KRONIKA KUNČIC NAD LABEM 2003
Politické události roku 2003

Od 1.1. došlo k reformě veřejné správy, zanikly Okresní úřady a zahájily činnost
Obce s rozšířenou působností. Takovou obcí se pro obyvatele Kunčic nad Labem
stalo město Vrchlabí, kde si občan můţe zařídit řidičský průkaz, občanský průkaz,
cestovní pasy, převody motorových vozidel a hromadu jiných činností spjatých
s jednáním s úřady. Dne 28.2.2003 byl českým prezidentem zvolen Václav Klaus. Ze
světových událostí je třeba na prvním místě zmínit vojenskou invazi USA a spojenců
do Iráku, která začala v březnu 2003. Začátek útoku proběhl nad očekávání lehce,
ale postupem času se spojenci začali stávat terčem teroristických, zejména
sebevraţedných atentátů. V prosinci 2003 byl zajat bývalý prezident Iráku Saddám
Husajn. V únoru 2003 došlo ke zkáze raketoplánu Columbia, která si vyţádala
několik mrtvých a po tomto neštěstí USA přestaly provádět tyto lety. 22.12.2003
Pavel Nedvěd Zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu Evropy.
Sport roku 2003
Sportovcem roku 2003 se stal fotbalista Pavel Nedvěd, coţ bylo další ocenění
po Zlatém míči za jeho vynikající výkony v celém roce. Muţstvem roku 2003 se stali
fotbalisté ČR, a to zejména díky úspěšné kvalifikaci na mistrovství Evropy
v Portugalsku. Mistr hokejové ligy se stal HC Slavia Praha, mistrem fotbalové ligy
AC Sparta Praha. Čeští hokejisté obsadili na MS ve Finsku 4. místo. V Paříţi se
konalo mistrovství světa v atletice, kde jedinou českou medaili získal Roman Šebrle
za 2. místo v desetiboji. Na Světovém poháru v běhu v běhu na lyţích v Novém
Městě na Moravě získal Lukáš Bauer 1. místo. V ruském Khanty- Mansyisk se konalo
mistrovství světa v biatlonu, kde Kateřina Holubcová obsadila 1. a 3. místo. Ve
sportbaru Savoj se jiţ konala tradiční beseda, které se zúčastnila právě Kateřina
Holubcová, další biatlonista Zdeněk Vítek, masér Martin Hák a trenér Lukáše Bauera
Miroslav Petrásek. Mimořádný úspěch se podařil místním borcům z fotbalového
oddílu muţů, kteří postoupili ze 3. třídy do okresní přeboru muţů okresu Trutnov.
Hráči fotbalové přípravky obsadili v okresní soutěţi sk. B 4. místo. V roce 2003 bylo

registrováno v tenisovém oddílu 66 rekreačních tenistů, kteří dle brigádního deníku
zdarma odpracovali 187 hodin, a to opět zejména při úpravě antukového a
asfaltového hřiště, jejich okolí a při stříkání ledu v zimě. Podařilo se opět uspořádat
turnaje ţactva /vítěz Dejmek J./, dorostu /vítěz Kulhánková I./ a dospělých /vítěz J.
Tichý/. V Dolní Branné na Kovárně se uskutečnil turnaj čtyřher, vítězi se stali J. Jirka
st. a Vl. Sturm. 8. ročník mix dvojic v šipkách vyhrál Wayne Leoš a Kačena. Členové
asociace SPV při TJ Sokol se opět scházeli při volejbálku na hřišti na Šutráku. Na
jaře letošního roku provedli výměnu celé střechy na boudě na Šutráku a zároveň ji
celou prodlouţili nad vchod čímţ vznikla zastřešená veranda. V souvislosti s touto
opravou bylo upraveno i okolí kolem boudy. Při této akci odpracovali 326
brigádnických hodin. 2 druţstva muţů a 1 druţstvo ţen kuţelkářů se letos opět
zúčastnili jiţ 9. ročníku Vrchlabské ligy neregistrovaných, která probíhala od podzimu
2002 do jara 2003. 30. dubna se na hřišti jiţ tradičně uskutečnilo „Pálení čarodějnic“
za účasti dětí i dospělých. 8. května se někteří naši členové, jiţ po třetí, vydali na
tradiční výstup na Ţalý. 31. května byl za přispění sponzorů a krásného počasí
uspořádán „Dětský den“, kterého se zúčastnilo přes 90. soutěţících dětí. Po
dokončení soutěţí byl ukázkově předveden model helikoptéry. 18.-21. září jeli opět
někteří členové na čtyřdenní výlet na kolech, na Šumavu do Ţelezné Rudy.
Počet obyvatel
Počet obyvatel obce Kunčice nad Labem činil na začátku roku 562, na konci 560.
V České republice to bylo k 1.1.2003 10203269 obyvatel a k 31.12.2003 10211455
obyvatel.

Ekonomika
Průměrná nezaměstnanost v roce 2003 byla 7,8 %, průměrná měsíční hrubá mzda
19.510,- Kč. Státní dluh činil 493,2 mld. Kč, vládní deficit rozpočtu byl 170,6 mld. Kč.
Průměrné kurzy zahraničních měn za celý rok: 1 USD = 28,23 Kč , 1 EUR = 31,84
Kč, coţ značí oproti loňskému roku posílení koruny k americkému dolaru, naopak
oslabení k EURO.

Společenská kronika
Narození:
14.2.2003 Pták Pavel

Ptáková Martina

Pták Josef

Mazánková Leona

Mazánek Miroslav

23.6.2003 Šíd Ondřej

Šídová Martina

Šíd Zdeněk

23.9.2003 Kučerová Nikola

Kučerová Hana

Kučera Martin

29.9.2003 Zavřelová Tereza

Zavřelová Ludmila

30.9.2003 Zuzánek Daniel

Zuzánková Daria

7.3.2003 Mazánek Radim

Zuzánek Pavel

Úmrtí:
10.2.2003 Macalová Růţena

72

25.1.1931

4.3.2003 Jechová Věra

80

17.5.1923

31.3.2003 Marková Anděla

89

10.4.1914

1

22.10.2002

78

8.10.1925

13.8.2003 Hlavsa Josef

46

25.11.1957

28.8.2003 Kubát Václav

46

7.5.1957

25.5.2003 Vejnarová Patricie
1.6.2003 Bednář Oldřich

Kulturní akce
Úspěch 1. ročníku hudebního setkání pod širým nebem v roce 2002 dal
organizátorům impuls do roku 2003, kdy se uskutečnil 2. ročník, tentokrát Kunčice
2003. Provedlo se několik úprav k lepšímu, např. větší a důstojnější pódium, akce se
začala více podobat větším hudebním setkání, více stánků s občerstvením,
zkvalitnění sluţeb atd. Počasí katastrofální, celý den zima, déšť, sychravo... i přesto
dorazilo více jak 800 fanoušků zpěvačky Anny K., která přijela se svým Bandem.
Dne 24.12.2003 proběhlo do 22.00 hod. Neformální setkání občanů v opravené kapli,
sešlo se cca 70 občanů. Děti při doprovodu elektronických varhan zazpívaly několik
vánočních písní, k nim se dokonce připojila i Maruška Mejsnarová, která zpívá s
HORALKOU.

Výstavba v obci
Plán akcí na rok 2003 schválený zastupitelstvem obce na 2. zasedání dne
16.12.2003:
1/ dokončení opravy kaple
2/ oprava brány u hřbitova
3/ výstavba nové elektrické přípojky v lokalitě BS/21
4/ oprava střechy budovy v Břízkách /Šutrák/
Pokračovalo se na opravě kaple. Nad rámec smlouvy byly zhotoveny nové vstupní
dveře – náklady 26.250,- Kč. Mimo rámec smlouvy musela být dále v říjnu provedena
oprava věţičky, která se při silném větru naklonila z důvodů uhnilého úchytného kůlu.
Oprava stála 35.700,- Kč. V říjnu byl zpět přivezen původní dřevěný lustr, který byl
značně poškozen. Opravu provede renomovaná firma v Praze, dokončena by měla
být v roce 2004. Veřejná sbírka na opravu kaple byla ukončena k 31.10.2003 a
celkový hrubý výtěţek činil 76.877,- Kč, čistý výtěţek 67.447,- Kč. Celkové náklady
na opravu kaple byly v letošním roce 572.550,- Kč.
Dne 20.3.2003 byl zaloţen Svazek Horní Labe, který je dobrovolným svazkem 17
obcí v okolí města Hostinného. Z dotací tohoto svazku byl zakoupen sněţný skútr na
údrţbu běţeckých tratí v některých obcích svazku, které jsou zahrnuty do projektu
Krkonoše – lyţařský běţecký ráj a rovněţ do projektu Krkonoše ze sedla kola. Oba
svazky se podílejí na projektu Cyklostezky, které by propojily obce a města v regionu
Krkonoše.
K 1.1.2003 se musel na základě změny zákona zřídit ze Základní a Mateřské školy
jeden právní subjekt – příspěvková organizace. Ředitelkou organizace pod názvem
Základní škola Kunčice nad Labem, okres Trutnov se na základě konkurzního řízení
stala p. Mgr. Miloslava Bučinová. V únoru byly zprovozněny webové stránky obce
pod adresou www.kuncice.cz. Stránky pro obec zrealizoval a udrţuje Tomáš Mizera.
V dubnu byla provedena oprava havarijního stavu části obecní kanalizace v místní
komunikaci na veřejném prostranství před domem čp. 104. Opravu provedla firma

LTM s.r.o. Kunčice nad Labem, náklady ve výši 154.836,- Kč. Započalo se s opravou
střechy na boudě na Šutráku. V květnu se opravila brána na hřbitově, kdy firmou
Normal Plus byla zhotovena nová brána a sloupy, náklady v hodnotě 39.000,- Kč.
Dále byla provedena likvidace černé skládky za vodojemem, kterou provedl p.
Patočka z Podhůří. Firmou Havex Eko Vrchlabí byl proveden svoz a likvidace
nebezpečného odpadu, náklady ve výši 38.740,- Kč. Byla pořízena výstroj pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 21.990,50 Kč. V červnu byly prozatím
ukončeny práce na boudě na Šutráku. Celkové náklady 55.528,- Kč. Opravu
prováděli členové volejbalového oddílu a odpracovali zde 326 brigádnických hodin. V
září byla provedena oprava kanalizace u čp. 104 k domu čp. 9 v délce 70 m. Opravu
provedla firma ROVAKO, celkové náklady 187.129,- Kč.

