Události roku 2010
Začátek roku 2010 přinesl opět celou řadu nepopulárních opatření ze strany vlády, potaţmo
Ministerstva financí. Tyto změny se opět dotkly všech občanů naší republiky. Od 1.1.2010
došlo ke změně sazeb DPH. U potravin, léků a některých sluţeb se zvedla sazba z 9% na
10%, u ostatního zboţí z 19% na 20%. Dále došlo ke zvýšení spotřební daně, coţ přináší
zdraţení pohonných hmot, alkoholu a cigaret. Naopak klesají firemní daně, a to na 19%.
Pokles zaznamenají však různé dávky jako nemocenská, mateřská, či přídavky na děti. Jak
dlouho tyto změny a v jaké podobě vydrţí, nebylo moţné odhadnout, a to vzhledem
k očekávaným volbám do Poslanecké sněmovny, které byly naplánovány na konec května
roku 2010. Podrobnější výsledky budou uvedeny níţe. Pouze bych chtěl uvést, ţe zvítězila
ČSSD s největším počtem hlasů, ale vládní koalici vytvořila ODS s TOP 09 a VV. Svoji
funkci po těchto volbách v čele ČSSD sloţil Jiří Paroubek. Jinak tedy postupně. Začátek roku
byl ve znamení příchodu mrazivé zimy se silným sněţením. Nejoblíbenějším politikem u nás
byl stále Jan Fischer, premiér nestranické vlády. Ministerstvo vnitra zahájilo správní řízení
s několika kraji kvůli hrazení zdravotnických poplatků za pacienty. Jak vidíme, zdravotnické
poplatky a debaty kolem nich stále nemají konce. To jsme prostě celí my, abychom něco
řádně a na delší dobu nastavili. Začátek února byl opět ve znamení silného sněţení, a to
zejména na východě republiky. Na Ukrajině se prezidentem stal Viktor Janukovyč. Několik
evropských států, a to zejména Řecko, začalo mít váţné ekonomické problémy. Před nimi
varoval i náš ministr financí Edvard Janota, abychom nedopadli jako tato země. Na postu
praţského arcibiskupa nahradil Miloslava Vlka Dominik Duka. Na konci dubna Nejvyšší
správní soud rozpustil Dělnickou stranu, která
je spojována s ultrapravicovými
extrémistickými hnutími. Sněmovna schválila vládní návrh novely zákona, která umoţní státu
zlevňovat výkupní ceny elektřiny z fotovoltaických zdrojů. Stát se tak snaţil zatáhnout tzv. za
brzdu. Solární energie se totiţ stala neúměrně dotovanou. Na konci března byly v
moskevském metru spáchány sebevraţedné atentáty, při kterých zemřelo několik desítek lidí.
K činu se přihlásili čečenští separatisté. V čele jihomoravské ODS vystřídal Mirka Topolánka
Petr Nečas, o němţ se začalo i spekulovat, ţe by mohl Topolánka nahradit v čele celé ODS.
Začátkem dubna opravdu Topolánek oznámil, ţe rezignuje na post předsedy ODS. Začátkem
dubna se opět přihlásila zima se silným sněţením, kdy na některých místech republiky
napadlo aţ 25 cm sněhu. Začátkem dubna rovněţ Praha hostila summit Rusko – USA, kdy do
Prahy zavítali prezidentové obou zemí Dmitrij Medveděv a Barack Obama, kdy u nás
podepsali novou smlouvu o nešíření jaderných zbraní. 10. dubna 2010 došlo k jednomu z
největších evropských leteckých neštěstí, a to u ruského Smolenska, kdy se zřítilo letadlo
Polské republiky, na jehoţ palubě byl prezident Lech Kaczinsky a mnoho jiných čelných
představitelů polské politické scény a armády. Celkem mělo zahynout 132 osob. Na Islandu
se rozbujela zvýšená sopečná činnost, která měla za následek ochromení letecké dopravy nad
Evropou. 21.4.2010 explodovala v Mexickém zálivo ropná plošina. Rozsah katastrofy
vycházel najevo postupně a pomalu, nakonec se jednalo o největší takovouto katastrofu v
dějinách USA. 9.5. zemřel ombudsman Otakar Motejl. Tento patřil dlouhodobě k našim
nejoblíbenějším politikům. V květnu se začali hlasitě ozývati čeští lékaři, kteří si stěţovali na
nízké platy a začali hrozit odchodem do zahraničí. V polovině května způsobil silný déšť
rozvodnění některých řek, a to zejména na východě Moravy a ve Slezsku. 19.5. napadlo na
Lysé hoře téměř půl metru sněhu. Konec května byl poté ve znamení voleb do Poslanecké
sněmovny. Začátkem června o sobě daly opět vědět povodně, a to opět na Moravě, které si
vyţádali i oběti na ţivotech a způsobily velké materiální škody. 4.6. pověřil prezident
republiky Václav Klaus Petra Nečase sestavením nové vlády. Rozhodl tak na základě
prohlášení stran ODS, TOP 09 a VV. 20.6. zvolil kongres ODS do svého čela Petra Nečase.
Novou předsedkyní sněmovny se stala Miroslava Němcová z ODS. 28.6. jmenoval Václav

Klaus premiérem Petra Nečase. Poté nastalo dlouhé rokování lídrů uvedených tří stran, které
přineslo jmenování lídra TOP 09 Miroslava Kalouska do čela ministerstva financí a lídra VV
Radka Johna do čela ministerstva vnitra. Na konci června začal nový premiér jiţ plánovat
razantní šetření pro rok 2011, kdy se pomalu začalo rozhodovat o tom, kde se všude peníze
seškrtají. Začátek července přinesl do republiky vlnu silných veder. Tyto vedra zde vydrţela
několik týdnů. V Polsku se konaly prezidentské volby, kdy zvítězil zástupce Občanské
platformy Bronislaw Komorowski. Po parlamentních volbách se poprvé v historii Slovenska
stala premiérkou ţena, a to Iveta Radičová. 3.8. představila vládní trojkoalice svoje vládní
prohlášení, ve kterém stanovila 5 priorit. Chce se zasadit o zastavení růstu veřejného
zadluţování, hodlá prosadit vyrovnaný rozpočet v roce 2016, uskutečnit důchodovou reformu.
Prioritou má být také výkonnější zdravotnictví a změny v systému vysokoškolského vzdělání.
Rovněţ nová vláda počítá se změnou plateb u lékaře, kdy by mělo dojít například ke zvýšení
poplatku za den strávený v nemocnici z 60,- Kč na 100,- Kč. 7.8. zasáhly ničivé povodně opět
Českou republiku, a to v severních Čechách, zejména v okolí Frýdlantu a Chrastavy. Povodně
sebou přinesly i silnou vlnu rabování v postiţených místech. 10.8. získala nová vláda důvěru
Poslanecké sněmovny. Pár dnů poté vláda schválila návrh rozpočtu pro rok 2011 s deficitem
135 mld. Kč. 15.9. zahájili čeští lékaři v nemocnicích kampaň „Děkujeme, odcházíme“,
kterou se doţadovali zvýšení svých platů. Tuto výzvu podepsalo přes 3000 lékařů. 21.9. se do
Prahy sjely desetitisíce odborářů z celé republiky, kteří se rozhodli protestovat proti
chystaným škrtům vlády premiéra Nečase, a to zejména kvůli sociálním škrtům a kvůli
změnám a sniţováním platových tarifů zaměstnanců ve státní sféře. Podobné demonstrace se
konaly v různých zemích Evropy, např. Začátkem října ve Francii. V polovině října se konaly
v Česku komunální volby. V těchto zvítězila opozice, nedařilo se vládním stranám, coţ je
moţné brát jako důsledek jejich nepopulárních škrtů v souvislosti s rozpočtem pro rok 2011.
S těmito volbami proběhly i volby do Senátu, po kterých získala ČSSD většinu v Senátu.
Začátkem listopadu představil ministr školství Josef Dobeš výsledky generální zkoušky
státních maturit, ve kterých propadla celá třetina studentů. 2.11. schválila Poslanecká
sněmovna balíček úspor. Ten se týkal hlavně změny odměňování státních zaměstnanců,
zvýšení daní, sníţení státní podpory stavebního spoření, dále mění vyplácení rodičovskéh
příspěvku, omezuje vyplácení porodného. 9.11. byl schválen zákon, který omezil podporu
solární elektřiny a měl zabránit masivnímu zdraţení elektřiny. 24.11. se novým předsedou
Senátu stal bývalý odborový předák Milan Štěch. Začátkem prosince zahltili úřady občané se
svými ţádostmi o vydání nového řidičskéh průkazu, neboť si toto nechalina poslední chvíli.
Dopravu v celé Evropě a i v České republice ztíţilo silné sněţení. 15.12. schválila sněmovna
deficit státního rozpočtu ve výši 135 mld. Kč pro rok 2011. Rok 2010 tedy přinesl příchod
nové vlády, která se rozhodla pro nepopulárních škrty ve státním rozpočtu, ve snaze
stabilizovat veřejné finance. Zda se jí to podaří, uvidíme v dalších letech. Dále se začalo
odkrývat několik korupčních kauz, a to i ve vysokých politických funkcích. Jedna věc je s tím
přijít, ale druhá, zda se podaří někoho řádně odsoudit. Kaţdopádně nás čeká rok 2011, který
asi bude pro většinu z nás těţký.
Počasí roku 2010
Začátek ledna 2010 byl ve znamení občasného sněţení, teploty se i přes den pohybovaly pod
bodem mrazu. Českou republiku zasáhla sněhová kalamita, která se však naší oblasti moc
nedotkla. Více sněhu zde napadlo aţ kolem 10.1. Postupně dochází k většímu ochlazení, kdy
noční teploty padají aţ pod minus 10 st. C. Okolo 20.1. teploty přes den kolem minus pět aţ
deset v noci někdy i k minus dvaceti, přes den většinou slunečno. V poslední době i nás
zasáhlo vydatné sněţení, které doprovázely i silné mrazy, celkem napadlo okolo půl metru

prašanu, teploty lehce pod nulou. Přelom ledna a února opět doprovázelo silné sněţení, kdy
začátkem února napadlo dalších 20 cm sněhu. Průběh února provázely teploty kolem nuly,
které střídaly lehké mrazy. Občas mírně sněţilo. Poslední dny února nastalo oteplení, kdy sníh
začal roztávat. První březnové dny nás potrápil silný vítr, teploty byly lehce nad nulou. Na
konci první březnové dekády vysvitlo i sluníčko, čímţ teploty v noci klesly aţ k minus 10 st.
C. K tomu se však přidával i nepříjemný vítr. Poté však opět napadl sníh, teploty se drţely
pod bodem mrazu. Poslední březnová dekáda začala deštěm, výrazně se oteplilo, a to aţ na
teploty okolo 15-20 st. C. Na přelomu března a dubna došlo k mírnému ochlazení a zapršelo,
první dubnový víkend byl však opět slunečný a teploty pod 20 st. C. Velikonoční pondělí
svítilo převáţně slunce, ale bylo trochu chladněji. Druhá dubnová dekáda byla převáţně
slunečná, kdy se teploty pohybovaly mezi 15-20 st. C. Kolem 20.4. přišlo menší ochlazení,
ale konec dubna byl opět slunečný, bez přeháněk, teploty dosahovaly aţ těsně nad 20 st. C.
Květen začal teplotami těsně pod 20 st., bez přeháněk. Ve druhé květnové dekádě teploty
klesly k 10 st. C, převáţně pršelo, na horách v půlce května napadl sníh, na Lysé hoře
dokonce aţ skoro 50 cm. Po 20.5. nastává opět oteplení, kdy teploty sahají aţ k 20 st. C.
Občas se vyskytnou bouřky a přeháňky, v posledních květnových dnech teploty i přes 20 st.
C. Na přelomu května a června si na chvilku teploty klesly, ale jen minimálně, zato první
červnový víkend byly teploty okolo 25 st. C, kdy v neděli 6.6. se zde konal dětský den a
teploty přes den byly aţ kolem 28 st. C a bylo slunečno. Poté ke konci první dekády se ještě
více oteplilo aţ k 30 st. C, jednu noc nás potrápil i déšť a bouřka, ale dále teploty byly aţ k 30
st. C. V polovině června teploty klesly k 20 st. C, přidaly se i přeháňky. Takto bylo i v dalších
dnech. Poslední víkend června však jiţ byl slunečný, teploty se dostaly aţ nad 25 st. C.
Takové počasí bylo i začátkem července, kdy první červencový víkend teploty dosahovaly aţ
nad 30 st. C. Poté se trochu ochladilo, malinko sprchlo, ale poté teploty opět začaly stoupat a
bylo jasno. V polovině července však přišel přechod studené fronty. V posledních dnech
července bylo počasí zhruba stejné, a to teploty okolo 20 st. C a občas přeháňky. Přelom
července a srpna byl slunečný s teplotami mezi 25-30 st. C, postupně však aţ do poloviny
srpna hodně deštivo. Poslední srpnová dekáda nám opět přinesla teplé a slunečné počasí,
teploty se postupně dostaly aţ k 30 st. C. Dlouho to však nevydrţelo a poslední srpnový
víkend se teploty dostaly pod 15 st. C a trápily nás dešťové přeháňky. Začátkem září studené
počasí, teploty přes noc k bodu mrazu, přes den kolem deseti stupňů, občas slabé přeháňky. V
polovině září nastává mírné oteplení, převáţně je slunečno, v noci klesají teploty k bodu
mrazu, přes den převáţně 15-20 st. C. Takové počasí vydrţelo aţ do posledního zářijového
víkendu, kdy v neděli začíná pršet, výrazně se ochlazuje a poslední zářijové dny jsou ve
znamení deště a teplotami pod 10 st. C. V první říjnové dekádě se sráţky nevyskytovaly,
teploty v noci klesají k bodu mrazu, přes den kolem 15 st. C., převáţně slunečno. Takto bylo
aţ do začátku třetí dekády, kdy dochází k postupnému ochlazování. Poslední zářijové dny
přichází oteplení na teploty kolem 10 st.C, beze sráţek, slunečno. Začátek listopadu dále
slunečno, někdy inverze, ale teploty těsně nad 10 st. C. Postupně však teploty začaly klesat,
přidal se déšť. V polovině listopadu oteplení skoro k 20 st. C, slunečno. V druhé polovině
však nastává postupné ochlazování, okolo 25.11. teploty přes noc pod mrazem, přes den lehce
nad nulou, sníh začal padat v Kunčicích asi 23.11. Poslední listopadový víkend přes noc
teploty aţ k minus 10 st. C. Začátek prosince mrazivý, v noci teploty k minu 15, přes den taky
hodně pod nulou, sněţení, 3.12. leţí v Kunčicích asi 15 cm sněhu, celá republika má
problémy se sněhem a s mrazem. Postupně se teploty zvyšovaly, sníh padal mokřejší. Kolem
poloviny prosince však teploty ve dne i v noci pod bodem mrazu, často sněţí. Těsně před
vánoci však přišla obleva, ale ta nevydrţela dlouho a po vánocích opět začalo mrznout a
sněţit, coţ vydrţelo aţ do konce prosince, kdy se teploty přes den dostaly k minus 5 st. C a v
noci aţ k minus 10 st. C, občas zasněţilo.

Sport v roce 2010
Jednoznačně největší sportovní událostí v roce 2010 se staly XXI. zimní olympijské hry ve
Vancouveru. Do místa děje se vydala rekordní 93 členná výprava. Naše očekávání nezklamala
zejména rychlobruslařka Martina Sáblíková, která se stala olympijskou vítězkou na tratích
5000 metrů a 3000 metrů. Svoji medailovou sbírku doplnila trochu nečekanou bronzovou
medailí na trati 1500 metrů. Dále naše výprava sbírala pouze bronzové medaile, a to běţec
Lukáš Bauer na trati 15 km klasicky, dále štafeta běţců na trati 4x10 km ve sloţení Lukáš
Bauer, Martin Jakš, Jiří Magál a Martin Koukal. Poslední bronzovou medaili přidala
sjezdařka Šárka Záhrobská ve slalomu ţen. Čeští hokejisté bohuţel skončili jiţ ve čtvrtfinále.
Vše ale napravili na 74. mistrovství světa v hokeji, které se konalo v Německu. I přes řadu
absentujících opor tým pod vedením Aloise Hadamczika nakonec získal zlatou medaili.
Fotbalové mistrovství světa se konalo poprvé v Africe, jeho hostitelem byla Jihoafrická
republika. Mistrem světa se po zásluze stali fotbalisté Španělska. Mistrem hokejové ligy za
ročník 2009/2010 se stali hokejisté HC Pardubice, mistrem fotbalové ligy se stali fotbalisté
AC Sparta Praha. Radost nám udělali i tenisté, a to Tomáš Berdych svým postupem do finále
Wimbledonu a Petra Kvitová, která postoupila do semifinále této soutěţe. V Davisově poháru
náš tým postoupil také do semifinále, kde však prohrál se Srbskem, které pak celou soutěţ
vyhrálo. V lednu se v Táboře konalo mistrovství světa v cyklokrosu, kdy v kategorii elite
vyhrál Zdeněk Štybar. Další vynikající úspěch na mistrovství světa ve víceboji
v rychlobruslení přidala opět Martina Sáblíková, kdyţ vybojovala zlato. Největšího úspěchu
od roku 1971 dosáhly basketbalistky České republiky, které vybojovaly na mistrovství světa
v Karlových Varech stříbrnou medaili. Vítězem Velké Pardubické se po sedmé v historii stal
ţokej Josef Váňa. Další titul mistra světa přidal veslař Ondřej Synek, který zvítězil ve skifu
muţů na Novém Zélandu. Sportovcem roku 2010 se opět po zásluze stala rychlobruslařka
Martina Sáblíková, mezi druţstvy zvítězili hokejoví mistři světa.
Moc radosti nám nepřinesly výsledky fotbalistů Kunčic nad Labem, kteří po několikaletém
účinkování v Okresním přeboru Trutnovska sestoupili do Okresní soutěţe. Věříme, ţe jen na
chvíli. Na rozdíl od druţstva muţů nám opět radost udělalo druţstvo přípravky pod vedením
trenérů Pavla Blaţka a Jiřího Rennera, které obsadilo 3. místo ve finále Okresního přeboru
přípravek OFS Trutnov pro rok 2009/2010. Bohuţel tento vynikající úspěch je nejspíš na
dlouhou dobu poslední, neboť pro další sezonu se jiţ druţstvo přípravky nepodařilo dát
dohromady. Přesto těmto oběma trenérům je potřeba za obětavou práci a vynikající výsledky
poděkovat. Členská základna, ve které jsou sdruţeny další sporty, které nejsou samostatně
registrovány, a to volejbalisté, kuţelkáři, cvičení ţen, měla v roce 2010 34 členů. Volejbalisté
se opět pravidelně od jara do podzimu scházeli na hřišti na Šutráku. Od listopadu do března si
kaţdý pátek na 2 hodiny pronajali tělocvičnu v Tyršáku ve Vrchlabí. 5. července si uspořádali
turnaj ve volejbale na Šutráku, kdy vyhrálo druţstvo z Jilemnice, 27. prosince se naopak
zúčastnili turnaje v tělocvičně v Dolním Lánově, které skončili na 2. místě. Kuţelkáři se opět
zúčastnili Vrchlabské ligy neregistrovaných v kuţelkách, které se zúčastnili 2 druţstva muţů
a 1 druţstvo ţen. Druţstvo muţů „A“ a druţstvo ţen se umístilo na 2. místě, druţstvo muţů
„B“ skončilo na 16. místě. V jednotlivcích ţen skončila Květa Koubová na 14. místě,
v muţích Mirek Boţek na 4. místě, Petr Kopáček na 24. místě a Zdeněk Kouba na 29. místě.
Po skončení soutěţí byl v restauraci Partizán ve Vrchlabí uspořádán Kuţelkářský ples, kde
byly vyhlášeny celkové výsledky a předány ceny. 30. dubna se na hřišti uskutečnilo tradiční
„Pálení čarodějnic“ za účasti mnoha dětí a dospělých. 8. května se někteří členové vydali na
kolech na Ţalý, kdy odměnou i přes chladné počasí jim byl nádherný výhled. 5. června za
přispění sponzorů byl na hřišti uspořádán „Dětský den“, kterého se za nádherného počasí
zúčastnilo cca 70 dětí. Po skončení soutěţí předvedli své umění místní hasiči a svoji
historickou vojenskou techniku opět předvedl pan B. Adamec z Podhůří. 10. září někteří

členové s rodinami vyrazili na víkend do Voděrad. Výletu přálo slunečné počasí. 25. prosince
zajistil Pavel Jeřábek opět 2 hodinové bruslení na stadionu ve Vrchlabí, kdy si muţi zahráli
hokej a druhá hodina byla vyhrazena pro bruslení dětí a ostatních dospělých. 27. prosince si
fotbalisté „staré gardy“ uspořádali v místní Základní škole turnaj ve stolním tenise, kterého se
zúčastnilo 22 hráčů. Dvouhry vyhrál Vladimír Sturm a čtyřhry Jarda Kučera st. a Bohouš
Rulc. Po turnaji se přítomní pobavili u dobrého jídla a pití. V zimě, pokud to sněhové
podmínky dovolily, byly projíţděny běţecké trasy v okolí obce, bruslaři měli moţnost
vyuţívat asfaltové hřiště, které bylo hojně navštěvováno. Ţeny chodily cvičit do místní ZŠ a o
jarních prázdninách si udělaly jednodenní výlet na běţkách po Krkonoších.
Členové oddílu tenisu v roce 2010 odpracovali cca 200 brigádnických hodin zdarma, a to při
úpravách tenisvého kurtu, stříkání ledu na kluzišti, pořádání turnajů a úpravě lyţařských stop.
Byly opět uspořádány tradiční turnaje /tenis, šipky, mariáš/. Vítězem turnaje ţáků mezi
chlapci vyhrál Pavel Blaţek, mezi děvčaty Anna Ptáková. V šipkách zvítězili Gusta a Eva
Surmovi, v mariáši Jan Bjelka. Tenisté se rovněţ zúčastnili mnoha turnajů v okolí, kde
rozhodně ostudu neudělali. 10.7.2010 byl na počest J. Jirky – Angrešta uspořádán 1. ročník
Angreštova memoriálu ve čtyřhře, kterého se zúčastnilo 19 dvojic a vítězem se stali Petr
Kopáček a Alan Sturm. Poslední tenis se na místním kurtu hrál 21.11.2010.
Obyvatelstvo v roce 2010
V České republice bylo k 31.12.2010 evidováno 10 532 770 obyvatel, coţ bylo o 26 tisíc
obyvatel více neţ k 31.12.2009. V roce 2010 se ţivě narodilo 117,2 tisíc dětí, zemřelo 106,8
tisíc osob. Uzavřeno bylo 46,7 tisíc manţelství, rozvedeno jich bylo 30,8 tisíc.
V Kunčicích nad Labem byl počet obyvatel k 1.1.2010 545 obyvatel, dále zde bylo přihlášeno
39 cizinců, celkem tedy 584 obyvatel. Na konci roku 2010 byl v Kunčicích počet obyvatel
557, přihlášeno zde bylo 47 cizinců, celkem tedy 604 obyvatel.
Ekonomika roku 2010
Mzdy:
V 1. čtvrtletí roku 2010 vzrostla průměrná hrubá měsícní mzda o 2,2% proti stejnému období
roku 2009 a činila 22.478,- Kč, v podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 2% na
22.693,- Kč. Ve 2. čtvrtletí roku 2010 se průměrná hrubá mzda zvýšila o 2,4% proti stejnému
období roku 2009 a činila 23.513,- Kč, v podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o
2,7% proti stejnému období roku 2009 a činila 23.415,- Kč. Ve 3. čtvrtletí roku 2010 se hrubá
měsíční mzda zvýšila proti stejnému období roku 2009 o 2% a činila 23.665,- Kč, v
podnikatelské sféře se zvýšila o 2,9% a činila 23.650,- Kč. Ve 4. čtvrtletí průměrná hrubá
měsíční mzda proti stejnému období roku 2009 vzrostla o 0,9% a činila 25.803,- Kč, v
podnikatelské sféře vzrostla o 2,1% a činila 25.660,- Kč. V roce 2010 dosáhla průměrná mzda
výše 23.951,- Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 2%. V podnikatelské sféře se zvýšila
průměrná mzda o 2,6% na 23.873,- Kč.
Zaměstnanost:
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2010 sníţila proti stejnému období roku 2009 o 117,6
tis. osob, míra zaměstnanosti (15-64letých) dosáhla 64,1 % a meziročně klesla o 1,4
procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o

119,9 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se přitom zvýšil o 45,6 tis. osob. Obecná
míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 2,3 procentního bodu na 8,2 %.
Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2010 sníţila proti stejnému období roku 2009 o 60,3
tis. osob, míra zaměstnanosti (15-64letých) dosáhla 64,9 % a meziročně klesla o 0,5
procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně zvýšil o
41,0 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se přitom zvýšil o 59,4 tis. osob. Obecná
míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně vzrostla o 0,8 procentního bodu na 7,2 %.
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2010 sníţila proti stejnému období roku 2009 o 10,1
tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 65,4 % a meziročně vzrostla o 0,2
procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně sníţil o 12,4
tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se ale zvýšil o 52,3 tis. osob. Obecná míra
nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,2 procentního bodu na 7,2 %.
Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2010 sníţila proti stejnému období roku 2009 o 8,5 tis.
osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 65,5 % a meziročně vzrostla o 0,3 procentního
bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně sníţil o 22,0 tis. osob,
počet dlouhodobě nezaměstnaných se ale zvýšil o 47,0 tis. osob. Obecná míra
nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 7,0 %.
HDP, zahraniční obchod:
Hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, vzrostl v 1. čtvrtletí
roku 2010 meziročně o 1,1 %, celková zaměstnanost se naopak o 2,1 % sníţila. Na vývoj
HDP mělo výrazně pozitivní vliv zotavení výroby dopravních prostředků.
V druhém čtvrtletí roku 2010 hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní
vlivy, meziročně vzrostl o 2,4 %, celková zaměstnanost naopak o 1,0 % poklesla. K růstu
HDP přispěla zejména odvětví zpracovatelského průmyslu, dopravy a podnikatelských sluţeb.
Ve třetím čtvrtletí roku 2010 se hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a
kalendářní vlivy, zvýšil meziročně o 2,8 %, k růstu přispěla zejména odvětví
zpracovatelského průmyslu, trţních sluţeb a obchodu. Oproti předchozímu čtvrtletí vzrostl
HDP o 1,0 %.
Odhad meziročního růstu hrubého domácího produktu za rok 2010 byl sníţen z 2,3 % na 2,2
%, z toho za 4. čtvrtletí z 2,9 % na 2,6 %. V úhrnu za rok 2010 byl HDP v meziročním
srovnání vyšší o 2,2 %. Výrazně odlišný přitom byl vývoj obou základních sloţek jeho tvorby
– zatímco hrubá přidaná hodnota vzrostla o 3,1 %, daně z produktů poklesly o 4,8 %. Růst
ekonomiky zajistila zejména odvětví zpracovatelského průmyslu. Postupné obnovování
zahraniční konjunktury a s tím související poptávky poskytlo prostor exportně orientovaným
odvětvím a ta jej dokázala vyuţít. To platí zejména o výrobě dopravních prostředků,
strojírenství a elektrotechnickém průmyslu. Nadprůměrné výsledky dosáhla i odvětví trţních
sluţeb a obchodu. Naopak sníţení tvorby hrubé přidané hodnoty postihlo v důsledku poklesu
objemu zakázek stavebnictví a ve druhé polovině roku téţ zemědělství. Vývoj HDP byl
negativně poznamenán také redukcí rozpočtových výdajů organizací sektoru vládních
institucí, která se výrazněji promítla do jejich hospodaření ve 2. pololetí.

V roce 2010 v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se zvýšil vývoz o 17,7 % a dovoz o
20,3 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 124,5 mld. Kč, který byl proti roku 2009 o
25,0 mld. Kč niţší. Vzestup kladného salda vykázal obchod s průmyslovým spotřebním
zboţím o 18,8 mld. Kč a stroji a dopravními prostředky o 6,4 mld. Kč. Přechodem z pasiva do
aktiva se zlepšila bilance obchodu se ţivočišnými a rostlinnými oleji a tuky o 2,7 mld. Kč.
Prohloubil se deficit obchodu s minerálními palivy o 29,1 mld. Kč, chemickými výrobky o
5,1 mld. Kč a potravinami a ţivými zvířaty o 2,1 mld. Kč. Sníţení přebytku zaznamenal
obchod s polotovary a materiály o 15,7 mld. Kč, surovinami o 0,7 mld. Kč a nápoji a tabákem
o 0,3 mld. Kč.
Společenská kronika roku 2010
Narození:
04.02.2010 – Jakub Čivrný , Kunčice nad Labem 26
19.02.2010 – Berta Hromádková, Kunčice nad Labem 1
01.03.2010 – Kristýna Babičová, Kunčice nad Labem 45
21.04.2010 – Jakub Skrbek, Kunčice nad Labem 112
30.04.2010 – Anna Vítová, Kunčice nad Labem 76
01.07.2010 – Daniel Vítek, Kunčice nad Labem 76
06.12.2010 – Eliška Marková, Kunčice nad Labem 111
Úmrtí:
30.01.2010 – Magdaléna Benčoková, nar. 04.07.1951 – 58 let
02.03.2010 – Josef Mejsnar, nar. 02.12.1926 – 83 let
04.04.2010 – Věra Wachmaistrová, nar. 19.10.1928 – 81 let
22.04.2010 – Jiřina Neumanová, nar. 25.01.1926 – 84 let
14.07.2010 – Antonín Kracík, nar. 05.07.1936 – 74 let
15.12.2010 – Vladimír Suchý, nar. 19.09.1929 – 81 let
Sňatky:
11.09.2011 – Radek Rozkovec a Lenka Rozkovcová /roz. Apsolonová/
Vítání občánků:
Dne 4.6.2010 proběhlo v kapli Panny Marie vítání občánků obce Kunčice nad Labem a to:
Jan Kubáněk – rodiče Jaroslava Hamouzová, Libor Kubáněk
Berta Hromádková – rodiče Petra Hromádková, Jaroslav Bajer
Kristýna Babičová – rodiče Lenka Babičová, Vladislav Babič
Jakub Skrbek – rodiče Monika Opočenská, Antonín Skrbek
Anna Vítová – rodiče Ludmila Vítová, Antonín Vít

V kapli Panny Marie dále dne 29.6.2010 proběhlo rozloučení s ţáky 5. třídy místní ZŠ
Kunčice nad Labem.
Dne 16.12.2010 se v ZŠ Kunčice nad Labem uskutečnila vánoční besídka pro místní
důchodce, kdy poté následovalo tradiční posezení s občerstvením.
Dne 9.6.2010 navštívil místní Obecní úřad senátor za okrsek Trutnov pan MUDr. Pavel
Trpák, který se setkal se starostou Ing. Jiřím Ţďárským a vzhledem k současné situace ve
společnosti, ekonomice a politice si měli určitě co říci.
Veřejná zasedání zastupitelstva v roce 2010
21. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.1.2010
Program:
1/ Rozpočtová změna č. 4/2009
2/ Schválení poskytnutí dotací dle rozpočtu na r. 2010
3/ Internet
4/ Výstavba kanalizace ČOV
5/ Ţádost o odprodej části pozemku p.p.č. 301/6
6/ Svaz postiţený civilizačními chorobami
7/ Výsledek hospodaření ZŠ za rok 2009
8/ Prominutí poplatků za odpady na r. 2010
9/ Usnesení
22. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 7.4.2010
Program:
1/ Rozpočtová změna č. 1/2010
2/ Změna nájemní smlouvy na prostory Sport baru Savoj
3/ Závěrečný účet obce za rok 2009
4/ Rozdělení zisku ZŠ Kunčice nad Labem, příspěvkové organizace
5/ Výstavba kanalizace ČOV
6/ Odprodej části pozemku p.p.č. 301/6
7/ Zpráva o činnosti Policie ČR za rok 2009
8/ Rozpočtový výhled obce na rok 2010 – 2014
9/ Zateplení objektu Základní školy
10/ Prominutí poplatků za odpady na r. 2010
11/ Stanovení cen vodného a stočného
12/ Usnesení
23. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.6.2010
Program:
1/ Plynofikace budovy ZŠ
2/ Rozpočtové opatření č. 2/2010
3/ Směrnice č. 1/2010 – Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

4/ Ţádost o příspěvek na jízdy historických vlaků
5/ Poskytnutí finančního příspěvku na získání oprávnění k řízení vozidla JPO Kunčice n. L.
6/ Výstavba kanalizace ČOV
7/ Přijetí dotace od společnosti UNIQA pojišťovna a.s.
8/ Ţádost o dotaci Programu rozvoje venkova – OSA IV. Leader – 2. výzva
9/ Zateplení objektu ZŠ
10/ Ţádost o úlevu na poplatku za odpady na r. 2010
11/ Usnesení
24. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.7.2010
Program:
1/ Zateplení a plynofikace ZŠ Kunčice n. Labem
2/ Informace – odkanalizování obce
3/ Diskuse
4/ Usnesení
Ustavující zasedání zastupitelstva obce Kunčice nad Labem, konaného dne 8.11.2010
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce předáno osvědčení o zvolení členem
zastupitelstva obce dle § 53 z.č. 491/2001 Sb. /o volbách do zastupitelstvech obcí/.
Předsedající dosavadní starosta obce Ing. Jiří Ţďárský vyzval přítomné členy zastupitelstva ke
sloţení slibu. Ţádný člen zastupitelstva neodmítl sloţit slib ani nesloţil slib s výhradou. Dále
byli všichni přítomní seznámení s návrhem programu:
1. Určení počtu místostarostů
2. Určení, které funkce budou členové zastupitelstev vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění
3. Určení způsobu volby starosty a místostarosty
4. Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty
5. Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty:
- člen zastupitelstva p. M. Vejnar navrhl zvolit do funkce místostarosty p. J.
Kopáčkovou
- člen zastupitelstva p. H. Kučerová navrhl zvolit do funkce místostarosty p. D.
Zuzánkovou
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem volí místostarostkou p. J.
Kopáčkovou /pro 4, proti 5, zdrţel 0/
Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem volí místostarostkou p. D.
Zuzánkovou /pro 5, proti 4, zdrţel 0/
6. Zřízení výborů a určení počtu jejich členů
7. Volba předsedy finančního výboru
8. Volba předsedy kontrolního výboru

1. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.12.2010
Program:
1/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 – Výherní hrací přístroje
2/ Rozpočtové opatření č. 3/2010, 4/2010, 5/2010, 6/2010, 7/2010
3/ Sbor pro občanské záleţitosti – zaloţení
4/ Změna ceníku nájemného z pozemků ve vlastnictví obce
5/ Přijetí dotace z POV /nákup sekačky/
6/ Pronájem části p.p.č. 233/1
7/ Prodej části p.p.č. 340/27
8/ Ţádost o prominutí penále – p. Bronislav Maňásek
9/ Rozpočet obce na rok 2011
10/ Odkanalizování obce – informace
11/ Ţádost o příspěvek Hospicu Aneţky České Červený Kostelec
12/ Ţádost p. Z. Hybnera o prominutí poplatku za svoz komunálního odpadu za r. 2010
13/ Jmenování členů výborů zastupitelstva obce
14/ Diskuse
Činnost SDH Kunčice nad Labem v roce 2010
Dne 16.1.2010 se v Nádraţní restauraci v Kunčicích nad Labem konala Výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů v Kunčicích nad Labem. 23. a 24. 4.2010 se konal
v obci tradiční sběr ţelezného šrotu, který zajistili členové dobrovolných hasičů, kdy získané
prostředky pouţili k přispění do svého rozpočtu. 18.9. se uskutečnil tradiční výlet hasičů, a to
do sklárny v Harrachově, kde proběhla prohlídka sklárny, návštěva muzea a místní restaurace,
kde bylo ochutnáno pivo z místního pivovaru. Výlet byl zakončen posezením v restauraci U
Bohouše ve Valteřicích, kde se všichni náramně bavili. 3. a 10.10. se konalo cvičení nových
hasiček. 22.5.2010 se na místním hřišti konala Okrsková soutěţ jednotek dobrovolných hasičů
z okolí. V červnu se místní hasiči opět podíleli na zajištění bezpečnosti při pořádání
hudebního festivalu Kunčice 2010.
Výstavba v obci v roce 2010
V roce 2010 byla dokončena projektová dokumentace na Odkanalizování obce, celkové
náklady činily 1.812.986,- Kč, coţ bylo více, neţ se přepokládalo. Projektová dokumentace se
totiţ předělávala tak, ţe by se obec měla napojit na ČOV ve Vrchlabí – Podhůří. Obecní úřad
byl vybaven novým počítačovým vybavením, na který obec získala dotaci a byl zprovozněn
Czech Point. Základní škole byla přiznána dotace z programu „Operační program Vzdělávání
pro konkurenceschopnost“ pro oblast podpory zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ ve
výši 403.197,- Kč. Z toho je 85% z Evropské unie, 25% ze státního rozpočtu. V dubnu 2010
byl zastupitelstvu předloţen návrh, na zateplení a plynofikaci Základní školy. V srpnu 2010
byla na hřbitově provedena oprava a natření plotu, náklady činily 52.900,- Kč, kterou provedl
Eduard Kracík a Petr Šedivý. V listopadu byla spodní větev veřejného osvětlení, na kterou
byla připojena větev na Horní Kalnou, kde bývaly časté poruchy, rozdělena na samostatnou
větev. Rozdělení provedla firma ROMED z Hostinného, náklady 6.904,- Kč.

