KRONIKA KUNČIC NAD LABEM 2005
Politické události roku 2005
20.1.2005 sloţil přísahu americký prezident Georgie W. Bush a zahájil své druhé
období ve funkci prezidenta USA. 2.4.2005 zemřel papeţ Jan Pavel II. A 19.4.
Konkláve kardinálů římskokatolické církve zvolali nového papeţe, jímţ se stal
německý kardinál Joseph Ratzinger a přijal jméno Benedikt XVI. 25.4.2005
předsedové stran bývalé české vládní koalice ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU podepsali
smlouvu o politické spolupráci, která měla umoţnit vznik nové vlády v čele
s dosavadním ministrem pro místní rozvoj Jiřím Paroubkem. Dosavadní předseda
vlády Stanislav Gross následně podal demisi, kterou prezident Václav Klaus přijal.
Toto bylo vyvrcholením neschopnosti Grosse vysvětlit financování svého bytu a
dalších afér. 2.5.2005 začal vysílat zpravodajský kanál ČT24. Mezinárodní olympijský
výbor rozhodl, ţe letní olympijské hry v roce 2012 uspořádá Londýn. Ani tento rok se
nevyhnul atentátům teroristů. 7.7. bylo při třech explozích v londýnském metru a
jednom autobuse zabito nejméně 50 lidí a 700 dalších bylo zraněno. Opět se tak
stalo jako reakce na vojenské aktivity Britů v Iráku a v Afghánistánu, kde zejména
britští a američtí vojáci byli vystaveni nebezpečí sebevraţedných atentátů kaţdý den.
I v tomto roce nás opustila řada významných osobností, namátkou budu jmenovat
např. herečka Stela Zázvorková, herec Jiří Kodet, bývalý ministr kultury Pavel Dostál,
herec Ilja Prachař, či lovec nacistů Simon Wiesenthal.
Počasí roku 2005

První lednový týden byl pokračováním závěru loňského roku, byl teplý, v noci se
teploty pohybovaly okolo nuly, přes den vystoupaly k 5° C, trochu poprchávalo, po
sněhu nebylo ani památky. Den 8. ledna bylo moţné označit za první jarní den –
teploměr vystoupal aţ na 10° C, jinde bylo ještě tepleji a tím padly i teplotní rekordy
pro tento den. V následujících se přece jen mírně ochladilo a zima se vrátila v
polovině ledna. Teplota v noci klesla pod nulu. První sníh napadl aţ 21. ledna a pod
nulu se dostaly i denní teploty. Poslední lednové dny byly krásně zimní s nočními
mrazy – 10° C. Tento charakter vydrţel aţ do 10. února, druhý den přišla výrazná

obleva, další den celý propršel a sněhová pokrývka vzala za své. Dne 14. února se
zima navrátila, teploty opět klesly pod nulu. V dalších dnech i mírně sněţilo, sněhu
bylo asi 10 cm, ale jinde v republice ho napadlo mnohem více a způsobil váţné
dopravní problémy. Dne 27. února přišly silné mrazy - v noci teploty klesla aţ na –
17° C. Celou Evropu postihla vlna mrazů, leckde byly překonány rekordy, na Šumavě
naměřili – 30° . Teprve 6. března se denní teploty dostala mírně nad nulu a začalo
sněţit. V dalších dnech se většina republiky dočkala velké sněhové nadílky. Na
horách sněhová peřina dosáhla 2 m a více, zřejmě to bylo nejvíce od roku 1961. Z
toho vyplývaly obavy z moţných povodní. V polovině března se noční teploty stále
udrţovaly pod nulou, denní pak nad ní. Stále se však ještě drţel sníh, mizet začal aţ
v následujících dnech. Dne 18. března uţ bylo pěkně jarně, zvedly se hladiny řek.
Zbytek března uţ byl velmi proměnlivý, teploty občas vystoupaly aţ na 15° C. Dne 5.
dubna se teploměr vyšplhal na 20° C a země uţ byla náleţité vyschlá. Sráţky
přinesly aţ další dny, opět stoupala voda v řekách, teploty uţ výrazně neklesaly. V
polovině dubna vykvetly meruňky a 17. dubna jsme zaznamenali první jarní bouřku.
Zbytek měsíce uţ byl teplý a bez sráţek. První máj byl slunečný s teplotou 25° C.
Druhý den přinesl rekordní teplotu 28° C. Začalo se projevovat sucho. Studení muţi
přišli uţ 7. května, přinesli nejen ochlazení a ale i potřebný déšť. Od 13. května uţ
zase bylo pěkně, teploty nad 20° C vydrţely aţ do konce měsíce, navíc 29. a 30.
května opět padaly teplotní rekordy. Mezi tím občas sprchlo, jenţe na jiných místech
republiky si uţili přívalových dešťů, krup a lokálních záplav. Na krkonošských
hřebenech však stále ještě leţely zbytku sněhu. Dne 31. května přišlo výrazné
ochlazení. Chladný byl celý první červnový týden, denní teploty se drţely pod 15° C,
dne 6. června v Krkonoších sněţilo. Druhý den na Medarda mírně pršelo a
následující dny byly teplotně a sráţkově velmi proměnlivé. Dne 21. června bylo
krásně. Nejkratší noc v roce byla teplá, a protoţe měsíc byl v úplňku, bylo vidět aţ do
rána. Od 23. června nastala třicetistupňová vedra, zatím bez tropických nocí. Sucho
se projevilo nejen u nás, ale v celé Evropě. Největší vedra suţovala Pyrenejský
poloostrov, Itálii a části Německa, které ohroţovala úrodu i lidské ţivoty. První
červencová dekáda přinesla vydatné sráţky a ochlazení. Ve dnech 15. aţ 18.
července teploty opět dosáhly 30° C a noci uţ měly tropický charakter. Po krátkém
zmírnění panovala v posledním červencovém týdnu opět třicetistupňová, doslova
úmorná vedra, v některých dnech dosáhla aţ 33° C a dne 29. července dokonce 35°
C. Mírné ochlazení přinesl aţ začátek srpna, a to zejména v noci, občas zapršelo a

začaly růst houby. Dne 7. srpna na Sněţce chumelilo. Další dny byly poměrně
chladné s teplotami okolo 15° C. V polovině měsíce vytrvale pršelo a léto se navrátilo
19. srpna. Znovu občas pořádně zapršelo, na různých místech v republice to přineslo
problémy, leckde ve střední Evropě pak ničivé záplavy. Poslední dny srpna a první
dny září znovu opanovaly teploty aţ 30° C, poté aţ do poloviny září bylo přes den
okolo 25° C a v noci okolo 15° C. Byly to velice krásné dny. Pravé léto skončilo 16.
září, kdy celý den pršelo a bylo chladno. Ovšem následující dny znovu pěkné. Babí
léto s teplotami okolo 20° C pokračovalo aţ do poloviny října. Nepršelo. Dne 19. října
se ohlásil první ranní mrazík, další dny byly ovšem znovu příjemné, s denními
teplotami téměř 15° C, noční uţ klesaly k nule. Prodlouţený víkend 28. aţ 30. října
byl doslova krásný. Sychravý podzim se zataţenou oblohou a občasným
poprcháváním nastal aţ 5. listopadu, tak to vydrţelo i v dalších dnech. Dne 17.
listopadu napadl první sněhový poprašek, v následujících dnech uţ noční teploty
klesaly pod nulu a občas chumelilo. Vytvořila se souvislá sněhová pokrývka, místy aţ
10 cm. Zimní charakter vydrţel aţ do 5. prosince. Pak se krátce oteplilo a sníh
zmizel. Mrznout opět začalo 9. prosince, v polovině měsíce se mírně oteplilo, pršelo
a hlavně bylo větrno. Dne 19. prosince napadlo 10 cm sněhu, jenţe hned druhý den
pršelo a dost sněhu odtálo. Dostavila se tradiční vánoční obleva s teplotami okolo
nuly a nepříjemným mrholením. Štědrý den byl bez sráţek, Boţí hod vánoční byl
slunečný, na Štěpána klesla teplota v noci pod nulu. Dne 29. prosince napadlo 20 cm
sněhu a zbývající dva dny roku uţ byly pěkně zimní.
Sport roku 2005
Sportovcem roku 2005 České republiky se stal hokejista Jaromír Jágr, mezi
kolektivy zvítězili hokejisté ČR, kteří na MS v hokeji v Rakousku obsadili 1. místo.
Mistrem hokejové ligy se stalo druţstvo HC Moeller Pardubice, mistrem fotbalové
ligy druţstvo AC Sparta Praha. Na mistrovství světa v atletice v Helsinkách obsadil
Roman Šebrle v desetiboji 2. místo. Na mistrovství světa v klasickém lyţování
vyhrála Kateřina Neumannová závod na 10 km volnou technikou, celkově ve
Světovém poháru obsadila 2. místo. Jakub Jana na mistrovství světa ve skocích na
lyţích obsadil 2. a 3. místo. Na mistrovství světa biatlonistů v Hochfilzenu obsadil
Roman Dostál 1. místo v závodě na 20 km. Mistrem světa se stal i cyklokrosař
Zdeněk Grygar v závodě do 23 let. Není tedy divu, ţe se ve sportbaru Savoj

uskutečnila 8.6.2005 beseda s mistry světa Romanem Dostálem, Zdeňkem
Grygarem, které se dále zúčastnili Dušan Koţíšek a Martin Koukal, kteří obsadili 3.
místo na mistrovství světa ve sprintu muţů dvojic. Fotbalisté Kunčic se v okresním
přeboru horko těţko zachraňovali, ale nakonec vše dobře dopadlo a obsadili 13.
místo. V oddíle tenisu bylo v roce 2005 registrováno 78 rekreačních tenistů, kteří
odpracovali 164 brigádnických hodin zdarma, a to zejména opět při úpravě
asfaltového a antukového hřiště a okolí. Uspořádány byly také turnaje jednotlivců
všech věkových kategoriích, a to ţactvo /vítěz Šafaříková T./, dorost /vítěz P.
Svoboda/ a dospělých /vítěz Hanuš M. ml./. Nově se pořádal turnaj ţen, kdy zvítězila
S. Čápová. 3 utkání byla odehrána s firmou Finstral Mladá Boleslav, s výsledky 7:16,
11:10, 8:13. Vítězem 10. ročníku mix dvojic v šipkách na závěr tenisové sezony se
stala dvojice Adéla Pokorná a Alan Sturm. Poslední tenis se hrál aţ 15.11. coţ je
rekord. Členové asociace SPV při TJ Sokol čítají zástupce dalších druhů sportů,
které nejsou samostatně registrováni, zejména se jedná o volejbal, kuţelky a cvičení
ţen. Volejbalisté se pravidelně scházejí na hřišti na Šutráku, v zimě hrají v Tyršově
domě. 5.3.2005 byly uspořádány závody v běhu na lyţích jak dospělých, tak i dětí.
30. dubna se všichni sešli při tradičním pálení čarodějnic u Savoje. 22. května se tři
maratónci Alan Sturm, Petr Kopáček a David Erlebach zúčastnili Praţského
mezinárodního maratonu, za coţ je všichni bezmezně obdivujeme a zároveň
gratulujeme. 4. června byl za výrazného přispění sponzorů uspořádán dětský den,
kterého se zúčastnilo asi 70 dětí, a to i přes nepřízeň počasí. Na závěr jim dobrovolní
hasiči ukázali svoji techniku a dovednosti a nastříkali jim na zem pěnu, ve které se
děti s radostí vyválely. 11. června se konal turnaj ve volejbale na Šutráku, ve kterém
zvítězilo druţstvo Kunčohorek – Jilemnice. Jiţ 11. ročníku Vrchlabské ligy
neregistrovaných v kuţelkách, která probíhala od podzimu 2004 do jara 2005 se
zúčastnila 2 druţstva muţů a 1 druţstvo ţen. V tomto ročníku se druţstvo muţů „A“
umístilo na 3. místě, druţstvo muţů „B“ na 10.místě a druţstvo ţen na 8. místě.
V soutěţi jednotlivkyň obsadila Eliška Matoušová 6. místo.
Obyvatelstvo v roce 2005
Počet obyvatel v Kunčicích nad Labem byl k 1.1.2005 550, k 31.12.2005 567. Počet
obyvatel České republiky k 1.1.2005 byl 10220577, k 31.12.2005 10251079.

Ekonomické údaje
Průměrná nezaměstnanost v ČR za rok 2005 byla 7,9 %, průměrná hrubá měsíční
mzda – 21674,- Kč, státní dluh 691,2 mld.Kč, vládní deficit: 106,7 mld. Kč
Kurzy měn: průměrné za celý rok: 1 USD = 23,95 Kč ,1 EUR = 29,78 Kč, coţ
ukazuje, ţe česká koruna stále posilovala proti americkému dolaru, ale začala
posilovat i vůči EURO.
V tomto roce by bylo vhodné zobrazit vývoj cen dle Českého statistického úřadu
v tom daném roce u vybraných potravin. O cenách energie, plynu a např. uhlí nemá
cenu se snad ani zmiňovat, protoţe tyto ceny čtvrtletně pravidelně rostou, na čemţ
má nemalou zásluhu i monopol ČEZ, České plynárenské a podobně.
Chléb konzumní: rok 2003: 15,56 Kč, rok 2004: 15,25 Kč, rok 2005: 15,06 Kč, rok
2006: 17,00 Kč, rok 2007: 23,20 Kč
Mléko polotučné: rok 2003: 13,38 Kč, rok 2004: 14,35 Kč, rok 2005: 14,45 Kč, rok
2006: 14,40 Kč, rok 2007: 17,84 Kč
Brambory pozdní: rok 2003:14,19 Kč, rok 2004: 6,61 Kč, rok 2005: 6,80 Kč, rok
2003: 15,60 Kč: rok 2007:

9,73 Kč

Máslo 1 kg: rok 2003: 111,77 Kč, rok 2004: 115,48 Kč, rok 2005: 108,80 Kč, rok
2006: 103,57 Kč, rok 2007: 146,50 Kč
Cukr krystal: rok 2003: 19,03 Kč, rok 2004 25,40 Kč, rok 2005: 21,26 Kč, rok 2006:
22,07 Kč, rok 2007: 21,59 Kč
Kuře I. Jakost: rok 2003: 53,60 Kč, rok 2004: 51,80 Kč, rok 2005: 51,60 Kč, rok 2006:
44,30 Kč, rok 2007: 61,47 Kč

Společenská rubrika
Narození:
1.1.2005 Havlíčková Viktorie

Havlíčková Hana

Havlíček Karel

11.1.2005 Ţalská Veronika

Ţalský Michal

Ţalská Dana

22.1.2005 Vít Jakub

Vítová Ludmila

3.4.2005 Malát Štěpán

Malátová Andrea

Malát Petr

Úmrtí:
27.2.2005 Nevoral Vladimír
21.11.2005 Kuţel Miroslav
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V roce 2005 uzavřeli občané Kunčic n. Labem 8 sňatků a 1 pár se rozvedl.
V kapli Panny Marie se uskutečnila 20.8.2005 1. svatba po rekonstrukci kaple, kdy
sňatek zde uzavřeli Jiří a Markéta Sturmovi.
Kulturní akce
Kunčice 2005 – 4. ročník
Tento rok organizátoři festivalu opět navázali na myšlenku z loňského ročníku, a to
spojit v jeden den všechny generace ve společný hudební svátek a ještě více se na
to zaměřili a dá se říct, ţe se podařilo. Zazněli zde různé hudební ţánry, vedle folku,
rocku…hard core, ska, techno, house, dnb. Mísily se tady snad všechny generace.
Poprvé vznikly 3 podia, jedno venkovní kde vystoupili Století hudby, Brillien,
Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Anna K., Yo Yo Band a dvě ve stanech. V jednom ze
stanů vystoupili vrchlabští Skapollo, Need of aktivity a Rhondian, po té Koogi, Philip
TBC, Hech a Mc Vaant. Ve druhém Agent, Toky, Dţejár, Lord space, Fly a
samozřejmě naši známí
SUNLAB & SUBMISSION SQUARE CREW! Opět proběhl turnaj ve stolním fotbálku,
který uţ si vydobyl své místo v samostatném stanu. Opět, jak uţ je naší velkou tradicí

nepřálo počasí, ale nakonec se slitovalo, přestalo pršet a 3 tisícovky lidí, které se
sem vydaly, si vše mohly uţít se vší parádou aţ do ranních hodin.
Dne 24.12 byla kaple Panny Marie otevřena od 15.00 hod. Pro děti s hudebním a
pěveckým doprovodem Markéty a Terezy Kopáčkové. Od 22.00 do 23.00 hod. Se
konala vánoční mše, kterou slouţil vrchlabský farář ThMgr. Mogielnicki Dariusz msf
za doprovodu elektronických varhan a za přispění zpěvu Terezy Kopáčkové.
Výstavba v obci
V letošním roce byl zvýšen poplatek za svoz a likvidaci odpadů z 360,- Kč na 390,Kč. Dne 9.6.2005 byl obci předsedou Parlamentu České republiky oficiálně předán
dekret o udělení Znaku a Vlajky Obce Kunčice nad Labem. Pokračovalo rozšiřování
bezdrátového internetu. K 31.12.2005 bylo připojeno 45 účastníků. V září a říjnu byly
na kapli Panny Marie provedeny vnitřní nátěry dřevěných částí kaple a oltáře, které
provedl p. Vraštil, náklady 58.500,- Kč. Byla dokončena 4. etapa ÚP, který byl předán
KÚ KHK – Odbor regionálního rozvoje. Prostřednictvím Svazku Horní Labe byla
zpracována projektová dokumentace pro výstavbu cyklostezky č. 24, která vede přes
naší obec. Dále bylo provedeno označení cyklotras. E. Kracík zhotovil informační
tabulky s přístřeškem pro cyklisty u křiţovatky na nádraţí. V dubnu byla provedena
oprava místní komunikace u čp. 103,104, s náklady ve výši 165.497,- Kč. Došlo k
pokácení starých jabloní podél silnice u Krkonošský vápenek, cca 20 kusů. Na
hřbitov byla pořízena a zabudována nádrţ na vodu, náklady 6.717,- Kč. V květnu
byly na místní komunikace umístěny nové značky s označením ZONA. V červnu
byla na boudě Šutrák pokryta střecha v hodnotě 19.990,- Kč a v září byla udělána
nová omítka poloţena zámková dlaţba v hodnotě 35.000,- Kč. V červenci se opravil
plot u Základní školy v hodnotě 79.461,- Kč. V srpnu byla vybudována 1. část nové
příjezdové cesty k Šutráku a k truhlárně Vilím. Výstavbu prováděla firma M-Silnice
Trutnov, náklady ve výši 353.341,50 Kč . V září byl zakoupen sněţný skútr Yamaha
Viking II na úpravu běţeckých tratí v obci v hodnotě 96.600,- Kč a v prosinci byla k
němu dokoupena radlice na úpravu stop v hodnotě 19.635,- Kč. V prosinci došlo k
pokácení lípy u čp. 91. Údrţba zeleně v obci za celý rok vyšla na 47.940,- Kč,
vzhledem k dlouhotrvající zimě byly i vysoké náklady na úklid komunikací a chodníků
– 87.105,- Kč.

