KRONIKA KUNČIC NAD LABEM 2006
Politické události roku 2006

Dne 15.3.2006 Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přehlasovala prezidentské
veto a schválila zákon o registrovaném partnerství. 27.3. se v České republice
vyskytl první případ ptačí chřipky, kdy uhynulá labuť byla nalezena v Hluboké nad
Vltavou. Na konci března se opět rozvodnily některé české řeky, jedna z nejhorších
situací byla na Vranovské přehradě, 30.3. v 04.00 hod. se tato přehrada zcela
naplnila. Byl zde vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity, který byl rovněţ vyhlášen na
řekách Malše, Luţnice a Labe. Voda začala klesat okolo 5.4., ale velmi pozvolna.
Tyto povodně si vyţádaly 7 obětí. 30.5. střední Evropu postihl náhlý návrat zimního
počasí, zejména na horách v Rakousku, Německu a v Česku. Ve dnech 2. a 3.6. se
konaly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Volební účast
byla 64,47 %. Vítězem se stala ODS, která získala 81 mandátů. Druhá skončila
ČSSD s 74 mandáty, za ní KSČM s 26 mandáty, dále KDU-ČSL 13 mandátů a
Strana zelených s 6 mandáty. Vytvořily se 2 bloky ODS + KDU + SZ se 100 mandáty
a dále ČSSD s KSČM také se 100 mandáty. Výsledky voleb značně ovlivnila tzv.
Kubiceho zpráva, se kterou přišel šéf Úřadu pro odhalování organizovaného zločinu
Jan Kubice o tom, ţe organizovaný zločin prorostl do státní správy. Tato zpráva vyšla
na svět 30.5. 5.6. prezident Václav Klaus pověřil předsedu ODS Mirka Topolánka
jednáním o sestavení nové vlády. Topolánek se pokusil sestavit vládu z ODS, KDU a
SZ, která však neměla v Poslanecké sněmovně většinu. Následovaly dlouhé týdny
handrkování o sestavení vlády, ale i o volbě předsedy Poslanecké sněmovny. 9.6. se
v Maďarsku ujala vlády vláda premiéra Ference Gyurcsányho. 18.6. se konaly
předčasné parlamentní volby na Slovensku, které vyhrála strana SMĚR – sociálna
demokracia vedená Robertem Ficem se ziskem 29,2 % hlasů, druhá skončila
Slovenská demokratická a křesťanská unie Mikuláše Dzurindy s 18,4 % hlasů.
Volební účast dosáhla 54,67 % oprávněných voličů. Slovenský prezident Ivan
Gašparovič na základě výsledku parlamentních voleb pověřil Roberta Fica
sestavením nové vlády. 19.7. zasáhla prakticky celou Evropu vlna mimořádně
vysokých veder, kdy lesní poţáry jsou hlášeny ze Slovenska, Chorvatska, Estonska,
Španělská a Portugalska. Po mimořádně horkém a suchém červenci se na začátku

srpna do Česka dostavily dešťové sráţky tak velké, ţe na horním toku Labe, Jizery a
Smědé byl vyhlášen 3 stupeň povodňové aktivity. Ve Špindlerově Mlýně se řeka
Labe dokonce přelévala přes korunu přehradní hráze. V říjnu se také konaly
parlamentní volby v Rakousku, které vyhrála strana sociálních demokratů SPÖ
Alfreda Gusenbauera se ziskem 35,7 % hlasů před doposud vládnoucí stranou
lidovců ÖVP kancléře Schüssela, kteří získali 34,2 % hlasů. Ve dnech 20. -21.10. se
v Česku konaly komunální volby do obecních a městských zastupitelstvích. Volební
účast byla 46,38 %. Ve většině velkých měst vyhrála ODS. V Obci Kunčice nad
Labem vypadaly volby takto: Zapsaných voličů 457, vydáno bylo 249 obálek, volební
účast byla 54,49 %, odevzdáno bylo 249 obálek, odevzdáno bylo 1631 platných
hlasů. Na kandidátní listině byly 2 subjekty, SNK – Kunčice nad Labem, které získalo
1520 hlasů, coţ je 93,19 % platných hlasů a Antonín Stejný – NK, který získal 111
hlasů, coţ je 6,81 % všech platných hlasů. Kandidátní listina: SNK - Kunčice nad
Labem

Por.
číslo

Kandidát

Počet hlasů
Pořadí

Příjmení, jméno

1 Ţďárský Jiří

Tituly
Ing.

abs.

Mandát

v%

191

12.56

2

*

2 Matoušová Eliška

174

11.44

3

*

3 Knap Jaroslav

154

10.13

4

*

4 Mánek Jaroslav

145

9.53

5

*

5 Sturm Vladimír

195

12.82

1

*

6 Budina Josef

178

11.71

6

*

7 Kučerová Hana

181

11.90

7

*

8 Ptáková Martina

148

9.73

8

*

9 Zuzánková Daria

154

10.13

9

*

Na ustavujícím zasedání byl starostou obce zvolen pan ing. Jiří Ţďárský,
místostarostou byla zvolena paní Eliška Matoušová.
Začátkem listopadu začaly dopravu u nás komplikovat sněhové přeháňky a teploty
pod bodem mrazu. 30.12. byl vykonán trest smrti nad bývalým iráckým prezidentem
Saddámem Husajnem.
Počasí roku 2006
Počasí začátkem roku 2006 navázalo na zimní počasí z konce roku 2005. Sice se
občas objevila nějaká obleva, ale sněhová pokrývka vydrţela prakticky po celou
zimu. Sněhová nadílka potěšila zejména příznivce lyţování, kteří tak mohli plně
vyuţít upravených lyţařských tratí v okolí Kunčic, ale bylo moţno se vydat i na delší
výlety přes Dolní a Horní Brannou směrem k Jilemnici nebo přes Vrchlabí aţ na
Bzenecko a poté jiţ po celých horách. V polovině března nastalo oteplení, po němţ
začal sníh rychle ubývat a zůstal jen na některých stinných místech. Naštěstí se
nenaplnily obavy z moţných záplav. Měsíc červenec patřil k jedněm z nejteplejších a
nejsušších měsíců za posledních několik let. Zato srpen nám nastavil svou nevlídnou
tvář. Zato během září se ukázala v hojné míře krása babího léta. První sníh napadl
11. listopadu, ale vydrţel pouhé 3 dny, poté se abnormálně oteplilo a po zbytek
listopadu a prosince se teploty pohybovaly vysoko nad bodem mrazu.

Sport v roce 2006

Sportovcem roku 2006 se stala běţkyně na lyţích Kateřina Neumannová, a to
především díky jejímu olympijskému vítězství v Turíně. Mezi druţstvy vyhráli
hokejisté České republiky. Hlavním sportovním svátkem roku byly zimní olympijské
hry v Turíně. Kaţdý byl zvědav, zda se konečně Kateřině Neumannové podaří získat
zlatou olympijskou medaili. První pokus se jí nezdařil a v její parádní disciplíně
v kombinaci na 2 x 7,5 km obsadila 2. místo. Vše si ale vynahradila v závodě na 30
km s hromadným startem, kde drtivým finišem deklasovala další závodnice.
Předávání medaile naší reprezentantce sledoval zcela zaplněný sportbar Savoj a při

české hymně určitě ukáplo několik slziček. 2. místo dále obsadil Lukáš Bauer
v závodě na 15 km klasicky a hokejová reprezentace ČR. Hokejoví reprezentanti
obsadili 2. místo rovněţ i na mistrovství světa v hokeji v lotyšské Rize. Vynikajícího
úspěchu dosáhl rovněţ skokan na lyţích Jakub Janda, který vyhrál Světový pohár a
Turné čtyř můstků. Mistrem hokejové ligy se stalo druţstvo HC Sparta Praha,
mistrem fotbalové ligy FC Slovan Liberec. V létě se uskutečnilo mistrovství světa ve
fotbale v Německu, kde bohuţel náš tým nepostoupil ze skupiny. Mistry světa se stali
fotbalisté Itálie. Fotbalisté Kunčic se opět zachránili v okresním přeboru a obsadili 15.
místo. V roce 2006 bylo v oddíle tenisu registrováno 90 rekreačních tenistů, kteří
odpracovali 118 hodin zdarma, a to zejména při výměně pletiva za sítě na plotu ke
škole, při údrţbě antukového a asfaltového hřiště a okolí a v zimě při stříkání ledu na
bruslení. Tradičně byly uspořádány turnaje jednotlivců ve všech věkových
kategoriích, kdy v soutěţi ţactva vyhrála Beránková, v dorostu Klimenta, v dospělých
M. Hanuš ml. A mezi ţenami Šolcová. Byly sehrány 3 zápasy druţstev s firmou
Finstral Mladá Boleslav s výsledky 11:10, 15:6, 12:9. Poslední tenis se hrál 7.12.,
čímţ se překonal loňský rekord. 11. ročník mix dvojic v šipkách vyhráli J. + P.
Kopáčkovi. Byl uspořádán 1. ročník turnaje v mariáši, kdy zvítězil Bjelka. Opět jiţ
několikátý rok Hanka Kučerová pořádala pravidelné tréninky v tenisové škole.
Volejbalisté se tradičně setkávali na hřišti na Šutráku, kdy ve svých volných chvílích
se podíleli na údrţbě hřiště a okolí. V zimě se v březnu podařilo uspořádat lyţařské
závody, a to i přes nepřízeň počasí. Účast byla hojná, zúčastnilo se 17 dětí, 9 muţů
a 3 ţeny. V zimě se dalo častokrát i bruslit na asfaltovém hřišti, kdy svá utkání
několikrát sehrály i místní ţeny. Kuţelkáři se opět zúčastnili Vrchlabské ligy, druţstvo
ţen obsadilo 9. místo, druţstvo A 1. místo a druţstvo B 6. místo. 4.6. se povedl
uspořádat Dětský den za účasti 70-ti nadšených dětí, a to opět za vydatného přispění
sponzorů.

Obyvatelstvo v roce 2006

Stav obyvatel k 1.1.2006 byl 567 obyvatel, k 31.12.2006 567 obyvatel. V České
republice byl k 1.1.2006 počet obyvatel 10251079, k 31.12.2006 10287189.

Ekonomické údaje
Míra nezaměstnanosti za rok 2006 činila 7,1 %, průměrná hrubá měsíční mzda –
22908,- Kč, státní dluh 802,5 mld. Kč, vládní deficit: 85,9 mld. Kč
Kurzy měn: průměrné za celý rok: 1 USD = 22,61 Kč, 1 EUR = 28,34 Kč, coţ značí
další posilování koruny vůči americkému dolaru i EURO.

Společenská kronika
Narození:
29.4.2006 Mečířová Kateřina

Mečířová Martina

Mečíř Martin

29.4.2006 Rousková Karolína

Rousková Zdeňka

Rousek Jaroslav

29.9.2006 Sturmová Laura

Sturmová Markéta

Sturm Jiří

29.9.2006 Sturmová Sofie

Sturmová Markéta

Sturm Jiří

Úmrtí:
20.5.2006 Chrtek Bohuslav
8.6.2006 Erben Jiří
11.7.2006 Opočenský Antonín

46

2.9.1960

55

28.8.1951

83

1.8.1923

4.7.2006 se uskutečnila v kapli Panny Marie jiţ 2. svatba po rekonstrukci kaple, kdy
zde byli oddáni manţelé Novotní. Občané Kunčic v roce 2006 uzavřeli 2 sňatky a 1
pár se rozvedl.
Kulturní akce
1.7.2006 se konal jiţ 5. ročník hudebního festivalu, tentokrát jako Kunčice 2006.
Poprvé se uskutečnil na louce v areálu p. Plecháče. Připravena byla 2 pódia a stany.
Mezi účinkujícími byli např. Karel Kahovec, Vilda Čok s kapelou, Vypsaná Fixa,
Ready Kirken, Švihadlo, Skyline, Děda Mládek Illegal Band a hromada dalších.
Festival navštívilo opět velké mnoţství příznivců různých hudebních ţánrů. Co bylo
zajímavé, počasí vyšlo náramně.

Dne 14.12 se konalo předvánoční setkání občanů starších 70 let v základní škole v
Kunčicích nad Labem, kterého se zúčastnilo 19 občanů, pro které děti připravily
hodinovou vánoční besídku se zpěvy a scénkami a následovalo i menší pohoštění
připravené zaměstnankyněmi školy, ale i samotnými dětmi. Přítomným popřál i nově
zvolený starosta ing. Jiří Ţďárský.
Dne 24.12. se v kapli Panny Marie od 22.00 do 23.00 hodin opět konala vánoční
mše, tzv. “Půlnoční“, na které vrchlabského faráře p. ThMgr. D. Mogielnickeho
doprovázel na varhany varhaník p. Radek Hanuš. Zúčastnilo se cca 70 – 80 občanů
nejrůznějšího věku. Na Štědrý den odpoledne od 15.00 do 16.00 hodin byla kaple
rovněţ otevřena a děti si mohli spolu s Terezou Kopáčkovou a hudebním
doprovodem zazpívat vánoční koledy.

Výstavba v obci

Územní plán: V únoru vydal KÚ KHK souhlasné stanovisko k návrhu ÚP obce a v
dubnu byl ÚP schválen společně s vyhláškou, která vymezuje jeho závaznou část.
Celkové náklady na ÚP od roku 2001 byly 267.239,- Kč.
Cyklostezka: U přístřešku pro cyklisty na křiţovatce U Kučerů byla pokryta střecha,
poloţena zámková dlaţba a byl zakoupen stojan na kola. Zároveň byl nataţen kabel
k osvícení stromku za přístřeškem. V obci byly dále osazeny orientační směrové
značky tras cyklostezek. Celkové náklady na provoz, zkvalitnění cykloturistiky v obci
dosáhly částky 148.418,- Kč.
Vodovod: Nový vodovodní řád byl poloţen k truhlárně Vilím, na který se napojí
truhlárna Vilím, p. Maloch, LTM, s.r.o. a připravovaná výstavba truhlárny p. Kynčl.
Odpadové hospodářství: V roce 2005 byly obci darovány 2 ks kontejnerů na sklo a
2 ks kontejnerů na plast, a proto byl v roce 2006 zakoupen 1 kontejner na sklo a 1
kontejner na plast, v celkové hodnotě 19.800,- Kč.
V dubnu došlo dále k rozšíření veřejného osvětlení o 2 lampy k chatkám, náklady ve
výši 19.434,- Kč, na křiţovatce u Hniků bylo vyměněno stávající zrcadlo za nové a
větší – náklady ve výši 6.783,- Kč. V říjnu byly zhotoveny 4 ks smaltovaných znaků

obce, které byly umístěny na obecní budovy /OÚ, ZŠ, MŠ, HZ/ a 1 ks smaltovaného
znaku hasičů, celkové náklady ve výši 21.950,- Kč. V listopadu byla provedena
oprava části chodníku u náhonu naproti čp. 32 – Stejný, náklady ve výši 181.449,- Kč
a dále oprava propustku naproti Savoji u čp. 93, náklady ve výši 73.260,- Kč. V
prosinci byl ke sněţnému skútru zakoupen závěs na úpravu běţeckých stop v
hodnotě 2.588,- Kč. Opraveno bylo zábradlí u Základní školy po autonehodě v
hodnotě 12.043,- Kč, jelikoţ nebyl zjištěn viník. Od Svazku Horní Labe obdrţela obec
příspěvek na techniku, a to na kpírku ve výši 75.400,- Kč a na frézu ve výši 49.500,Kč s tím, ţe je to v majetku Svazku Horní Labe a po 3 letech bude převeden majetek
na obec Kunčice nad Labem. Obec poţádala v rámci programu Oranţové hřiště,
který vyhlásil ČEZ, o dotaci na výstavbu víceúčelového antukového hřiště.

