KRONIKA KUNČIC NAD LABEM 2007
Politické události roku 2007
1. ledna 2007 se novými členy Evropské unie stalo Bulharsko a Rumunsko, čímţ se
Evropská unie rozšířila dále směrem na východ. 9. ledna 2007 jmenoval prezident
Václav Klaus druhou vládu Mirka Topolánka, vytvořenou výhradně na základě
koaliční dohody ODS /9 členů/, KDU-ČSL /5 členů/ a Strany zelených /4 členové/.
Nová vláda tak nahradila vládu ODS jmenovanou v září 2006, která nezískala důvěru
sněmovny. 18. ledna postihly velkou část Evropy silné vichřice spojenés vydatnými
sráţkami. Nejvíce byla postiţena Velká Británie, situace byla váţná i v České
republice, kde došlo také ke ztrátám na ţivotech. Bouře, která zasáhla Evropu
dostala jméno Kyfrill a v Evropě si vyţádala několik desítek lidských ţivotů. Na
mnoha místech byla přerušena ţelezniční doprava, byly zrušeny stovky letů, došlo k
mnoha dopravním nehodám a k poškození linek vysokého napětí elektrického
proudu. Na Sněţce byla zaznamenána historicky největší rychlost větru, a to 216
km/h. 24. ledna téměř na celém našem území vydatně sněţilo, zůstaly neprůjezdné
mnohé silnice a dálnice, bylo uzavřeno praţské letiště v Ruzyni. V niţších polohách
napadlo asi 30 cm sněhu, v horských polohách i více. 28. ledna byl na zahradě své
vily v Jevanech nalezen zastřelený hudební skladatel Karel Svoboda, který dle
šetření Policie spáchal sebevraţdu. 1. března vydal Český hydrometeorologický
ústav údaje, dle kterých vyplývá, ţe letošní zima byla nejteplejší v Česku za
posledních 85 let. 6. května byl 23. prezidentem Francie zvolen Nicolas Sarkozy. 11.
května se nad střední Evropou prohnala další vichřice, a to především v Česku a
Polsku. 16. května zdolala nejvyšší horu světa Mount Everest první Češka Klára
Poláčková. 8. července asi 100 milionů lidí z celého světa rozhodlo v hlasování o
výběru nových sedmi divů světa. Novými sedmi divy světa se staly: Velká čínská
zeď, jordánské skalní město Petra, socha Krista Spasitele v Brazílii, posvátná
pevnost Inků Machu Picchu v Petru, mexické chrámové město Mayů Chichén Itzá,
římské Koloseum a indické mauzoleum Tádţ Mahal. 21. srpna Poslanecká
sněmovna schválila vládní návrh reformy veřejných financí. Základní myšlenkou
daňové reformy je sníţení přímých a zvýšení nepřímých daní:
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Daň z příjmu fyzické osoby se nově má vypočítávat z tzv. „superhrubé mzdy“, coţ
představuje reálné zdanění 21,3 %. Zavádí se ekologická daň.
Reforma zavádí některé poplatky ve zdravotnictví (za návštěvu u lékaře, poloţky na
receptu, pobyt v nemocnici a návštěvu pohotovosti). Mění se systém stanovování
cen léků. Na rozdíl od důchodů se jiţ nebudou automaticky zvyšovat hodnoty
ţivotního minima a sociálních dávek. Mění se výše příspěvku při rodičovské
dovolené, nyní podle délky, jakou chce rodič strávit mimo zaměstnání; výše
porodného a systém nemocenské. Dne 4.září Praha oficiálně odeslala přihlášku jako
uchazeč o pořádání olympijských her v roce 2016. Dne 22. října se konaly
parlamentní volby v sousedním Polsku. Drtivě zvítězila Občanská platforma Donalda
Tuska se ziskem přes 41 % hlasů, zatímco bývalé vládní strany utrpěly výrazné
ztráty.
Dne 21.7.2007 vstoupila Česká republika do tzv. Schengenského prostoru. Princip
tohoto prostoru spočívá v tom, ţe země se dohodly zavést pro celou oblast
společnou vízovou politiku a zavést účinné kontroly na svých vnějších hranicích.
Vnitřní hranice z hlediska pohybu osob a zboţí de facto neexistují. Lze však na nich
po omezenou dobu obnovit kontroly tehdy, kdyţ si to vyţaduje zachování veřejného
pořádku či vnitrostátní bezpečnosti. Např. při konání různých sportovních nebo
kulturních akcích.

Počasí roku 2007
Počasí z posledních prosincových dnů roku 2006 vydrţelo i na Silvestra, kdy po
celou silvestrovskou noc se teploty pohybovaly mezi +3C - +4C s mlţným oparem,
takţe silvestrovské ohňostroje bylo vidět jen na krátkou vzdálenost. Toto počasí
vydrţelo aţ do 12. ledna, kdy noční teploty sestoupily aţ k -4 C. Slunce se
objevovalo zřídka. 14. ledna se opět oteplilo denní teploty od +4 aţ do +12 stupňů,
noční teploty +4 - - 1 st.
Počasí typické pro zimu přišlo do střední Evropy aţ ke konci ledna. Do té doby se
teploty zcela nezvykle pohybovaly hodně nad nulou, výjimkou nebylo 15
stupňů. V praţském Klementinu byl několikrát překonán teplotní rekord.
V noci ze čtvrtka 18.ledna na pátek 19. ledna se nad celou Evropou i nad Kunčicemi
přehnala vichřice o síle orkánu, (na Sněţce naměřili 216 km/hod). V celé České
republice způsobila vichřice velké majetkové škody na nemovitostech, vedeních
vysokého napětí a na lesních porostech. Způsobil škody za miliardy. Vláda vyhlásila
stav nouze a zákaz vstupu do lesů V Kunčicích n.L.vyvrátila pouze několik stromů
v obci a v lesních porostech. Domy poškozeny nebyly. Obec zůstala bez elektřiny
celých 24 hodin. Silný vítr s přestávkami trval aţ do neděle. 23.ledna začalo mrznout
a napadl sníh (asi3 – 5 cm). Většího sněhového přídělu byly Kunčice (na rozdíl od
jiţních a středních Čech, kde napadlo aţ 20 cm) ušetřeny. Letošní zima byla zřejmě
nejteplejší za posledních 85 let. Duben byl poté teplý a celkově velmi suchý, rovněţ i
květen. Teplo bylo i v červnu, začátek července chladný, do poloviny měsíce byly
teploty do 20 st. Ve druhé polovině se objevily i tropické hodnoty. V srpnu bylo v
polovině teplo, ke konci přišlo ochlazení, které pokračovalo začátkem září, ve kterém
přibylo sráţek. V říjnu se objevil první sníh, v listopadu napadl opět, a to na Martina
11. listopadu. Prosinec byl chladnější.

Sport roku 2007

Sportovcem roku 2007 v České republice se stala rychlobruslařka Martina Sáblíková,
mezi druţstvy vyhráli fotbalisté ČR do 20 let. Mistrem ligy se ve fotbale stalo muţstvo

AC Sparta Praha, v hokeji muţstvo HC Sparta Praha. Mistry světa v hokeji se stali
hokejisté Ruska, naši skončili ve čtvrtfinále. Na ME v krasobruslení ve Varšavě
obsadil Tomáš Verner 2. místo. V italské Anterselvě se konalo MS v biatlonu, kde
Michal Šlesingr obsadil 2. místo v závodě na 10 km a 3. místo na 20 km. Ve
švédském Are Šárka Záhrobská vyhrála mistrovství světa ve slalomu ţen. Mistrem
světa ve skikrosu se stal Tomáš Kraus. V únoru se konalo mistrovství světa v
klasickém lyţování v Sapporu, kde 3. místo obsadila dvojice Dušan Koţíšek a Milan
Šperl ve štafetovém závodě dvojic ve sprintu. Kateřina Neumannová obsadila 2.
místo ve skiatlonu a 1. místo v závodě na 10 km volnou technikou. Největších
úspěchů dosáhla rychlobruslařka Martina Sáblíková, která se stala vítězkou
Světového poháru na tratích 3000 m a 5000 m. Dále vyhrála závod ve čtyřboji na ME
v Itálii a stala se mistryní světa v Salt Lake City na tratích 3000 m a 5000 m. V létě
vyhrál světový pohár ve veslování Ondřej Synek na Skifu. V Kanadě se uskutečnilo
mistrovství světa hráčů do 20 let ve fotbale, kde 2. místo obsadila Česká republika,
která ve finále prohrála s Argentinou. Mistrovství světa v ateltice se uskutečnilo v
japonské Ósace, kde mistry světa se stali Roman Šebrle v desetiboji a Barbora
Špotáková v hodu oštěpem. 2. místo obsadila Kateřina Baďurová ve skoku o tyči.
Kunčičtí fotbalisté opět soutěţ v okresním přeboru zachraňovali na poslední chvíli,
kdy obsadili 14. místo. Kunčická přípravka v okresním přeboru obsadila celkové 6.
místo. Tenisový oddíl opět uspořádal řadu turnajů, kdy v tenise se vítězi stali: ţactvo
– Bareš, dorost – Kulhánek, dospělí M. Hanuš ml., ţeny – Hrabová, debyl M. Hanuš
st. + M. Mašek. Byla sehrána 2 utkání s firmou Finstral Mladá Boleslav s výsledky
15:6 a 13:8. Uskutečnil se 12. ročník mix dvojic v šipkách, kterého se zúčastnilo 25
dvojic, vítězi se stali Martina a Zdeněk Šídovi. Uskutečnil se rovněţ 2. ročník turnaje
v mariáši, účast 10 mariášníků, vítěz Hanuš. Premiéru mělo oficiální utkání proti
druţstvu Horní Branné, kdy parta z Kunčic n. Labem vyhrála 5:3. V Kunčické aréně
se odehrálo hokejové utkání Hořeňáci – Doleňáci 17:21. Na tenisovém kurtu a jeho
okolí se odpracovalo 130 brigádnických hodin zdarma. Tenis se začal hrát rekordně
jiţ 27.3.2007. Oddíl dětí vedli v tomto roce úspěšně Hanka Kučerová a Bohouš Rulc.
Naši volejbalisté se během roku poctivě scházeli na hřišti na Šutráku.

Počet obyvatel

Počet obyvatel v obci k 1.1.2007 562 obyvatel, k 31.12.2007

obyvatel. V České

republice k 1.1.2007 – 10287189 obyvatel, k 31.12.2007 – 10381130 obyvatel.
Ekonomické údaje

Průměrná hrubá mzda k 31.12.2007 v České republice činila 23.435,- Kč,
nezaměstnanost byla 5,3 %, státní dluh byl ve výši 892,3 mld. Kč, vládní deficit –
56,1 mld. Kč.
Kurzy měn: průměrné za celý rok: USD = 20,31 Kč, EUR = 27,76 Kč
Průměrná meziroční míra inflace v roce 2007: 2,8%.
Jak zdraţily v ČR některé potraviny (v Kč)
potravina

leden 2006

listopad 2007

leden 2008 (odhad)

vejce(kus)

2,50

3

3,50

jogurt

6

6

7

sýr eidam100 g

14

16

17

litr mléka 1,5 %

14,50

17,50

18

chleba 1 kg

15

21

25

máslo 250 g

27

39

42

celkem

79,0

102,50

112 ,50

Od 1.1.2007 začaly kamiony a autobusy na českých dálnicích mýtné, které v
průběhu roku má být rozšířeno i na silnice I. třídy. Rodičovský příspěvek se zvyšuje
na 7.582,- Kč. Od 1. ledna dochází i k zvyšování cen elektřiny, kdy v našem regionu
VČE zvyšuje průměrně o 7,6 %. Naopak od 1. ledna dochází ke zlevňování zemního
plynu, kdy Východočeská plynárenská zlevňuje cenu plynu o 3,1 %. Podle
statistických údajů se české ekonomice dařilo dobře, jedinou veličinou, která údaje
kazí, je míra inflace. Během roku ji vyhnaly od země ceny potravin, kdy na konci roku
dosahovala míra inflace výše 5 %.

Kolik vzrostly ceny potravin v porovnání s listopadem 2006
(v %)
chleba

23,8

mouka

56,7

vejce

27,1

mléko

38,8

máslo

46,6

Společenská rubrika:

Narození:
21.1.2007 Antonín Babič

Vladislav Babič

Lenka Babičová

11.6.2007 Adam Rozkovec

Patrik Rozkovec

Zdeňka Rozkovcová

23.7.2007 Natálie Mrázová

Jan Mráz

Martina Vanclová

Petr Horký

Jana Klimešová

Michal Vejnar

Gabriela Vejnarová

5.10.2007 Lukáš Klimeš
22.12.2007 Dominika Vejnarová
Úmrtí:
19.1.2007 Rudolf Jebavý

59

14.3.2007 Eva Brádlerová

70

4.5.2007 Ludmila Stejskalová

71

V roce 2007 uzavřelo sňatek 5 párů, rozvedly se 3 páry.
7.7.2007 se v kapli uskutečnila svatba Aleny Rennerové a Petra Voděrky –
oddávající starosta ing. Jiří Ţďárský
28.9.2007 se v kapli konalo vítání občánků – místostarostka Eliška Matoušová

Kulturní akce

Pro naše nejmenší se opět uskutečnilo u Savoje klasické pálení čarodějnic a měli
jsme i moţnost s dětmi oslavit na hřišti Mezinárodní den dětí.
Dne 30. června 2007 se uskutečnil na stejném místě 6. ročník festivalu Kunčice
2007. Pořadatelé připravili nějaké novinky, kdy produkce se odehrála na 2
venkovních podiích a ve 2 stanech. Opět nechybělo něco pečeného na zub, ale
připraveno bylo i další občerstvení. Představili se zde např. Chinaski, Kamil
Střihavka, Skyline, Visací zámek, Vypsaná fixa, DJ Fun, DJ Agent, atd.
Na Štědrý den byla kaple otevřena od 15.00 hod. pro děti a od 21.00 hod. byla
půlnoční mše, kterou slouţil farář z Vrchlabí Teodor Pajak, na varhany hrál p. Pavel
Mejsnar. Opět se zde sešla početná skupinka místních občanů, kteří společně
zavzpomínali na proběhlý rok 2007.
Výstavba v obci

V roce 2007 zastupitelstvo obce v rámci Programu obnovy vesnice schválilo seznam
akcí programu rozvoje vesnice:
1. Mateřská škola – rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů,
kanalizace, zrušení septiku a vybudování domovní čističky odpadních vod
2. Rekonstrukce veřejného osvětlení
3. Oprava a nátěr fasády budovy základní školy
4. Výstavba infrastruktury na pozemcích určených k výstavbě, včetně
vybudování přístupových komunikací.
Obec poţádala o dotaci z Programu obnovy venkova Královehradeckého kraje –
Obnova a údrţba venkovní zástavby a občanské vybavenosti, rozvoje a
infrastruktury pro akci: Mateřská škola jako součást příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola – rekonstrukce rozvodů vody, odpadů, kanalizace, zrušení
septiku a vybudování domovní ČOV. Ţádost byla rozdělena do 2 etap:
1. etapa – zrušení septiku a vybudování domovní ČOV
2. etapa – rozvody teplé a studené vody, odpadů a kanalizace

V květnu obec dostala od KÚ KHK dotaci na 1. etapu ve výši 240.700,- Kč. ČOV byla
dokončena koncem roku a byl zahájen zkušební provoz – celkové náklady –
630.746,- Kč. Výstavbu provedla firmy Vodohospodářské sluţby R.T., s.r.o. Vrchlabí.
V roce 2008 bude ČOV bezúplatně převedena do správy PO Základní škola a
mateřská škola Kunčice nad Labem.
V rámci programu ČEZ Oranţové hřiště podala obec ve spolupráci s TJ Sokol ţádost
o dotaci na víceúčelové hřiště na místě nynějšího asfaltového hřiště. Výstavba je
podmíněna obdrţením dotace. Dotace byla zamítnuta. Byl vytvořen Pasport
komunikací a chodníků v obci.
Odpadové hospodářství a kanalizace:
V letošním roce byl zvýšen poplatek za odpady z 390,- Kč/osobu na 444,- Kč/osobu.
Začalo se pracovat na projektu Odkanalizování obce Kunčice nad Labem. Za účelem
získání dotace z Evropský fondů se dohodly obce Horní Branná, Dolní Branná a
Kunčice n. Labem na vybudování společné kanalizace pro všechny 3 obce, která by
byla zakončena ČOV v Kunčicích n. Labem. Ke zpracování studie byla vybrána firma
MEDIUM projekt z Prahy, které byla uhrazena záloha ve výši 44.030,- Kč.

Kaple:
V říjnu byla provedena oprava kaple, kdy došlo k výměně poškozeného dřeva v
levém rohu, náklady 114.240,- Kč, byla zakoupena informační skříňka na kapli v
hodnotě 8.603,- Kč
Březen: byl proveden průřez stromů podél silnice k nádraţí, kdy byl pokácen 1 jasan,
2 smrky a zbytek lípy u domu čp. 91. Byla provedena úprava cesty v délce cca 50 m
/u Stříţka čp. 4/
Duben: opravy čekáren u Mejsnarů a na křiţovatce

Červen: Byl dokončen přístřešek pro cyklisty /pohledová mapa, odpočinkové sezení,
stojan na kola, odpadkový koš/, celkové náklady 21.652,- Kč. Dále provedena
částečná úprava cesty ke hřbitovu, byla dokončena oprava boudy na Šutráku,
celkové náklady 26.229,- Kč, na místní komunikaci od baru Savoj po Zrcadlo byly
namontovány 2 retardéry, celkové náklady 22.076,- Kč
Září: dokončeno veřejné osvětlení k chatám, vodojem – opravy po vandalech – bylo
nutno vyměnit opakovaně poničenou anténu, zazdít poškozené okno, opravit poklop
na nádrţi, celkové náklady 23.691,- Kč
Listopad: provedeno vyčištění koryta od náletových dřevin a nánosů na náhonu u MŠ
Prosinec: zakoupen nový monitor k počítači v kanceláři místostarostky, cyklostezka –
zpracována nová projektová dokumentace panem Grundem a vytýčení pozemků,
nadace ČEZ Oranţové hřiště opětovně zaslána ţádost o dotaci, tentokrát na
víceúčelové hřiště za horní brankou fotbalového hřiště.

