KRONIKA KUNČIC NAD LABEM 2002
Politické události roku 2002
14. a 15. června 2002 proběhly v České republice volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. Voleb se zúčastnilo 58 % oprávněných voličů. Volby vyhrála ČSSD,
která získala 30,20 %, dále ODS s 24,47 %, KSČM s 18,51 % a Unie svobody +
KDU-ČSL s 14,21 %. Premiérem 12. července byl jmenován Vladimír Špidla, který
poté sestavil vládu za účasti ČSSD, KDU-ČSL a US.
21. a 22. listopadu 2002 se v Praze konal summit Severoatlantické aliance. Toto
zasedání doprovázely opět nepokoje demonstrantů, a to zahraničních i domácích.
Naštěstí jiţ nedošlo k takovým silným nepokojím, jako na zasedání Mezinárodní
měnové unie v roce 2000.
31. prosince ve 24:00 hodin přestaly v České republice existovat okresní úřady,
jejichţ pravomoc přešla od 1.1.2003 na obce s rozšířenou působností, kdy pro naši
obec Kunčice nad Labem se touto obcí stalo Vrchlabí a pro mnohé z občanů přestalo
zbytečné dojíţdění za úřady do Trutnova.
Ke světovým událostem je nutno podotknout, ţe v roce 2002 se stal premiérem
Slovenské republiky Mikuláš Dzurinda. Na Ukrajině se stal premiérem Viktor
Janukovyč.
Počasí roku 2002

6. srpna začala počasí v ČR ovlivňovat tlaková níţe, která se svým frontálním
systémem pozvolna postupovala k východu. Do 7. a 8. srpna vytrvalé silné sráţky
naplnily většinu jihočeských a západočeských řek. Ve čtvrtek 8. srpna jiţ na
některých místech dosáhla povodeň svým rozsahem 50leté vody (především na jihu
čech). Situace se však pozvolna uklidňovala a 9. srpna přestalo pršet. 11. a 12.
srpna začalo opět pršet. Nad jihozápadem Čech se střetly dva výrazné frontální
systémy, které se jenom pomalu posunovaly k severovýchodu. Návětrný efekt na jihu
Čech navíc přinášel další zesilování deště. Půda přesycená vodou z předešlých
sráţek nedokázala zadrţet vodu a ta stékala do naplněných řek. V týdnu od 12. do
18. srpna tak Českou republiku postihla pětiset aţ tisíciletá povodeň. Nejvíce byla

postiţena Vltava s jejími povodími, potom povodí Dyje, okrajově také toky v povodí
Ohře a dolního toku Labe.
Příčinou extrémních záplav byly nadprůměrné sráţky, které v první sráţkové epizodě
zasáhly hlavně jih Čech a které se v druhé epizodě vyskytovaly jiţ na většině území
České republiky. Kromě značného nasycení půdy a koryt po první sráţkové epizodě
zde situaci ovlivnila mimo jiné i vodní díla a to zejména vltavské kaskády. Ta
zachytila poměrně velkou část povodňové vlny z první sráţkové epizody. Na druhou
sráţku jiţ přehrady ale nestačily a povodeň bez větších překáţek postupovala
směrem do údolí. K znatelnému zploštění povodňové vlny Vltavy, resp. na Labi došlo
aţ v důsledku rozlivů v Polabské níţině. Nicméně i to nestačilo a velká voda zasáhla
i města dále na severu Čech a později i na německém úseku Labe. Více se k počasí
nepodařilo získat, neboť vedení kroniky bylo na čas přerušeno a vyhledávat údaje
zpětně o několik je velmi sloţité.
Sport roku 2002
Sportovcem roku 2002 se stal lyţařský akrobat Aleš Valenta, a to zejména díky
svému fenomenálnímu skoku při olympijských hrách, kdy poprvé na světě předvedl
trojné salto s pěti vruty. Kolektivem roku 2002 se stalo reprezentační druţstvo
fotbalistů do 21 let, které se stalo mistry Evropy. Mistrem hokejové ligy se stal HC
Sparta Praha, mistrem fotbalové ligy FC Slovan Liberec. Událostí roku byly zimní
olympijské hry v Salt Lake City. Zde se olympijským vítězem stal Aleš Valenta,
běţkyně na lyţích Kateřina Neumannová obsadila 2. místo v kombinaci a v běhu na
15 km volnou technikou. V celkovém pořadí Světového poháru v běhu na lyţích
skončila také na 2. místě.
Ohledně místního sportu je nutno zmínit výsledky fotbalových druţstev, kdy druţstvo
muţů ve 3. třídě obsadilo celkové 13. místo, druţstvo starší přípravky Okresního
přeboru skupina A obsadilo 4. místo. Místní TJ Sokol Kunčice n. Labem k 31.12.2002
čítal 133 členů z cca 570 obyvatel obce. Velice aktivní byl opět oddíl tenisu, kdy se
povedlo uspořádat řadu akcí, a to zejména turnaj v tenise ţactva /vítěz M. Stejný/,
dorostu /vítěz M. Danihelka/ a dospělých /vítěz Vl. Sturm/. Dále byl uspořádán 7.
ročník mix dvojic v šipkách, kdy se zúčastnilo 23 dvojic a vítězi se stali J. + P.
Kopáčkovi. Dle brigádnického deníku bylo zdarma odpracováno 439 hodin, zejména

na údrţbě antukového a asfaltového kurtu, při stříkání ledu, sekání trávy, opravy
laviček a stoţáru na vlajku.
Dále je třeba zmínit činnost asociace SPV při TJ Sokol, ve které jsou sdruţeny
všechny další sporty, které nejsou samostatně registrovány, která měla v roce 2002
40 registrovaných členů. V této asociaci jsou sdruţeni volejbalisté, kuţelkáři a cvičení
ţen. Volejbalisté se pravidelně, od jara do podzimu, bez rozdílu věku scházejí kaţdý
pátek na hřišti v Šutráku. Volejbalisté si po celý rok udrţují okolí kolem volejbalového
hřiště a kabinu. V září uspořádali lanováci volejbalový turnaj za účasti 4. druţstev.
Z Kunčic n.L. se zúčastnily 2. druţstva. Kunčodolky a smíšené druţstvo Kunčohorky
– Jilemnice. Kunčodolky obsadili 2. místo a 2. druţstvo 4. místo. Turnaj se konal u
penzionu ČERI ve Vrchlabí. Kuţelkáři se letos opět zúčastnili jiţ 8. ročníku
Vrchlabské ligy neregistrovaných, která probíhala od podzimu 2001 do jara 2002. Při
účasti 34 druţstev muţů a smíšených druţstev se druţstvo muţů „A“ umístilo na 11.
místě a druţstvo muţů „B“ na 17. místě. Z celkového počtu 15 druţstev ţen se naše
ţeny umístili na 13. místě. Opět se někteří jednotlivci probojovali do finálových
soutěţí jednotlivců. Ve smíšených dvojicích manţelé Koubovi obhájili loňské 1.místo.
Další umístění smíšených dvojic bylo – 22., 26., a 33. místo. V soutěţi dvojice muţů
se na 4. místě umístili M. Boţek a L. Rous, na 9. Z. Kouba a P. Kopáček, na 28. M. a
J. Kučera st.. V ţenách obsadila 15. místo E. Matoušová a 16. K. Koubová. Po
skončení této soutěţe se hráči, jako jiţ tradičně, v hojném počtu zúčastnili tradičního
Kuţelkářského plesu. 30. dubna se na hřišti jiţ tradičně uskutečnilo „Pálení
čarodějnic“ s velkou účastí dětí i dospělých. 8. května se opět členové vydali na
tradiční výstup na Ţalý. 1. června byl, za přispění sponzorů, kterým je nutno
poděkovat, uspořádán „Dětský den“ za účasti 90. soutěţících dětí, coţ je zatím
největší počet za celou dobu pořádání. Po dokončení soutěţí nám šermíři ze skupiny
REGO sehráli pohádku a byly předvedeny 2 modely helikoptér. U této příleţitosti bylo
slavnostně otevřeno „Dětské hřiště“. Finanční příspěvek ve výši 30 000,- Kč, kterým
obec přispívá Tělovýchovné jednotě na činnost, byl pouţit na výstavbu tohoto hřiště.
Skluzavku sehnal za výhodnou cenu P. Matouš a celé hřiště zhotovil a postavil E.
Kracík. S nadšením ho přijali děti i rodiče. Konečně mají děti při sportovních
utkáních dospělých o zábavu postaráno. V červenci připravil J. Kučera tradiční tajný
výlet na kolech. Celkem jelo 18 cyklistů a trasa vedla převáţně v okolí Ţalý. 12.15. října jeli opět někteří členové na čtyřdenní výlet na kolech, letos do Šluknovského

výběţku – chráněná oblast Českosaské švýcarsko. Z celkového počtu 40 členů
odpracovalo 16 členů celkem 64 brigádnických hodin.
Počet obyvatel obce, ČR
K 1.1.2002 byl počet obyvatel Kunčic nad Labem 553. K 31.12.2002 byl počet 562.
V České republice byl počet obyvatel 10 203 269.
Ekonomické údaje
Meziroční inflace činila 1,8%, státní dluh činil 395,9 mld. Kč, deficit státního rozpočtu
byl 166,8 mld. Kč. Nezaměstnanost činila 7,3 %. Ohledně kurzů české koruny
k zahraničním měnám je třeba uvést, ţe 1 americký dolar = 32,74 Kč, 1 EURO =
30,81 Kč.
Společenská kronika
Narození:
12.1.2002 Kopáčková Barbora

Kopáčková Jarmila

Kopáček Petr

17.2.2002 Binar David

Binarová Markéta

Binar Vladimír

27.5.2002 Blaţek Vojtěch

Blaţková Renata

Blaţek Pavel

13.7.2002 Krejčík Jaroslav

Krejčíková Michaela

Bartoš Stanislav

17.9.2002 Pilařová Valentina

Švecová Kateřina

Pilař Ondřej

Úmrtí:
2.2.2002 Janovský Drahomír

59

31.1.1943

17.2.2002 Horák Vladimír

77

15.4.1925

27.2.2002 Maňásek František

72

12.8.1930

20.6.2002 Horáková Marie

77

8.7.1925

13.8.2002 Přibylová Hana

65

20.11.1937

4.10.2002 Doubravský Josef

70

15.9.1932

18.10.2002 Novák Jiří

47

22.9.1955

13.12.2002 Fink Gustav

62

5.4.1940

Kulturní akce
Dne 5.7.2002 se uskutečnil 1. ročník hudebního festivalu pod širým nebem, který
organizátoři nazvali jednoduše Kunčice 2002.
Výstavba v obci
V letošním roce se začalo s opravou kaple. V květnu se s opravou začalo, ale zjistilo
se, ţe stav kaple je horší, neţ se čekalo. V březnu se provedla oprava Vápenického
potoka u Mateřské školy podél plotu v délce 70 m, s tímto byla spojena i oprava plotu
podél potoka, celkové náklady ve výši 248.700,- Kč. Dále byla provedena oprava
střechy na Obecním úřadě a na Mateřské škole, kterou provedl p. Karásek ze
Studence, náklady 5.376,- Kč. V akci Internet do škol byly do naší Základní školy
pořízeny 4 ks počítačů + tiskárna. Počítače uhradil stát a provoz internetu 24 hodin
denně bude po dobu 3 let hradit Český Telecom. Náklady obce: poplachová
signalizace – 22.337,- Kč, kovová mříţ – 7.271,- Kč, elektroinstalace – 10.214,- Kč,
stolky pod počítače + ţidle – 11.350,- Kč. Celkem – 51.172,- Kč. V květnu se
rekonstruovala místní komunikace u řadových domků u AGRA + autobusová
zastávka. Na komunikaci byl poloţen asfaltový potah s obrubníky, na zastávce byla
poloţena zámková dlaţba. Celkové náklady – 631.422,- Kč. Cesty k chatám a na
hřbitov byly vyspraveny drtí, celkové náklady na cestu u chat – 5.179,- Kč, na cestu k
hřbitovu 3.718,- Kč. V červenci byla vymalována Základní škola – náklady 72.985,Kč, Mateřská škola – náklady 39.300,- Kč. Úklid zajistili zaměstnanci škol a učitelé. V
srpnu se opravilo zařízení v Základní škole /lavice, ţidle, skříňky/ + zhotovení
rámečků na stěnu na chodbě, v celkové hodnotě 9.000,- Kč, coţ provedl p.
Kabourek. V říjnu nechala rodina Hromádková opravit kapličku z roku 1720, která je
u jejich domu. Vysvěcení bylo provedeno 7.10.2002. Kaplička je zasvěcena Panně
Marii – růţencové.

