Události roku 2011
Pravděpodobně nejvýznamnější událostí roku 2011 se stalo úmrtí bývalého prezidenta
Václava Havla. Václav Havel zemřel 18. listpadu 2011 po dlouhodobých zdravotních
problémech. Zemřel ve spánku na oběhové selhání. Václav Havel byl poslední
československý prezident a zároveň první český prezident. Byl to zejména dramatik,
spisovatel, ale hlavně velký kritik a bojovník komunistického reţimu. Svou velkou část ţivota
strávil ve vězení. Velmi se zasazoval o přijetí naší republiky do Evropské unie, stal se
symbolem sametové revoluce a jedním ze zakládajících členů Občanského fóra po 17.
listopadu 1989. Odešla asi nejvýraznější postava sametové revoluce a symbol demokracie v
naší republice.
Vezmeme-li však rok 2011 postupně, od 1.1.2011 začala u nás platit velká část změn, a to
zejména k horšímu, neboť ministr financí vymyslel celou řadu úspor, které dolehly zejména
na obyčejné občany. /viz. Níţe/. Rok 2011 byl rovněţ ve znamení změn ve světě, a to
zejména v arabské části. První nepokoje vypukly v Tunisu, odkud musel utéct prezident. Další
nepokoje na sebe nenechaly dlouho čekat. Postupně začaly propukat v dalších zemích.
Jednalo se zejména o Libyi a Egypt. Nepokoje v Libyi přerostly do otevřeného vojenského
konfliktu mezi armádou prezidenta Kaddáfího a povstalci. Tyto boje trvaly několik měsíců, na
stranu povstalců se přidala NATO. Vše vyvrcholilo nakonec vítězstvím povstalců. Při lynči na
prezidenta Kaddáfího byl tento zabit. Ostatní členové rodiny nebo vlády ze země uprchli,
ostatní byli zabiti a někdo byl postaven před soud. Nepokoje v Egyptě byly o něco klidnější,
ale rovněţ při nich bylo zabito hodně lidí. Nakonec prezident Mubarak sám odstoupil a vlády
se ujala armáda. Poté byl chvíli klid, ale demonstrace opět pokračovaly po nějakém čase, kdy
lid ţádal předání vlády ze strany armády. Největší konflikt se však začal koncem roku rodit v
Sýrii, ale o tom aţ v příštím roce. Na konci ledna 2011 oznámil ministr zdravotnictví Heger,
ţe našel zhruba 2 miliardy korun na platy lékařů, kteří za účelem zvýšení platů protestovali
akcí „Děkujeme, odcházíme“. V březnu byl do čela ČSSD zvolen dosavadní místopředseda
Bohuslav Sobotka. Na začátku května 2011 oznámil prezident USA Barack Obama, ţe
americká armáda zabila nejhledanějšího teroristu světa Usáma bin Ládina. V červenci se stala
tragédie v Norsku, kde Anders Breivik postřílel na ostrově, kde se konal dětský tábor, desítky
zejména mladých lidí. V srpnu v Krkonoších shořela jedna z nejznámějších horských bud, a
to Petrova bouda. Tato měla být rekonstruována. Od 1.12.2011 začali pacienti za pobyt v
nemocnicích platit za den místo 60,- Kč 100,- Kč. V prosinci rovněţ poslanci schválili novelu
Ústavy, která má umoţnit přímou volbu prezidenta. Tato novela poté putovala do Senátu.
Nakonec byla novela schválena a první přímá volba prezidenta by se měla uskutečnit v lednu
2013. Kromě Václava Havla v roce 2011 zemřeli i jiné osobnosti, jako například politik Jiří
Dienstbier, spisovatel Arnošt Lustig, arcibiskup Karel Otčenášek, reţisér Otakar Vávra, z těch
zahraničních herečka Elisabeth Taylorová, či herec Peter Falk. Jinak rok 2011 byl také ve
znamení problémů s ekonomikou v některých státech, a to zejména v Řecku, které bylo na
kraji bankrotu a muselo poţádat o pomoc ostatní státy Eurozóny. Problémy se dále nevyhnuly
ani Portugalsku, Španělsku, či Itálii. Českou politickou scénu zasáhly četné případy korupce,
a to zejména politiků vládních stran ODS a Věcí veřejných. Na českých silnicích během roku
2011 zemřelo 701 lidí, coţ je nejméně od roku 1961.
Příchod roku 2011 nám opět přinesl velkou řadu změn. Tyto změny byly způsobeny zejména
prací ministra financí, který v rámci provádění škrtů ve státním rozpočtu, nám připravil další
utahování opasků. Tyto škrty pocítili zejména rodiče, státní zaměstnanci a lidé na
nemocenské. Došlo i k zavedení tzv. „povodňové daně“, kterou bude muset zaplatit kaţdý
člověk, který vydělává, a to o 100,- Kč měsíčně více na daních. Stát v roce 2011 dá na platy
státních zaměstnanců o 10 % méně neţ v roce 2010. Změny nastanou rovněţ ohledně

porodného, kdy porodné budou pobírat pouze páry s příjmy niţšími neţ 17.000,- Kč. Rodiče
se budou moci dále rozhodnout, jak dlouho a v jaké výši budou pobírat rodičovský příspěvek.
První tři dny nemocenské zůstávají bezplatné, za celé období nemoci bude nemocný člověk
pobírat 60 % vyměřovacího základu. Změny nastaly i ve stavebním spoření, kdy státní
příspěvek bude činit 1.500,- Kč. Úroky ze stavebního spoření se budou danit. Další změny
nastanou pro řidiče, kdy pro kamiony se zvyšuje mýtné na dálnicích, dále mají všichni za
povinnost mít ve voze nově vybavenou lékárničku a reflexní vestu. Podle nového předpisu o
poţární bezpečnosti musí od ledna kaţdý komín připojený k funkčnímu kotli na vytápění
alespoň jednou za rok zkontrolovat kominík. Poprvé by měly školáky čekat státní maturity,
dochází i ke zdraţení za sluţby České pošty.
Počasí roku 2011
Po Novém roce přišlo mírné oteplení, kdy teploty o prvním víkendu se přes den pohybovaly
kolem nuly, v noci kolem -5 st. C. Občas slabě zasněţilo. Takovéto počasí pokračovalo asi do
9.1. Poté převáţně pršelo, v některých místech republiky hrozily záplavy, které naštěstí byly
menšího rázu a lokální. Sníh taje, teploty hodně nad bodem mrazu. Takovéto počasí bylo
stejné během celé druhé lednové dekády. V poslední dekádě se více objevovalo sluníčko,
teploty klesaly opět pod bod mrazu. Občas zasněţilo, ale ne moc výrazně. Ke konci ledna
teploty klesly hodně pod bod mrazu, na přelomu ledna a února aţ k -16 st. C. Přes den byly
také pod bodem mrazu a svítilo sluníčko. Poté nastala mírná obleva. Tato trvala jen chvilku a
první dekáda února se jinak vyznačovala slunečným a mrazivým počasím. Teploty se však
pohybovaly den také pod nulou, samé sluníčko. Po 10.2. však přichází změna, začíná pršet,
teploty se pohybují nad bodem mrazu. Takovéto počasí opět vydrţelo pouze pár dní a od 20.2.
teploty klesly opět hodně pod nulu, kdy denní se pohybovaly kolem -7 st. C a v noci aţ kolem
–15 st. C. Převaţovalo jasné počasí se sluníčkem a teploty dále klesaly, a to aţ k -20 st. C.
Takovéto mrazy a jasné počasí vydrţelo přes přelom únoru a března aţ ke konci první
březnové dekády. Zbytek března však byl teplejší, v druhé dekádě teploty aţ nad 10 st. C,
sráţek bylo minimálně, převáţně svítilo sluníčko. Ke konci března obloha zataţená, kdy
přišly i dešťové přeháňky, teploty byly stále vysoké. Poté první dubnový víkend teploty ještě
stoupaly, ukázalo se i sluníčko. Teploty vyšplhaly i přes 20 st. C. Postupně se malinko
ochlazovalo, přidal se i déšť. Dále se občas vyskytovaly přeháňky a o druhém dubnovém
víkendu i vítr. V druhé dubnové dekádě přišlo ochlazování, přidaly se opět přeháňky, kdy se
střídaly přeháňky sněhové a dešťové. Ke konci druhé dekády se teploty začaly opět zvyšovat,
a to aţ k Velikonocům okolo 20 st. C. a svítilo sluníčko. Velikonoční pondělí bylo horší,
mrholilo, ale teploty byly stále mezi 15-20 st. C. Stejné počasí vydrţelo do konce dubna,
občas se vyskytly přeháňky. Začátkem května ochlazení k bodu mrazu, na horách napadlo cca
15 cm sněhu, v niţších polohách pršelo občas se vyskytly sněhové přeháňky. Postupně
přeháňky ustaly, ale chladno zůstalo. Pomalu se oteplovalo, přes víkend 7. a 8.5. slunečno,
chladný vítr, teploty nad 15 st. Po tomto víkendu se dále oteplovalo, bylo slunečno s
teplotami přes 20 st., postupně aţ 25 st. Druhá květnová dekáda zpočátku chladnější, pak
chvíli o víkendu kolem 15.5. mírné oteplení, ale po víkendu hned ochlazování. Na horách
napadl sníh, ale málo. Pár dnů toto počasí vydrţelo, ale na začátku třetí květnové dekády se
opět oteplilo, a to aţ k 25 st. C. Na pondělí 23.5. přišla i bouřka, ale počasí se ještě udrţelo
teplejší. Ke konci května se malinko ochladilo. Ale úplný konec května byl ve znamení teplot
aţ k 30 st. C. Objevily se silné přeháňky a i bouřky, ale teploty se udrţely docela vysoké. K
tomu převládalo jasné slunečné počasí. Opět se střídalo s bouřkami a přeháňkami. Takovéto
počasí provázelo celou první dekádu června. Dále se červnové počasí střídalo, a to slunečno s
deštěm, ke konci ale stouply teploty aţ k 28 st. Poslední víkend chladněji, ale bez deště. Po

víkendu na konci června opět teploty stouply ke 30 st. C. Přelom června a července však opět
chladný, teploty klesly k 10 st. C., přidal se déšť. Konec první červencové dekády ve znamení
oteplování, ale počasí poté opět proměnlivé. Střídání teplejších a chladnějších dnů, občas
přeháňky. Přelomové dny července a srpna chladné, ale jiţ kolem 3.8. nastává oteplení k 25
st. C. První polovina srpna poté opět proměnlivá, střídaly se slunečné dny s deštivými, teploty
převáţně teplejší, ale ne tropické, ale neklesly pod 15 st. C. Občas se vyskytly bouřky. O
víkendu 20.8.-21.8. přibývání teplot, po víkendu aţ do pátku 26.8. vedra nad 30 st., beze
sráţek, pátek aţ 36 st. C. Začátek víkendu ještě tropický, ale odpoledne přichází změna,
ochladilo se na 20 st. C a přidal se i déšť. Naštěstí toto počasí dlouho nevydrţelo a jiţ na
konci víkendu se začalo oteplovat. Na přelomu srpna a září relativně teplé počasí, první
víkend v září slunečný, teploty kolem 25 st. C. Po víkendu opět ochlazení, další víkend s
přeháňkami, ale teploty kolem 20 st. C. Druhá zářijová dekáda spíše teplejší na to, ţe je to
září. Teploty se převáţně drţely kolem 20 st., o víkendu 17.9.-18.9. aţ k 25 st. C. Po víkendu
přišel déšť a trochu se ochladilo. Konec září a přelom září a říjen však počasí jasné, slunečné,
s teplotami nad 25 st. C. Toto vydrţelo do 4.10., kdy teploty klesly k 10 st. C. Přidaly se
dešťové přeháňky, občas se počasí zlepšilo, ale jen o pár stupínků. V polovině října počasí
jasné, ale přes noc teploty klesaly lehce pod bod mrazu. Poslední říjnová dekáda beze sráţek,
teploty přes den těsně pod 10 st. C., převládalo sychravé počasí. Začátek listopadu do 9.11.
přes den teploty těsně nad 10 st., beze sráţek, slunečno, ráno mlhy. Dále do 16.11. přes den
slunečno, teploty kolem 6 st., jasno, po ránu a večer trochu mlhy, přes noc mrazíky 0 aţ -4 st.
C. Druhá polovina listopadu beze sráţek, bez větru, převáţně inverzní počasí, ve vyšších
polohách sluníčko, dole mlhy, ve větších městech smogová špatná situace. Občas se sluníčko
vyskytlo i v niţších polohách. Začátek prosince pomalu změna, ale 1.12. mlha. Dále teploty
nad nulou kolem 7 st. C., na horách začalo padat 6.12., kdy napadlo kolem 10 cm. Více začalo
sněţit 8.12., kdy na horách napadl aţ půl metru sněhu. V Kunčiciích však pouze pár
centimetrů. Sníh se u nás ale moc neudrţel, protoţe teploty přes den se pohybovaly nad nulou.
Druhá polovina prosince teplotně teplejší, teploty hodně nad nulou, občas sráţky. Vánoce
tedy bohuţel byly na blátě. Míírné ochlzení nastalo aţ před Silvestrem, ale ne moc velké, kdy
napadlo asi 10 cm sněhu, který však po Silvestru roztál.
Sport roku 2011
Rok 2011 byl pro Českou republiku úspěšný hlavně v jednom sportu, a to v tenise, zejména v
ţenském. Poprvé v historii vyhrály naše tenistky Fedcup, kdy ve dnech 5.- 6.11.2011 porazily
tým Ruska. Tahounem našeho týmu byla především Petra Kvitová, která tak završila svoji
nejúspěšnější kariéru v ţivotě. V roce 2011 se jí rovněţ podařilo vyhrát slavný Wimbledon a
Turnaj mistryň, který se konal v tureckém Istanbulu. Ve Wimbledonu zvítězila v soutěţi
čtyřhry ţen Květa Peschkeová a v soutěţí smíšené čtyřhry Iveta Benešová. V roce 2011 se
několik sportovců stalo mistry světa. Skifařka Miroslava Knapková vyhrála mistrovství světa
ve slovinském Bledu, k tomu přidala titul mistryně Evropy v bulharském Plovdivu. Martina
Sáblíková opět vyhrála mistrovství světa v rychlobruslení, a to na trati 5000 metrů. Řada
titulů byla získána v cyklistice. Mistrem světa v cyklokrosu se v německém Sankt Wendelu
stal Zdeněk Štybar, v Champery v kategorii fourcross vyhrál Michal Prokop a v cross country
na horských kolech vyhrál mistrovství světa i Evropy Jaroslav Kulhavý. V roce 2011 byla
ukončena kvalifikace na Mistrovství Evropy ve fotbale, které se má uskutečnit v roce 2012 v
Polsku a na Ukrajině. Naše muţstvo skončilo ve skupině na 2. místě za Španělském, ale
probojovalo se do baráţe, kde postoupilo přes druţstvo Černé Hory. Mistrovství světa v
hokeji se konalo na Slovensku, kde vyhrálo muţstvo Finska, naši hokejisté skončili 3., kdyţ
porazili druţstvo Švédska. Vítězem fotbalové Ligy mistrů UEFA se stala FC Barcelona.

Mistrem fotbalové Gambrinus ligy v sezoně 2010-2011 se stali fotbalisté Viktorie Plzeň,
mistrem hokejové extraligy hokejisté HC Ţelezárny Třinec.
Nejlepším sportovcem Česka pro rok 2011 se stala tenistka Petra Kvitová a v kategorii
druţstev Fedcupový tým českých tenistek, které tento pohár získalo vítězstvím ve finále v
Rusku.
Sport v roce 2011 přinesl bohuţel i jednu velmi tragickou událost. 7.9.2011 se u ruské
Jaroslavle zřítil ruský letoun, na jehoţ palubě se nacházel celý hokejový tým Lokomotiv
Jaroslavl. Na palubě bylo 45 osob, při tragédii zemřelo 44 osob. Mezi těmito osobami byli i 3
čeští reprezentanti v ledním hokeji, a to Karel Rachůnek, Josef Vašíček a Jan Marek. Nikdo z
nich tragédii nepřeţil. Hlavní příčinou pádu letadla byla nejspíš chyba pilota.
Fotbalisté Sokola Kunčice nad Labem se po jednom roce, stráveným v 3. třídě okresu Trutnov
suverénně vrátili zpět do Okresního přeboru, a to vzhledem k tomu, ţe 3. třídu v ročníku
2010/2011 suverénně vyhráli. Doufáme, ţe v Okresním přeboru se usadí jiţ na delší dobu.
Členská základna, ve které jsou sdruţeny další sporty, které nejsou samostatně registrovány, a
to volejbalisté, kuţelkáři, cvičení ţen měla v roce 2011 34 registrovaných členů. Volejbalisté
se opět pravidelně od jara do podzimu scházeli kaţdý pátek na hřišti na Šutráku. Přes zimu
měli kaţdý pátek pronajatou tělocvičnu v Tyršáku ve Vrchlabí. 18.6.2011 se na hřišti na
Šutráku konal tradiční volejbalový turnaj. Ze 3 zúčastněných druţstev vyhrálo druţstvo z
Jilemnice. 27.12.2012 se volejbalisté zúčastnili turnaje v tělocvičně v Dolním Lánově. 17.
ročníku Vrchlabské ligy neregistrovaných v kuţelkách, která probíhala od září 2010 do dubna
2011 se zúčastnila 2 druţstva muţů a 1 druţstvo ţen. Druţstvo muţů „A“ se umístilo na 9.
místě, druţstvo ţen obhájilo 3. místo a druţstvo muţů „B“ skončilo na 16. místě. V
jednotlivcích se mezi ţenami umístila Květa Koubová na 7. místě, Eliška Matoušová na 12.
místě. Mezi muţi Mirek Boţek na 4. místě, Petr Kopáček na 24. místě a Zdeněk Kouba na 29.
místě. Součástí této ligy je i Krakonošův pohár, kde ve dvojicích muţů na 1. místě skončili
Kouba – Boţek, mezi ţenami na 6. místě Koubová – Matoušová a ve smíšených dvojicích na
13. místě Matoušová – Štěpán. Po skončení se uskutečnil Kuţelkářský ples, kde byly
vyhlášeny celkové výsledky a předány ceny. 30.4.2011 se na hřišti tradičně uskutečnilo
„Pálení čarodějnic“. 4.6.2011 byl za přispění sponzorů uspořádán „Dětský den“, kterého se za
krásného počasí zúčastnilo asi 70 dětí různých věkových kategorií. Po skončení soutěţí
předvedli místní hasiči dětem ukáţku své hasicí techniky. Tradičně se Dětského dne zúčastnil
p. Bohuslav Adamec z Podhůří, který dětem předvedl ukázku vojenské historické techniky.
27.8.2011 vyrazili někteří rodiče s dětmi na víkend do Voděrad. Koupali se v místním
koupališti, udělali si pěší výlet na Malou Skálu, kde se projeli na kánoi. 28.12.2011 byl v
místní škole uspořádán tradiční turnaj ve stolním tenise fotbalistů „Staré gardy“. Zúčastnilo se
21 hráčů, dvouhru vyhrál Bohuslav Rulc. Po skončení se dostavily i manţelky hráčů a všichni
přítomni se poté pobavili u dobrého jídla a pití. I letos v zimě byly projíţděny trasy pro
běţkaře a bruslaři měli moţnost vyuţívat ledu na asfaltovém hřiěšti. Ţeny chodily cvičit do
místní Základní školy a o jarních prázdninách podnikly jednodenní výlet na běţkách do
Krkonoš.
V roce 2011 bylo v rámci tenisového oddílu odpracováno cca 350 brigádnických hodin, a to
zejména při úpravě tenisového kurtu, jeho okolí, přípravě kluziště, udrţování kluziště a při
úpravě lyţařských stop. V roce 2011 bylo v oddíle registrováno 71 rekreačních tenistů.
Podařilo se opět rozjet tenisovou školičku, kdy se trénování ujal Jiří Dejmek z Horní Branné.
Původně bylo přihlášeno 15 dětí, později se základna rozrostla aţ na 25 dětí. Ti pokročilejší
pak přes zimu pokračovali i v dalších trénincích v hale. Toto vše se podařilo za podpory
Obecního úřadu, Tělovýchovné jednoty a M. Mečíře. Podařilo se vystavět cvičnou tenisovou
zeď, na jejíţ stavbě se podíleli hlavně E. Kracík, P. Šedivý, J. Klobouček, M. Ţalský, L.
Mejsnar, J. Mazánek a M. Ambrozi. První tenis se hrál 3.4.2011 a poslední tenis, opět
v nejzazším termínu v okolí dne 10.11.2011. Někteří tenisté se opět zúčastnili mnoha turnajů

v okolí. I zde bylo uspořádáno několik turnajů. V šipkách zvítězili Alena a Petr Odráţkovi,
v mariáši Josef Cerman. Uskutečnil se přebor Tenisové školy, v kategorii mladších zvítězila
Barbora Kopáčková s Petrem Kopáčkem a v kategorii starších Jan Tichý ml. s Janem Tichým
st. 10.7.2010 se uskutečnil 2. ročník Angreštova memoriálu ve čtyřhře, kterého se zúčastnilo
23 dvojic a zvítězili Jaroslav Lánský a Aleš Tůma. V turnaji ţáků zvítězil Tomáš Beránek a
v kategorii ţákyň Anna Ptáková. 5.8.2011 se na Savoji uspořádala beseda s naším úspěšným
Kunčičákem, cyklokrosařem Karlem Hníkem, který obsadil na Mistrovství světa v kategorii
do 23 let 3. místo. Této besedy se dále zúčastnil jeho otec, trenér Karel Hník st. a dále lyţař
Martin Jakš, jehoţ sponzorem jsou KVK Kunčice nad Labem a reprezentační trenér muţů
v běhu na lyţích M. Petrásek.
Obyvatelstvo v roce 2011
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. Oproti roku 2010 byl loni niţší počet sňatků, ale i rozvodů.
Na konci roku 2011 ţilo v České republice 10 504 200 osob. V roce 2011 se narodilo 108,7
tisíce dětí, coţ je o 8,5 tisíce méně neţ v minulém roce. Uzavřeno bylo 45,1 tisíce manţelství,
rozvedeno jich bylo 28,1 tisíc. Zemřelo 106,8 tisíce osob. V Kunčicích nad Labem byl počet
obyvatel k 1.1.2011 557 obyvatel. Na konci roku 2011 byl v Kunčicích počet obyvatel 555.
Ekonomika v roce 2011
Mzdy:
V 1. čtvrtletí 2011 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda proti stejnému období
předchozího roku o 2,1 %, v nepodnikatelské sféře poklesla o 1,7 % a činila 23.144,- Kč. Ve
2. čtvrtletí 2011 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda proti stejnému období
předchozího roku o 2,5 %, v nepodnikatelské sféře poklesla o 0,9 % a činila 23.984,- Kč. Ve
3. čtvrtletí 2011 vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda proti stejnému období
předchozího roku o 2,4 %, v podnikatelské sféře reálně vzrostla o 0,9 %, v nepodnikatelské
reálně poklesla o 0,7 % a činila 24.089,- Kč. Ve 4. čtvrtletí 2011 vzrostla průměrná hrubá
měsíční nominální mzda proti stejnému období předchozího roku o 2,0 %, reálně poklesla o
0,4 %. V podnikatelské sféře se reálně sníţila o 0,3 %, v nepodnikatelské o 0,8 % a činila
26.067,- Kč. Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla průměrná mzda ve 4. čtvrtletí 2011 po
očištění od sezónních vlivů o 0,4 %. V roce 2011 dosáhla průměrná mzda výše 24.319,- Kč
Kč, v meziročním srovnání činil přírůstek 522 Kč (2,2 %). Spotřebitelské ceny se zvýšily za
uvedené období o 1,9 %, reálná mzda vzrostla o 0,3 %.
Zaměstnanost:
Celková zaměstnanost se v 1. čtvrtletí 2011 zvýšila proti stejnému období roku 2010 o 35,2
tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 65,0 % a meziročně vzrostla o 0,9
procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně sníţil o
46,5 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se nevýznamně sníţil o 0,2 tis. osob.
Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,9 procentního bodu na 7,3 %.
Celková zaměstnanost se ve 2. čtvrtletí 2011 zvýšila proti stejnému období roku 2010 o 27,4
tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 65,7 % a meziročně vzrostla o 0,8

procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně sníţil o
20,1 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se sníţil o 16,5 tis. osob. Obecná míra
nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,4 procentního bodu na 6,8 %.
Celková zaměstnanost se ve 3. čtvrtletí 2011 zvýšila proti stejnému období roku 2010 o 16,8
tis. osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 66,1 % a meziročně vzrostla o 0,6
procentního bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně sníţil o
28,2 tis. osob, počet dlouhodobě nezaměstnaných se sníţil o 20,8 tis. osob. Obecná míra
nezaměstnanosti 15-64letých meziročně klesla o 0,5 procentního bodu na 6,6 %.
Celková zaměstnanost se ve 4. čtvrtletí 2011 sníţila proti stejnému období roku 2010 o 3,3 tis.
osob, míra zaměstnanosti 15-64letých dosáhla 66,1 % a meziročně vzrostla o 0,6 procentního
bodu. Počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO se meziročně sníţil o 25,1 tis. osob,
počet dlouhodobě nezaměstnaných se sníţil o 15,9 tis. osob. Obecná míra nezaměstnanosti
15-64letých meziročně klesla o 0,5 procentního bodu na 6,5 %.
HDP, zahraniční obchod:
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy se v 1. čtvrtletí zvýšil
podle zpřesněného odhadu meziročně o 2,8 %, resp. o 0,9 % ve srovnání s předchozím
čtvrtletím. Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,7 %.
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy ve 2. čtvrtletí vzrostl
podle zpřesněného odhadu meziročně o 2,2 %, resp. o 0,1 % ve srovnání s předchozím
čtvrtletím. Výdaje na konečnou spotřebu domácností a vládních institucí dále klesaly,
hlavním zdrojem růstu poptávky zůstává zahraniční obchod. Celková zaměstnanost meziročně
vzrostla o 0,6 %, mezičtvrtletně se téměř nezměnila.
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 3. čtvrtletí
podle zpřesněného odhadu meziročně o 1,2 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím naopak o
0,1 % klesl. Zdrojem růstu poptávky zůstává pouze zahraniční obchod výrazným předstihem
růstu vývozu před dovozem. Celková zaměstnanost vzrostla meziročně o 0,1 % a
mezičtvrtletně o 0,4 %.
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 4. čtvrtletí
podle zpřesněného odhadu meziročně o 0,6 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím klesl o 0,1
%. Za rok 2011 vzrostl HDP o 1,7 %.
V roce 2011 ve srovnání s předchozím rokem vzrostl vývoz o 13,2 % a dovoz o 10,9 %.
Roční bilance dosáhla aktiva 191,4 mld. Kč, které bylo o 70,2 mld. Kč vyšší neţ v roce 2010.
Společenská kronika roku 2011
Narození:
03.01.2011 – Jakub Matěáska , Kunčice nad Labem 68
11.05.2011 – Lucie Bartošová, Kunčice nad Labem 148
03.06.2011 – Dominik Hanuš, Kunčice nad Labem 22
11.07.2011 – Štěpán Mečíř, Kunčice nad Labem 135
08.12.2011 – Viktorie Ciprová, Kunčice nad Labem 76
Úmrtí:

06.01.2011 – Eduard Hamele, nar. 18.7.1941 – 69 let
24.02.2011 – Antonín Khol, nar. 13.09.1931 – 79 let
13.03.2011 – Věra Finková, nar. 18.06.1942 – 68 let
07.06.2011 – Anna Kvasničková, nar. 29.03.1934 – 77 let
21.06.2011 – Luděk Macal, nar. 24.05.1958 – 53 let
22.11.2011 – Věra Tauchmanová, nar. 06.05.1941 – 70 let
Sňatky:
22.01.2011 – Michal Hanuš a Kateřina Hanušová /roz. Sladká/
09.04.2011 – David Hlavsa a Ivana Hlavsová /roz. Kabrielová/
17.06.2011 – Jiří Hylmar a Veronika Hylmarová /roz. Kučerová/
16.07.2011 – Miroslav Marek a Jana Peterková /roz. Matoušková/
03.09.2011 – Robert Němec a Vendula Burdová
24.09.2011 – Petr Cipra a Ludmila Vítová /roz. Filková/
30.09.2011 – Marian Tušiak a Michaela Novotná
Vítání občánků:
Dne 11.6.2011 proběhlo v kapli Panny Marie vítání občánků obce Kunčice nad Labem a to:
Eliška Marková – rodiče Jana Peterková a Miroslav Marek
Jakub Matěáska – rodiče Eva Matěásková a Lukáš Matěáska
Další vítání občánků proběhlo v kapli dne 15.10.2011, kdy byly přivítány tyto děti:
Lucie Bartošová – rodiče Zuzana Bartošová a Jiří Bartoš
Dominik Hanáš – rodiče Kateřina Hanušová a Michal Hanuš
Štěpán Mečíř – rodiče Martina Mečířová a Martin Mečíř
V kapli Panny Marie dále dne 30.6.2011 proběhlo rozloučení s ţáky 5. třídy místní ZŠ
Kunčice nad Labem. S místní Základní školou se rozloučili Jiří Bartoš, Martin Kučera, Anna
Ptáková a Natálie Zuzánková.
Dne 15.12.2011 proběhla tradiční vánoční besídka pro místní důchodce, a to v budově
Základní školy, kde děti předvedly své vystoupení. Po skončení si mohli všichni posedět v
jídelně u připraveného pohoštění.
24.12.2011 od 22.00 hod. odslouţil v místní kapli bohosluţbu vigilie Narození Páně
vrchlabský farář p. ThDr. Zbigniew Ţurawski, a to i za doprovodu varhan. Dne 26.12.2011 se
konal v kapli adventní koncert, kde účinkovala Tereza Kopáčková a její hosté.
Veřejná zasedání obecního zastupitelstva v roce 2011
2. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 17.1.2011

Program:
1/ Rozpočtové opatření č. 8/2010
2/ Smlouva o zřízení věcného břemene – smlouva mezi Obcí Kunčice nad Labem a VČP a
RWE
3. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30.3.2011
Program:
1/ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 – komunální odpad
2/ Rozpočtové opatření č. 1/2011, 2/2011
3/ Nabídka nakladatelství Prokart
4/ Plynofikace budovy Základní školy
5/ Plán provozních nákladů a odpisový plán na rok 2011 ZŠ a MŠ
6/ Prodej části p.p. č. 259
7/ Oprava vzduchotechniky v objektu MŠ
8/ Přijetí dotace od společnosti Uniqa pojišťovna a.s.
4. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 11.5.2011
Program:
1/ Závěrečný účet obce za rok 2010
2/ Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 – o místním poplatku ze psů
3/ Obecně závazná vyhláška č. 3/2011 – lázeňský nebo rekreační pobyt
4/ Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 – o místním poplatku ze vstupného
5/ Obecně závazná vyhláška č. 5/2011 – o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství
6/ Ţádost o poskytnutí finančního daru
7/ Odkanalizování obce
8/ Oprava topení v objektu Savoj
9/ Dotace na zateplení a plynofikaci budovy ZŠ
10/ Ţádost o finanční podporu tenisové školy
5. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 31.8.2011
Program:
1/ Rozšíření počtu kontejnerů na komunální odpad
2/ Rozpočtová opatření č. 3/2011, 4/2011, 5/2011
3/ Změna ve funkci starosty
4/ Prodej pozemků dle ţádosti manţelů Kytnarových
6. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 14.11.2011
Program:
1/ Investování volných peněţních prostředků
2/ Pořízení nového Územního plánu obce
3/ Ţádost svazu postiţených civilizačními chorobami o navýšení dotace
4/ Rozpočtová opatření č. 6/2011, 7/2011

5/ Oprava okapů a oplechování na budově Mateřské školy
7. veřejné zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21.12.2011
Program:
1/ Rozpočet obce na rok 2012
2/ Prodej pozemků p.č. 223, 279, 284/1, 284/7
3/ Oprava usnesení č. 3/5 ZO ze dne 31.8.2011
4/ Systémové opatření k účetnictví
5/ Podání ţádosti o dotaci na pořízení Územního plánu obce
6/ Podání ţádosti o dotaci na zateplení budovy Základní školy
Činnost SDH v roce 2011
Dne 22.1.2011 se v hospodě na nádraţí uskutečnila Výroční valná hromada SDH v Kunčicích
nad Labem. K 1.1.2011 členská základna čítala 75 členů, z toho 44 muţů a 31 ţen. Výroční
valné hromady se zúčastnilo 43 členů a 12 hostů. 12.3.2011 členky sboru vyrazily oslavit
Mezinárodní den ţen, tzv. „Babí hop“, který se uskutečnil v Motorestu v Hartě. K tanci a
poslechu hrál pan Červený. 16.4.2011 se konal v obci sběr ţelezného šrotu, který zajišťovali
někteří členové SDH Kunčice nad Labem. Během dubna a května prošla renovací sluţební
Avia, tuto renovaci provedl pan Smeták. Dne 21.5.2011 se v Hartě konala okrsková soutěţ
hasičů. Soutěţe se zúčastnilo 6 druţstev hasiček a 13 druţstev hasičů. Ţeny SDH Kunčice
měliy na této soutěţi premiéru. Ţeny skončily 6., muţi 7. a 9. 3.9.2011 se v Dolním Dvoře
uskutečnila další soutěţ, tentokrát o pohár starosty v Dolním Dvoře. Z Kunčic se zúčastnilo
jedno druţstvo ţen a jedno druţstvo muţů. 10.9.2011 se uskutečnil tradiční výlet členů
hasičského sboru. První zastávkou byla Mladá Boleslav, a to konkrétně v místním ŠKODA
AUTO muzeu. Poté se pokračovalo do pivovaru ve Svijanech a výlet byl zakončen v
kulturním domě ve Víchové nad Jizerou, kde bylo zajištěno občerstvení a nechyběl ani
taneček. Začátkem října členové hasičského sboru zkrášlili svoji hasičskou zbrojnici, kterou
přetřeli na červenou barvu. Dále se členové sboru podíleli opět na zajištění hudebního
festivalu Kunčice 2011 a dále zajišťovali občerstvení na Farmářském dnu, který pořádal
dlouholetý člen sboru pan Mejsnar Antonín st. v Klášterské Lhotě, neboť rodinná farma
Mejsnar se stala Farmou roku 2010.
Výstavba v obci v roce 2011
V souvislosti s odkanalizováním obce bylo shledáno, ţe situace ohledně dotací je v našem
státě ještě horší neţ v roce 2010. Obec si proto nechala zpracovat analýzu ohledně výstavby
kanalizace v obci od Poradenské a konzultační sluţby AD VISION s.r.o. Praha 4, za kterou
bylo zaplaceno 6.000,- Kč. Na základě předloţené analýzy byla výstavba kanalizace odloţena
z důvodu nereálného financování a posečkání na vypsání dalších dotačních programů. Od
1.1.2011 byly na dobu 5-ti let sepsány nové smlouvy na pronájem hrobového místa na
místním hřbitově. V dubnu 2011 byla v Mateřské škole provedena oprava vzduchotechniky
radonové jednotky firmou LABIT Vrchlabí, náklady 3.307,- Kč. V květnu byla provedena
generální oprava hasičského auta, kterou provedl p. Hrnčíř z Dolní Branné, náklady
neuvěřitelných 93.576,- Kč. Dále bylo v květnu započato s rekonstrukcí Dětského hřiště u
Základní školy, na kterou zprostředkoval dotaci MAS Krkonoše. Přidány byly nové herní

prvky, vybudováno bylo nové oplocení a postaven byl dřevěný altánek. Dokončeno bylo
v červnu 2011, náklady obce činily 54.500,- Kč, z národních zdrojů byla dotace 44.006,- Kč a
dotace z SZIF Hradec Králové 176.026,- Kč. Na výstavbě se podílela firma LTM Kunčice nad
Labem a dále Eduard Kracík a Petr Šedivý. V restauraci Savoj byly instalovány panely na
infratopení fy KINGHOUSE, náklady 56.743,- Kč. V srpnu byla na Obecním úřadě
provedena firmou Košťál oprava plynového topení a tím pádem i úprava vytápění kabin a
ohřevu vody pro sportovce, náklady 98.568,- Kč. V listopadu byla pro potřeby hasičů
postavena nová plechová garáţ firmou MARITON, náklady 16.600,- Kč.

