KRONIKA KUNČIC NAD LABEM 2004
Politické události roku 2004
V únoru roku 2004 sebevraţedný útočník zabil 41 cestujících v moskevském metru.
Odpovědnost za tento útok je připisována čečenským separatistům. Jak jiţ bylo
z předešlých zřejmé a i z následujících takových to útoků se začalo stávat čím dál
více. Byly to zejména odezvy na americkou invazi do Afghánistánu a později i do
Iráku, dále na jiţ několik let trvající konflikt mezi Izraelem a Palestinou a v neposlední
řadě i na vměšování se Ruska do politiky bývalých států Sovětského svazu. Dalším
neštěstím byl výbuch výbušnin v březnu na předměstských vlacích v Madridu, kdy
zahynulo 191 lidí. Pachateli byli muslimští teroristé. 29.3.2008 byla rozšířena NATO
o Bulharsko, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko. Došlo
tedy k jiţ deklarovanému rozšíření na východ o postkomunistické země, coţ vyvolalo
opět velkou nevoli Ruska, které toto počalo posuzovat jako ohroţení své vlastní
bezpečnosti. 1.1.2004 se rozšířila i Evropská unie o Česko, Estonsko, Kypr, Litvu,
Lotyšsko, Maďarsko, Maltu, Polsko, Slovensko a Slovinsko. Ve dnech 11. –
12.6.2004 se konaly volby do Evropského parlamentu. Ve hře bylo celkem 24
mandátů. Vítězem se stala ODS, která získala 9 mandátů, dále KSČM s 6 mandáty,
SNK-ED s 3 mandáty, KDU-ČSL s 2 mandáty, ČSSD s 2 mandáty a NEZ s 2
mandáty. 4.8.2004 jmenoval český prezident Václav Klaus novou vládu Stanislava
Grosse, který ve funkci premiéra nahradil Vladimíra Špidlu. 13.8.2004 začaly
v Aténách letní olympijské hry, které se tak vrátily do míst svého vzniku. 3.9.2004
došlo opět k teroristickému útoku v ruském Beslanu, kde teroristé obsadili místní
školu a drţeli jako rukojmí stovky dětí, rodičů a učitelů. Po neúspěšném zásahu
ozbrojených sil přesáhl počet obětí 350, z toho 156 dětí. V listopadu byl
v prezidentských volbách v USA zvolen prezidentem George W. Bush. Ve dnech 5. a
6. listopadu proběhly po celé České republice, vyjma Prahy, druhé krajské volby. Za
vítěze krajských voleb lze označit ODS /36,35 %/, za nimi následují KSČM /19,68 %/,
ČSSD /14,03 %/ a KDU-ČSL /10,67 %/. Účast v krajských volbách činila 29,62 %.
Současně proběhly v některých volebních obvodech i senátní volby. Účast voličů
byla 28,97 %. Vítězem se opět stala ODS, která získala 18 mandátů. 11.11 zemřel
v paříţské vojenské nemocnici Percy palestinský prezident Jásir Arafat. Další

z mnoha osobností, které nás v tomto roce opustili, je třeba zmínit bývalého
prezidenta USA Ronalda Reagana, herce Marlona Branda, zpěváka Karla Zicha a
bývalého hokejistu a trenéra Ivana Hlinku. Přírodní ţivel si tentokrát zařádil na
Slovensku, kde ve Vysokých Tatrách vichřice napáchala stamilionové škody, kdy od
Podbanského aţ po Tatranskou kotlinu vznikl tři kilometry široký pás zdevastované
přírody. 15.12. čeští poslanci schválili vládní návrh státního rozpočtu na rok 2005,
příjmy mají být 824,8 mld. Korun, výdaje 908,4 mld. Korun. Novým předsedou
Senátu Parlamentu ČR se stal Přemysl Sobotka z ODS. 26.12.2004 postihlo ostrov
Sumatru ničivé zemětřesení a zvláště jím vyvolaná vlna tsunami o výšce atţ 10
metrů měly na svědomí kolem 250 000 lidských ţivotů. Miliony lidí přišly o přístřeší.
Podle seismologů dosáhla síla zemětřesení 8,9 stupňů Richterovy stupnice, coţ
znamená asi čtvrté nejsilnější zemětřesení na Zemi od počátku měření roku 1899.
Počasí roku 2004
Začátek roku nás přivítal pěknou sněhovou nadílkou, kdy mnohdy ve vyšších
oblastech napadlo aţ 35 cm sněhu. Potom se sníh a obleva střídaly docela
pravidelně. V poslední dekádě malinko přituhlo, kdy teploty dosahovaly aţ minu 15
st. C. Ke konci ledna opět přišla pěkná sněhová nadílka. Zato únor byl teplejší,
zejména ke konci února se počasí jevilo jako jarní. Březen pokračoval
v přicházejícím jaru, kdy uprostřed měsíce teploty začaly vylézat aţ k 20 st. C. Ale to
by nebyla příroda, aby něco zajímavého nepřipravila a po 20.3. se prudce ochladilo
pod nulu a napadnul opět sníh, který zůstal leţet a silničáři měli opět plno práce.
Duben připravil typické aprílové počasí, kdy se střídaly přeháňky se sluníčkem, které
nám v hojné míře přisvítilo na konci dubna, kdy teploty byly opravdu letní. Květen
ţádným způsobem nevybočoval, zato červen opět předvedl aprílové počasí, kdy se
střídaly teplo a zima a teplotní rozdíly byly opravdu veliké. Červenec nás zklamal,
tropické teploty přišly aţ ve třetí dekády, ale ne na dlouho. Srpen relativně dobrý,
začátkem září přišly opět letní teploty, ale ty postupně začalo vytlačovat typické
podzimní počasí, které však přálo houbařům a toto počasí pokračovalo i v říjnu. První
sníh Martin přinesl o 2 dny dříve. Tento se samozřejmě neudrţel, vydatnější sněhová
nadílka přišla na konci listopadu, která opět jakoby všechny překvapila. Před Vánoci
malinko sněhu napadlo, ale Vánoce byly stejně na blátě, poslední prosincové dny
byly stále nad nulou, aţ na Silvestra se objevil malý poprašek sněhu.

Sport roku 2004

Sportovcem České republiky roku 2004 se stal atlet Roman Šebrle, a to
zejména díky 1. místu na olympijských hrách v Aténách. Druţstvem roku se stali
fotbalisté ČR, kteří na mistrovství Evropy v Portugalsku obsadili 3. místo, i kdyţ
vzhledem k vývoji turnaje jsme všichni očekávali, ţe se stanou opět mistry Evropy.
Mistrem hokejové ligy se stal tým HC Hamé Zlín , mistrem fotbalové ligy tým HC
Baník Ostrava. Jak jiţ bylo uvedeno, letní olympijské hry se konaly v místě svého
vzniku, a to v Aténách. Olympijským vítězem v desetiboji se stal Roman Šebrle, 2.
místo obsadila Lenka Hyková ve sportovní střelbě.jachtařka Lenka Šmídová a čtyřka
muţů ve veslování David Kopřiva, Tomáš Karas, Jakub Hanák a David Jirka. 3.
místo obsadil Jaroslav Bába ve skoku do výšky, Kateřina Kůrková ve sportovní
střelbě, Libor Capallini v moderním pětiboji a deblkanoisté Ondřej Štěpánek a
Jaroslav Volf. Bohuţel fanoušky kunčického fotbalu musím zklamat, neboť v tomto
roce se nepodařilo získat výsledky druţstva muţů ani přípravky. Jedno je jisté, muţi
se zachránili ve své první sezoně v okresním přeboru. V oddíle tenisu bylo v roce
2004 registrováno 71 rekreačních tenistů, kteří dle brigádnického deníku odpracovali
170 hodin zdarma, a to zejména při bílení tenisové boudy, při údrţbě antukového a
asfaltového kurtu a okolí, při stříkání a údrţbě ledu a při vybudování nové branky ke
škole. Opět byly uspořádány turnaje v tenisech, a to ţactva /vítěz Šafaříková T./,
dorostu /vítěz Kulhánková I./ a dospělých /vítěz Hanuš M. ml./. Uspořádán byl opět
turnaj ve čtyřhrách, vítězi se stali Pistulka a Sturm Vl. Zorganizovala se i 3 utkání
Kunčic proti firmě Finstral Mladá Boleslav s výsledky 2:14, 10:9, 6:15. 9. ročník mix
dvojic v šipkách vyhráli R. a T. Hladíkovi. Členská základna SPV při TJ Sokol čítala
v roce 2004 41 registrovaných členů. Volejbalisté se pravidelně opět scházeli od jara
do podzimu na hřišti na Šutráku. 30. dubna jsme se opět sešli na hřišti u Savoje, kde
se pořádalo klasické pálení čarodějnic. 30. května opět za výrazného přispění
sponzorů se uskutečnil Dětský den, kterého se zúčastnilo 80 dětí. Na závěr byl jiţ
tradičně představen model helikoptéry. 26. června se konal na Šutráku volejbalový
turnaj 4 muţstev, vítězkami se stalo druţstvo Kunčodolek. Jiţ jubilejního 10. ročníku
Vrchlabské ligy neregistrovaných v kuţelkách, která probíhala od podzimu 2003 do
jara 2004, se zúčastnila 2 druţstva muţů a 1 druţstvo ţen. V tomto ročníku stojí za

zmínku 2. místo manţelů Koubových v soutěţi smíšených dvojic a 1. místo Květy
Koubové v soutěţi jednotlivkyň. V září byl organizován výlet na kolech, tentokráte na
Šumavu. Členům SPV se podařilo při údrţbě hřiště a okolí odpracovat 83
brigádnických hodin.
Obyvatelstvo roku 2004
Počet obyvatel obce Kunčice nad Labem byl k 1.1.2004 560 obyvatel, k 31.12.2004
550 obyvatel. Počet obyvatel v České republice byl k 1.1.2004 10211455 obyvatel,
k 31.12.2004 10220577 obyvatel.
Ekonomické údaje
Průměrná nezaměstnanost v České republice činila 8,3 %, průměrná hrubá měsíční
mzda byla 20.545,- Kč, státní dluh: činil 592.9 mld. Kč, vládní deficit: 83,3 mld. Kč.
Průměrné denní kurzy zahraničních měn za celý rok: 1 USD = 25,70 Kč, 1EUR =
31,90 Kč
Společenská kronika
Narození:
2.5.2004 Šulitková Aneţka

Šulitková Romana

Šulitka Miroslav

Úmrtí:
16.5.2004 Erlebach Antonín
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16.11.1914

4.7.2004 Chasník Zdeněk

35

1.4.1969

9.8.2004 Ilič Jan

28

17.9.1976

25.8.2004 Míčová Marie

83

12.4.1921

25.8.2004 Kovář Miroslav

54

11.12.1950

83

25.8.1921

25.10.2004 Zaplatílek Oldřich

V roce 2004 uzavřeli občané obce Kunčice n. Labem 8 sňatků a 2 páry se rozvedly.

Kulturní události
V červenci 2004 se konal 3. ročník festivalu Kunčice 2004. Našel se nový prostor, a
to na parkovišti před nádraţní budovou. Vznikly 2 podia, jedno venkovní a druhé v
obřím stanu. Vystoupily 4 hudební skupiny - Jam and Bazaar, the Ňadras, Kabát
revival a Ţibr. Ve stanu proběhl turnaj ve stolním fotbálku a zahráli - Im Cyber,
Dţejár, Lord Space, Fly a Sunlabáci. Počasí však opět nepřálo. Přišlo však
neuvěřitelných 2000 lidí! Kunčice se staly malým festivalem.
Výstavba v obci
Podle nového zákona o odpadech obec od 1.1.2004 najela na nový systém likvidace
odpadů. Byla zrušena smlouva s Technickými sluţbami Vrchlabí a uzavřena nová
smlouva o svozu s firmou Transport Trutnov. Na základě provedené ankety mezi
občany bylo rozhodnuto, e si obec nechá zpracovat vytvoření znaku a praporu obce.
Byl nalezen v dokumentech otisk razítka z roku 1939 se symboly stromu a zvířete.
Vše bylo předáno p. Loudovi z Městského muzea ve Vrchlabí, který dohledal další
historické záznamy a podle nich zpracoval návrh znaku a praporu obce. Od února
začal fungovat v obci bezdrátový internet. Připojení k síti zajišťuje firma DragonElektronik Kosmonosy. S KB Trutnov se podařilo dohodnout předčasné splacení
úvěru, takţe obci zůstala jen bezúročná půjčka od státu. Během roku byly zhotoveny
3 ks nových autobusových čekáren z materiálu Makrolon, celkové náklady 121.350,Kč. V listopadu byla vymalována zděná část kaple, nainstalován byl zrekonstruovaný
lustr a zabezpečení kaple bylo provedeno poplachovou signalizací. Došlo k rozšíření
veřejného osvětlení k chatám – 1 světlo, náklady 8.224,- Kč a na komunikaci od
Bartošů k Šedivým – náklady 70.138,- Kč. V lednu byl zakoupen nový počítač pro
OÚ v hodnotě 34.648,- Kč. V červnu bylo zakoupeno a instalováno nové dopravní
zrcadlo u Hníků, náklady 10.115,- Kč. V červenci byl zpracován Povodňový plán pro
Obce, který byl financován z Grantového programu KÚ KHK. V srpnu se opravila
část komunikace u Mazánka a Havlíčka – náklady 20.101,- Kč. V září byla
vybudována elektrická přípojka k lokalitě BS 21 /u Bartošů/, celkové náklady obce
102.915,- Kč a vodovodní přípojka k RD Bartošových – náklady 4.972,- Kč a k RD
Salajové – náklady 4.225,- Kč. Dále byla provedena oprava můstku přes náhon u

Járy Janovské k chatám, kterou provedla Kovovýroba Paulů, náklady 52.955,- Kč. V
prosinci došlo k vykoupení pozemků za tratí od Suchitrů za 137.283,- Kč. Na této
části se plánuje vybudování cyklostezky, která bude mít návaznost na Vrchlabí a
Hostinné.

