy na horském kole náročným terénem a ze střelby ze vzduchovky na padací terče. 



Závod je umístěn do okolí hřiště Pod Skalou. Postupně získává přízeň diváků i závodníků, jejichž počet 

i přes náročnost tratě rok od roku stoupá. CK Čerti Kunčina každoročně většinou ve druhé polovině 

srpna pořádají i tradiční Kunčinský duatlon, jehož start a cíl bývá na kunčinském fotbalovém hřišti.  

Bylo tomu tak i letos. Navzdory tropickému vedru s teplotou přes 30°C se na start postavilo 40 

závodníků, kteří absolvovali dva 14 km dlouhé, technicky náročné cyklistické okruhy, mezi něž byl 

vložen terénní běh na 3 km.  

V letních měsících zorganizovali dvě významné akce i místní hasiči. Na začátku června proběhly 

v areálu školy závody O pohár SDH Kunčina, v Nové Vsi uspořádali členové SDH Nová Ves již tradiční 

závod O pohár starosty obce. Na konci prázdnin hasiči spojili své síly se členy Mysliveckého sdružení a 

připravili pro děti i dospělé jakési rozloučení s létem nazvané Letní hrátky. Akce proběhla v klubovně 

myslivců v Nové Vsi. Návštěvníky potěšil nejen pestrý program vylepšený bohatou tombolou, ale již 

proslulá výborná kuchyně. Odměnou pro pořadatele byl jistě zájem návštěvníků, a tedy velká účast.  

Na konci října se představil spolek motorkářů a příznivců tohoto sportu Motočerti Kunčina. Při 

příležitosti svátku Halloween, který se v posledních letech stále více dostává i u nás do povědomí lidí, 

uspořádali sraz před pohostinstvím U Fryčů. Všichni zúčastnění si mohli prohlédnout nejrůznější 

stroje a vybavení, někteří si užili i krátkou ukázkovou jízdu. Akce pak vyvrcholila v pohostinství večerní 

halloweenskou party, na níž nechyběla patřičná, trochu strašidelná výzdoba a dokonce masky 

různých strašidel, kostlivců, upírů a dalších příšer. Možná by tato akce mohla být začátkem nové 

tradice.  

V naší obci již několik let funguje Jezdecký klub Kunčina, který si získává stále více příznivců zejména 

z řad dětí. Klub pracuje nejen se svými stálými členy, ale o prázdninách navíc pořádá několik turnusů 

letních táborů pro děti od pěti let. Náplní je především výuka jezdectví a péče o koně, ale také různé 

hry, výtvarné činnosti i výlety do blízkého okolí.  

Společenských, kulturních i sportovních akcí v naší obci přibývá. Stojí za nimi řada obětavých a 

nadšených organizátorů a pořadatelů. Jejich jediným oceněním je zájem a někdy i poděkování 

návštěvníků.  

 

Narození  

V tomto roce se narodilo celkem 18 dětí, z toho 9 dětí v Kunčině a 9 dětí v Nové Vsi. 

1.  28. 1. Pavelková Olga  NV 51 

2.      2. 2. Kopřiva Ondřej  K 123 

3.      4. 2. Kyanková Kristýna NV 127  

4.     4. 2. Kyanka Tomáš  NV 127 

5.     5. 2. Hlaváčová Gabriela NV 137  

6.  16. 2. Slezák Daniel  K 92 

7.      1. 4. Parolková Sofie  K 64 

8.     6. 4. Kvapilová Sofie  NV 106 

9.      5. 6. Tupá Nella  K 302 

10.  22. 6. Novotná Veronika K 289 



11.      8. 7. Šmídová Ella  NV 78 

12.  22. 8. Synek Václav  NV 139 

13.  23. 8. Neznaj Adam  NV 126 

14.      2. 9. Štefková Valerie NV 18 

15.   2. 10. Hruban Miroslav K 375 

16.  16. 10. Procházka Kryštof K 103 

17.   3. 11. Schneiderová Laura K 136 

18.  16. 12. Zeman František K 255 

 

 

 

Úmrtí 

V tomto roce zemřelo 16 občanů. 

1.  13. 1. Ženatová Milada K 18 84 let 

2.  30. 1. Šejnohová Marie K 254 92 let 

3.  5. 2. Bárta Petr  K 204 51 let 

4.  10. 2. Nováček Jaroslav K 113 65 let 

5.  30. 3. Fialová Miluše  K 259 88 let 

6  3. 5. Serynová Jaroslava NV 84 88 let 

7.  7. 7. Trnečková Kristína K 141 86 let 

8.  15. 7. Fiala Josef  K 171 93 let  

9.  23. 7. Nedoma Miroslav K 233 59 let 

10.  2. 8. Kalinová Ilona  K 35 47 let 

11.  5. 9. Novotný Josef  NV 57 80 let 

12.  14. 9. Hutirová Emilie  K 15 63 let 

13.  7. 11. Flajšingrová Marie NV 42 84 let 

14.  14. 11. Korčák Vojtěch  K 148 64 let 

15.  17. 11. Pernicová Anna  K 239 94 let 

16.  21. 12. Zich Bohumír  K 265 68 let 

            

 



Počet obyvatel ke dni 31. 12. 2015: 

Kunčina – 1019 obyvatel 

Nová Ves – 368 obyvatel 

Celkem – 1387 obyvatel 

 

 

Jubilea 

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

11. 2. Zachařová Eva  75 let K 

4. 2. Doleželová Marie 75 let K 

16. 2.  Krejčí Antonín  75 let K 

19. 3. Procházková Ladislava 80 let K 

24. 3. Fiala Josef  93 let K 

24. 4. Plevka Jaroslav  75 let K 

27. 5. Knápková Marie 75 let K 

5. 7. Karvay Rudolf  75 let NV 

2. 8. Kubíková Anežka 96 let NV 

20. 8. Podhorná Marie 75 let K 

18. 9. Nedomová Marie 75 let K 

4. 10. Pernicová Anna  94 let K 

23. 10. Bartůněk František 80 let K 

23. 11. Mička Vladimír  75 let NV 

16. 12. Nepeřilová Ludmila 80 let NV 

31. 12. Pešková Anežka 75 let K 

 

 

Zápis vypracovala: Mgr. Iva Richterová 

                                  kronikářka obce 

 


