Kunèice nad Labem
ZPRAVODAJ

1|2022

Pošta

KADEŘNICTVÍ

MERILYN

Kunčice nad Labem
Otevírací doba:
Pondělí

8:00 - 12:00

zavřeno

Úterý

zavřeno

13:00 - 16:30

Středa

8:00 - 12:00

zavřeno

Čtvrtek

zavřeno

13:00 - 16:30

Pátek

zavřeno

13:00 - 16:00

Sobota

zavřeno

Neděle

zavřeno

BUDE OTEVŘENO
BĚHEM SRPNA 2022
V BUDOVĚ OÚ
Kunčice nad Labem č.p. 121

LIBUŠE OPOČENSKÁ
TEL. 732 515 963

Zpravodaj obce Kunčice nad Labem
Zpravodaj pro potřeby občanů.
Vyšlo dne: 18.7.2022
Vydavatel: obec Kunčice nad Labem
Kunčice nad Labem 121, 543 61
IČ: 00278033
Periodicita vydávání: dvakrát za rok
Evidenční číslo per. tisku přidělené MK: MK ČR E 23720
Za obsah příspěvků odpovídají autoři. Náklady na výrobu jsou hrazeny z rozpočtu obce
a sponzorských darů. Č 1/2022 bylo vydáno dne 1.7.2022
Tisk: Zama s.r.o.
Náklad 230ks
Titulní fotogra e - MŠ Kunčice nad Labem: Petr Holman.
Gra cká úprava a korektury Petr Holman.

Milí spoluobčané,
tradičně se dnes ohlédneme za uplynulým pololetím a v krátkém příspěvku
nastíníme nejdůležitější události, které nás ve druhé polovině roku ještě čekají.
V obci se událo:
8.3.2022 - Setkání žen v rámci MDŽ
12.4.2022 - Návštěva muzea v Dolní Branné
30.4.2022 - Pálení čarodějnic
20.5.2022 - Okresková soutěž SDH Kunčice nad Labem
8.6.2022 - Dětský den
10.6.2022 - Noc kostelů
25.6.2022 – Vítání občánků
Letos jsme obdrželi dotaci na dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro
JSDH Kunčice nad Labem, vč. přívěsného vozíku Agados NP26 v provedení „Z“, kategorie
podvozku 1 „pro městský provoz“ s celkovou hmotností do 3 500 kg s požárním přívěsem
nákladním kategorie 01, kabina posádky automobilu je vybavena osmi sedadly. Vozidlo je
vybaveno terénním podvozkem 4x4, spolehlivým motorem o výkonu 96 kW, manuální 6stupňovou převodovkou, výstražným osvětlením, střešním nosičem, palubní vysílačkou
Motorola, 2 ručními svítilnami, 2 ks přenosnými hasicími přístroji, 1 ks ručním
vyprošťovacím zařízením, lékařských batohem a dalším záchranářským vybavením.
Požární přívěs je přizpůsoben na přepravu motorové stříkačky PS12, hadic typu B a C,
požárních savic, ložná plocha umožňuje převoz technických prostředků na místo zásahu.
Královéhradecký kraj poskytl na nákup
nového dopravního vozidla a požárního
přívěsu dotaci ve výši 300 000 Kč. Projekt
byl podpořen také z dotačních prostředků
Ministerstva vnitra – HZS ČR, a to nanční
částkou ve výši 450 000 Kč. Celkové náklady
projektu byly 1 300 772,-- Kč, Obec Kunčice
nad Labem uhradila 550. 772 Kč.
Vozidlo je využíváno i k dopravě dětí z ZŠ a
MŠ na různé kulturní i sportovní akce.
Na dotaci na opravu místních komunikací v centru obce jsme opět nedosáhli.
Jsme vedeni v seznamu jako náhradníci.
Nastávají prázdniny, čas dovolených, čas, kdy můžeme vypnout a oprostit se od
každodenních starostí. Užijme si léto, i když prožíváme velmi složité a nejisté
období. Načerpané síly budeme potřebovat.
Miroslava Kracíková – starostka obce
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UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022
Jménem celého zastupitelstva bychom vám všem rádi poděkovali za vaši podporu v
uplynulém volebním období 2018–2022. Dovolte nám krátké shrnutí a ohlédnutí za tím,
co se nám povedlo nebo nepovedlo.
Předkládáme vám poslední zpravodaj stávajícího volebního období 2018–2022. Blíží se
volby do obecních zastupitelstev, kde budete s plnou odpovědností vybírat nové
zastupitele. Dovolte nám malé ohlédnutí za uplynulými čtyřmi lety. Měřítkem úspěšnosti
není pouhý výčet investičních akcí, které se podařilo realizovat, stejně jako měřítkem
neúspěšnosti nejsou akce, které se dokončit nepodařilo. Základním kritériem jsou životní
podmínky pro všechny občany Kunčic nad Labem. Za ty stěžejní pokládáme udržení
přijatelných životních nákladů a postupné vylepšování podmínek pro spokojený život v
Kunčicích nad Labem.
Získali jsme dotaci na nádoby na tříděný odpad v částce Kč 849.664,-- . Tento projekt byl
spolu nancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí. Pořízené nádoby na plast, papír, bioodpad byly zdarma zapůjčeny
občanům. Díky tomu, že máme své nádoby na tříděný odpad u domu, více třídíme a tím
šetříme životní prostředí i naše peněženky. Velký dík patří paní Elišce Maňáskové
Lederové, která tuto myšlenku prosadila.
Náklady na vodné v obci patří v průměru k nejnižším v celé České republice.
Podařilo se nám zorganizovat za celé období několik krásných společenských setkání.
Nejvýznamnější byl Sraz rodáků v roce 2019. Je nutno ocenit dobrovolné hasiče za jejich
spolupráci s obcí.
Byla vybudována nová společenská místnost v budově OÚ, kde má sídlo SPCCH a nově
vzniklý spolek„Dámský klub“.
V rámci TJ SOKOL Kunčice působí široké spektrum sportovních odvětví od fotbalu přes
volejbal, nohejbal, tenis a nově se rozvíjející cvičení žen v tělocvičně OÚ (TRX a JÓGA).
Byla dokončena a zkolaudována stavba chodníku, která byla připravována od roku 2015.
Současně se pracuje na vybudování cyklostezky od hasičárny směrem ke Klášterské
Lhotě. Děkujeme všem majitelům pozemků, že souhlasili se stavbami a že většina prodala
své pozemky k těmto účelům. Bez nich bychom nebyli schopni tolik potřebné stavby
realizovat.
Byly vyměněny sodíkové výbojky za úspornější LED osvětlení, a to v rámci investiční
dotace Programu EFEKT 2021 (Ministerstvo průmyslu a obchodu) a na toto jsme získali
dotaci Kč 416.000,--. Vybudovali jsme nové osvětlení v ulici k AGRU. V rámci celkového
osvětlení obce jsme přidali další světla. V tmavých koutech v uličce k MŠ a na cestě ke
hřbitovu přidáme 3 solární svítidla.
Na pořízení nového hasičského dopravního automobilu jsme získali celkem dotaci
750.000,-- Kč.
Pokračování na další stránce.
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UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ 2018–2022
Probíhá rekonstrukce školní kuchyně v MŠ, kde se od nového školního roku bude vařit v
novém gastro zařízení. Vše hrazeno z rozpočtu obce.
V realizaci je příprava 8 nových stavebních parcel a revitalizace„Šutráku“.
Nepodařilo se nám získat dotaci na opravu místních komunikací ve středu obce. Zůstali
jsme jako náhradníci k nové výzvě.
Vážení spoluobčané, v nadcházejících volbách, které se konají 23.- 24. září 2022, budete
vybírat své kandidáty do zastupitelstva obce.
Dovolujeme si Vás proto pozvat k volbám, přijďte a dejte hlas těm volebním stranám a
kandidátům, kterým důvěřujete.
Zastupitelstvo obce Kunčice n/L

INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL
obce Kunčice nad Labem červen 2022
Ke dni 28.6.2022 žije trvale v obci Kunčice nad Labem 583 obyvatel.
Věkové rozložení
Děti 0 – 5 let............................................................45 (děvčat 20, chlapců 25)
Děti 6 – 17 let.........................................................72 (děvčat 40, chlapců 32)
Věk 18 – 29 let........................................................71 občanů (žen 32, mužů 39)
Věk 30 – 39 let........................................................89 občanů (žen 35, mužů 54)
Věk 40 – 49 let........................................................83 občanů (žen 39, mužů 44)
Věk 50 – 59 let........................................................85 občanů (žen 40, mužů 45)
Věk 60 – 69 let........................................................68 občanů (žen 33, mužů 35)
Věk 70 – 79 let........................................................47 občanů (žen 25, mužů 22)
Věk 80 – 89 let........................................................17 občanů (žen 11, mužů 6)
Věk 90 – 99 let........................................................ 6 občanů (žen 5, mužů 1)
Statistika pohybu obyvatel za 1. pololetí 2022
Přistěhovalo se 14 obyvatel
Narodily se 2 děti
Odstěhovalo se 13 obyvatel
Žádné úmrtí
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ODPADECH
V KUNČICÍCH NAD LABEM
Směsný komunální odpad
Jedná se o odpad, který vzniká v domácnostech a jsou z něj již vytříděny všechny odpady,
které lze dále využít (plast, papír, sklo, nápojový karton, polystyren, biologicky rozložitelný
odpad, baterie, olej, nebezpečný odpad, žárovky, objemný odpad, pneumatiky).
Kam s ním:
1. Směsný komunální odpad patří zpravidla do černých popelnic nebo kontejnerů,
které jsou přistaveny u vašeho bydliště.
2. Do modrých pytlů označeným logem svozové společnosti (pytle se vydávají na
OÚ).

Objemný odpad
Jedná se o odpad z domácnosti, který pro jeho rozměry nelze umístit do černé popelnice
nebo kontejneru.
Kam s ním:
1. Odvézt na místo určené obcí (termín a místo vyhlašuje OÚ na stránkách OÚ a v
aplikaci Hlášení rozhlasu).
2. Pneumatiky primárně odevzdat ve svém pneuservisu v rámci zpětného odběru –
tzn. zdarma.

Využitelný odpad PAPÍR - BAREVNÉ SKLO - BÍLÉ SKLO - PLAST
Jedná se o odpad, který lze dále využít – zejména papír, karton, kovy, sklo, tetrapaky –
nápojové kartony, polystyren, igelitové sáčky a tašky, PET lahve, obaly od potravin apod.
Kam s ním:
1. Papír, plast třídit do popelnic u svého bydliště (domu), je také možné odevzdat
do barevně rozlišených kontejnerů u OÚ.
2. Sklo je možné odevzdat do 9 ti barevně rozlišených kontejnerů rozmístěných po
obci.
3. Nebo v barevných pytlech v den svozové trasy v předem určený den. Barevné
pytle obdržíte na OÚ.
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INFORMACE O ODPADECH

Elektroodpad a baterie
Jedná se v podstatě o odpad, který nějak souvisí s elektřinou, ale máme spíše na mysli
elektrospotřebiče, které se staly odpadem, vč. komponentů, konstrukčních a spotřebních
dílů, které v tom okamžiku jsou součástí zařízení (tzn. vč. např. napájecích kabelů, motorů
apod.). Jakékoliv rozebírání elektroodpadu je v ČR ilegální – veškerý elektroodpad je
nutné odevzdat v místě zpětného odběru elektrozařízení. Obec Kunčice nad Labem má
smlouvu s Městem Vrchlabí kde občané Kunčic nad Labem mohou elektroodpad
odevzdat zdarma, v kompletním stavu, v areálu Sběrného místa Vrchlabí Harta. Může se
jednat především o větší spotřebiče: počítače, monitory, televize, lednice, rozbité
pracovní stroje apod.
Kam s ním:
1. Jediné místo, kde můžete odevzdat vysloužilé nebo nefunkční velké
elektrozařízení je areál Sběrného místa Vrchlabí Harta.
2. Drobné elektrozařízení lze umístit do červeného kontejnerů, který je umístěn v
Kunčicích nad Labem u OÚ.
3. Baterie lze odevzdat v rámci zpětného odběru do popelnice, který je umístěná v
budově OÚ.
! Nebezpečný odpad
Kromě odpadů, které lze v domácnosti třídit, vznikají v našich domácnostech i další
odpady, které žádají zvláštní režim zacházení k zamezení škodlivosti účinků na životní
prostředí. Nebezpečné odpady nebo obaly jimi znečištěné (např. plechovky od barvy,
laků apod.) mohou ohrozit zdraví lidí a životní prostředí. Z tohoto důvodu musí být využity
či odstraněny ve zvláštních zařízeních určených k likvidaci NO. Tyto odpady nepatří v
žádném případě do nádoby na směsný komunální odpad (popelnice).
Může se jednat především o: barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje, pesticidy, léky a domácí
chemikálie.
Kam s ním:
1.

Na Sběrné místo v den určený OÚ, vyhlášen na stránkách OÚ a v aplikaci Hlášení
rozhlasu.

Biologicky rozložitelný odpad
Biologicky rozložitelný odpad nebo také bioodpad je organická (v půdě rozložitelná
hmota), která v sobě váže velké množství živin, které můžeme ve formě kompostu
navracet do půdy a tím jí zajistit adekvátní výživu.
Mezi bioodpad patří např. listí, tráva ze zahrady, plevel, zbytky ovoce či zeleniny, čajové
sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka, hlína z květináčů, spadané
Pokračování na další stránce.
ovoce apod.
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INFORMACE O ODPADECH
Mezi bioodpad nepatří zbytky jídel z kuchyně (je to tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny
další odpady, které se biologickou cestou nerozloží.
Kam s ním:
1.

Kompostér, kompost na vlastní zahradě.

2.

Hnědá nádoba o velikosti 240 l nebo 120 l třídit u svého bydliště (domu).

Textil
Textil v současné době tvoří 5–7 % komunálního odpadu a každý z nás ho vyprodukuje
min. 10 kg ročně. Obyvatelé České republiky vyhodí každý rok 120 až 180 tisíc tun textilu,
který již dále nepotřebují. Textilní průmysl je jedním z největších znečišťovatelů životního
prostředí. Každoročně spotřebuje 93 miliard metrů krychlových vody a je zodpovědný
min. za 10 % globálních uhlíkových emisí. Velice aktuálním tématem je tzv. slow fashion,
kdy je dbáno na délku životnosti výrobku a šetrnost při výrobě.
V oblasti sběru a recyklace textilu spolupracuje Obec Kunčice nad Labem již dlouhá léta se
společností TextilEco, která má v obci umístěn kontejner.
Tříděný textil by měl být čistý, zabalený do igelitového pytle, pokud budete do kontejneru
třídit boty – měly by být spárované, hračky vyprané, elektronické hračky kompletní.
Do kontejneru na textil nepatří: koberce, molitan, peřiny, polštáře, kožichy, mokrý a
extrémně špinavý textil – toto vše je spíše záležitostí objemného odpadu nebo směsného
komunálního odpadu – vše k odevzdání v určený den OÚ na sběrné místo.
Vytříděný textil v Kunčicích nad Labem za rok 2021 – 1 607 kg což je 31 160 kg CO2
Kam s ním:
1.

kontejner na textil – v současné době je umístěn u OÚ.

Kovy
Kovový odpad z domácností můžeme obecně rozdělit na hliníkové obaly a ostatní kovový
odpad. Kovové obaly jsou rozlišeny značkou ve tvaru trojúhelníku, na které je uvedeno
buď FE, AL, nebo číslo 40–49.
Co můžeme třídit: nápojové plechovky, šroubovací víčka od nápojů a zavařovacích
sklenic, hliníková víčka od jogurtů (pozor na plast s kovovou fólií – nepatří do kovů, ale do
směsného odpadu – jedná se o kombinovaný obal), hliníkové obaly od potravin, fólie od
tavených sýrů a čokolád, prázdné kovové tuby od kosmetiky, kovové nádoby od aerosolů
po úplném vyprázdnění (spreje od laků na vlasy, šlehaček, deodorantů apod.), další
celokovové předměty (trubky, ešusy, hrnce, příbory, hliníkové součástky, kancelářské
sponky, vany apod.)
Pokračování na další stránce.
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INFORMACE O ODPADECH
Co mezi kovy nepatří: kombinované obaly – tzn. obaly, které jsou kombinací několika
materiálů (kov + plast, papír + kov), plechovky od barev a laků – jedná se o obaly
znečištěné nebezpečnou látkou. Spreje a tlakové nádoby se zbytky obsahu, obaly od
nebezpečných látek, těžké a toxické kovy – olovo, rtuť; elektroodpad – třídíme
samostatně do elektroodpadu; baterie, jakkoliv jinak znečištěné obaly
Kam s ním:
1.

Šedé kontejnery na kovy – v Kunčicích nad Labem máme celkem 4 kusů:
stanoviště u OÚ, Šutráku, transformátoru, hasičárny.

Oleje a tuky
Oddělený sběr jedlých olejů a tuků byl zákonem zaveden od 01. 01. 2020. Jejich sběr byl
zaveden z toho důvodu, že po úpravě je možné tuto surovinu použít jako přídavek
pohonných hmot nebo jako surovinu v chemickém, gumárenském nebo dřevařském
průmyslu. Oleje a tuky nepatří v žádném případě do kanalizace, neboť způsobují značné
škody na technologických zařízeních čističek odpadních vod a kanalizačních řádech.
Následné čištění je pak nančně náročnou záležitostí, a přitom stačí vychladlý přepálený
olej přelít do uzavíratelné láhve (např. PET láhve) a odnést do nádoby určené ke sběru
těchto olejů a tuků.
Jak na motorový olej: motorový olej je surovinou, kterou lze odevzdat v rámci zpětného
odběru na místě, kde vám prováděli výměnu oleje ve vozidle. Pokud si tuto údržbu děláte
doma sami, vyčkejte na informaci od OÚ o sběru nebezpečný odpad.
Rozhodně nikdy neházejte PET láhve nebo kanystry s použitými oleji do žlutých
kontejnerů na plasty – znehodnotíte obsah celého kontejneru a můžete způsobit havárii a
následný výjezd záchranných složek, které musí pracně čistit znečištěnou plochu pomocí
absorbentů.
Kam s nimi:
1.

V Kunčicích disponujeme jednou nádobou na sběr použitých kuchyňských olejů
umístěnou u OÚ.
V případě motorových olejů vyčkejte na informaci od OÚ o sběru nebezpečný odpad.

Obec Kunčice nad Labem děkuje všem svým
spoluobčanům, kteří odpad již aktivně třídí.
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INFORMACE O ODPADECH

Přehled třídění Obce Kunčice na Labem v roce 2021

Zpracoval: Eliška Maňásková Lederová. Zdroj: Marius Pedersen.
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INFORMACE O ODPADECH
Od února 2022 nově v Kunčicích kontejner na zpětný odběr baterií a drobného
elektrozařízení.
Červený kontejner najdete vedle Obecního úřadu. Možno vhazovat drobná vysloužilá
elektrozařízení s maximálními rozměry 51×36×40 cm. Staré baterie se vhazují speciálním
otvorem v horní části.
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ

Kunčice nad Labem

Rok 2022 jsme začali opět v covidovém režimu, nekonala se naše valná hromada a ani
žádná jiná setkání. V únoru se naši zástupci zúčastnili výroční valné hromady okrsku číslo 8
v Podhůří.
28.března starosta sboru Michal Vejnar a místostarostka obce Hana Kučerová přebrali v
autosalonu Ford v Trutnově nové zásahové vozidlo Ford tranzit. Auto bude sloužit i pro
obecní účely. Dopravu už využily děti z mateřské školy a mladí fotbalisté. Naše jednotka se
zúčastnila školení v Podhůří.
V dubnu proběhl sběr železného šrotu. 21.5.2022 se konala po dvou letech Okrsková
soutěž, opět na místním fotbalovém hřišti. Družstvo žen ve složeni Lucie Čermáková,
Renata Blažková, Hana Kučerová, Jana Nosková, Dominika Knapová, Natálka Zuzánková a
Dominika Vejnarová obsadily krásné 3 místo. Družstvo mužů skočilo na 5 místě. Naše
poděkování patří rmě Devro s.r.o. Jilemnice za sponzorský dar. V červnu se konal na
fotbalovém hřišti Dětský den, pro děti jsme zajistili pěnu, kde se děti při pěkném počasí
vydováděly. Na Dětský den jsme dopravili 15 dětí z ohrožené Ukrajiny naším novým
vozidlem. Dětem i rodičům se u nás velmi líbilo. 25.6 se konala oslava 50 let založení HZS
Vrchlabí, kterou jsme navštívili. Na září připravujeme kroužek MLADÝ HASIČ a věříme, že
se přihlásí hodně dětí.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V PRVNÍ POLOVINĚ ROKU 2022

Blahopřání k jubileu
Všem oslavencům dodatečně
přejeme hodně zdraví,
s některými oslavenci jsme se
osobně setkali.

93 let oslavila
paní Cermanová Jarmila
92 let oslavili
paní Hromádková Marie
pan Mazánek František
paní Valešová Marie
90 let oslavila
paní Lukešová Miluška
paní Kučerová Jaroslava
89 let oslavila
paní Kuželová Maruše
87 let oslavila
paní Kracíková Jiřina
86 let oslavila
paní Knapová Hana
82 let oslavili
paní Kopáčková Hana
pan Trávníček Jiří
paní Trávníčková Dagmar
81 let oslavili
pan Maňásek Miloš
paní Opočenská Danuše
pan Vašek Stanislav
paní Tryznová Olga
80 let oslavila
paní Maňásková Jana
75 let oslavil
pan Mejsnar Alois
70 let oslavili
paní Březinová Věra
paní Strnadová Danuše
pan Rous Ladislav
pan Švec Ladislav
NAROZENÍ
Kristian Binar
Vojtěch Mai
Rozálie Pelikánová
Maxim Kopáček
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MEZINÁRODNÍ DEN ŽEN
V Česku je svátek MDŽ často spojovaný se zvyky
ze socialistického Československa. K jeho oslavám
tehdy patřily slavnosti a červené kara áty. Řada
lidí tak přestala tento svátek slavit v domnění, že
se jedná o umělý svátek vytvořený minulým
režimem.
Organizace spojených národů (OSN) spojuje
vznik Mezinárodního dne žen s prvním výročím
stávky newyorských švadlen. Ty 8. března 1908
protestovaly za volební právo žen.
V Kunčicích jsme svátek oslavily v Dámském klubu
8.3.2022. Popřát ženám přišly děti ze základní
školy spolu s panem ředitelem, který děti
doprovodil na kytaru.
Ženy se postaraly o občerstvení a nechyběly
tradiční věnečky od Bohunky.
Obec obdarovala ženy pestrobarevnými
primulemi, o výzdobu květináčků se postaraly
samy ženy z připraveného materiálu, který dodala
Věra Jeřábková..

VÝLET DO MUZEA LYŽOVÁNÍ
Ženy z Dámského klubu Kunčice nad Labem
zorganizovaly výlet do Muzea lyžování v Dolní
Branné.
Budova muzejní, roubenka č.p. 1, je nejstarší
zachovalou stavební památkou v obci Dolní
Branná. Budova sloužila více než sedmi generacím
jako školní budova. Poté v ní byla fara, byt faráře,
ale třeba také tra ka.
V muzeu nás provázel kantor a trenér lyžařů,
místní občan Aleš Suk, který nabídl do muzea
celoživotní lyžařskou, sáňkařskou a bruslařskou
sbírku.
Poté kunčické ženy navštívily branský dámský
klub „Klubíčko“, kde bylo pro ně připraveno
bohaté občerstvení. V dobré náladě společně
ženy diskutovaly a sbíraly motivaci na další
činnost.
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2022
Obec Kunčice nad Labem přivítala do svých řad občany 8 nových občánků: sedm kluků a
jednu holčičku. Vítání občánků proběhlo v sobotu 25.6.2022 v kapli Panny Marie.
Nakonec z očekávaných 8 miminek se dostavilo pět dětí, 4 chlapci a 1 holčička.
Binar Michael, Binar Kristian, Bieleš Erik, Valenta Matteo a Pelikánová Rozálie.
Starostka obce popřála dětem hodně zdraví a rodičům hodně síly a trpělivosti.
Rodiče se během slavnostního aktu podepsali do pamětní knihy, noví občánci dostali od
obce malý dárek a děti z mateřské školy zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky.
Naše společné přání novým občánkům:
„Miminko se narodilo,
přišli jsme mu přát, aby
zdravé, šťastné bylo dnes a
napořád.
Vítáme tě mezi námi, malý
človíčku, ať tě zdobí v
každé době úsměv na líčku.
Ať tě máma něžně hladí
vždycky, když jdeš spát, ať
si spolu se svým tátou
můžeš hezky hrát.
Ať máš dobré kamarády, co
tě nezklamou, to
všechno ti dneska
přejeme na uvítanou.“

NOC KOSTELŮ 10.06.2022
Myšlenka otevřít v noci kostely vznikla před
15 lety ve Vídni.
V roce 2010 se první Noc kostelů konala již v
České republice a v roce 2022 i v Kunčicích
nad Labem.
Ženy z„Dámského klubu“ květinami
vyzdobily naší kapli Panny Marie a připravily
bohaté občerstvení.
Programu se zúčastnily děti z kunčické ZŠ
přednesem básní a pan ředitel nám vyprávěl
o historii obce a kaple. Hudební vystoupení
obstaral dětský sbor z Dolní Branné pod
vedením Lucie Čermákové.
Večer hrál k poslechu i tanci na hřišti u Savoje
Mirek Pastor.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Malé zprávičky z kunčické školičky
•
I přes nejistou situaci (covid) se nám podařilo splnit plán a absolvovat plavecký výcvik
v Jilemnici. Všichni zde v rámci svých možností zdokonalili své plavecké dovednosti a
užili si i zábavu a potěšení.
•
Od ledna do dubna jsme se ve 2. třídě starali o malého čtyřnohého spolužáka, ježka
Ťuňtu. Úspěšně jsme ho vykrmili kočičími kapsičkami, vařeným vajíčkem, hovězím a
kuřecím masem, rozinkami a ovesnými vločkami. Na konci dubna jsme ho slavnostně
vypustili do volné přírody, daleko od lidí a od silnic do lesa pod Ovčák.
•
Pachatelé dobrých skutků, tak se jmenuje kniha o dvou nerozlučných kamarádech,
kterou nám dramatickou formou představili Věra Hollá a Pavel Oubram na začátku
května ve vrchlabském kulturním domě Střelnice.
•
V březnu jsme absolvovali vzdělávací program v centru environmentálního
vzdělávání KRTEK ve Vrchlabí. Tématem výuky byl koloběh života v přírodě,
samozřejmě se zaměřením na naše Krkonoše.
•
Na konci března jsme pomáhali krkonošské přírodě. Pod vedením odborníka Správy
KRNAP jsme se vydali na orchidejovou lokalitu nad nedaleký Lánov, abychom tady
pomohli vzácným vstavačům. Hrabali jsme a uklízeli louky, na závěr jsme si i
pochutnali na nad ohněm opečenými buřtíky.
•
K zápisu do budoucí první třídy se dostavilo 14 dětí. Od září se tak naše škola rozroste
o 12 malých kluků a holek, už se na ně moc těšíme!
•
Den Země jsme oslavili dvěma aktivitami – sběrem odpadků v naší obci a účastí na
prvostupňové konferenci ve Vrchlabí, kde žáci vrchlabských škol představili svoje
projekty týkající se omezení, třídění a dalšího využití odpadů z domácností.
•
Na konci dubna se naše děti zdokonalily v oboru nanční gramotnosti. Celodenní
projekt byl zaměřen na rozpočet domácnosti a uvědomění si vlastních potřeb
nezbytných i zbytných. Všechny čtyři skupiny, do kterých byli žáci rozděleni, se svých
úkolů zhostili na výbornou.
•
Základy programování jsme si v květnu a červnu představili pomocí Cubetta Playset –
malého dřevěného robota, který umí poslouchat jednoduché příkazy. Děti si ho
spontánně pokřtily na Robertka.
•
Polytechnický projekt v Lánově – naši páťáci se vypravili do základní školy v
Prostředním Lánově. Markétka se učila drátkovat, Lucka si vyrobila postavičku z
keramické hlíny, Mirek a Jakub si vyzkoušeli robotické programování a tisk na 3D
tiskárně.
•
Hartecká alej. S malými dílčími úspěchy někteří naši žáci reprezentovali naši školu na
tradičním Běhu Harteckou alejí, který se konal v polovině června. Není důležité
zvítězit, ale zúčastnit se!
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Malé zprávičky z kunčické školičky
•

30. června jsme se rozloučili se čtyřmi žáky 5. třídy. Jakub se bude nadále věnovat
svým oblíbeným sportům, zejména fotbalu a atletice, bude navštěvovat sportovní
třídu na Náměstí míru ve Vrchlabí. Markéta je přihlášena do Základní školy Karla Klíče
v Hostinném. Lucie odchází stejně jako Jakub do školy u vrchlabského kostela, Mirek
našel své nové působiště ve škole na Liščím kopci. Všem přejeme hodně úspěchů,
nové kamarády a dobré učitele!

Polytechnika Lánov

Projekt nanční gramotnost

Ježek Ťuňťa ve škole

Rozloučení s naším ježkem Ťuňťou

Sběr odpadků v obci

Zápis do 1. třídy
Pokračování na další stránce.

17

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Plavecký výcvik

Listování ve Vrchlabí

S páťáky a čtvrťáky na Sněžce
Ve středu 18. května se naší druhé třídě poštěstilo zúčastnit se velké výpravy na nejvyšší
českou horu, někteří kunčičtí se tam podívali poprvé v životě. Spolu s námi tam vyrazila
skupinka žáků ze školy na Liščím kopci a třída německých sedmáků ze školy v Baunatalu,
partnerském městě Vrchlabí. Do Pece pod Sněžkou jsme dojeli autobusem, vybaveni
nápoji a obloženými houskami, které pro nás připravila školní jídelna na Náměstí míru.
Poté jsme pokračovali pěšky k dolní stanici lanovky a lanovkou na nejvyšší českou horu.
Opravdu je Sněžka nejvyšší v ČR? Škarohlídi tvrdí, že díky tomu, že na Pradědu v
Jeseníkách stojí stopadesátimetrový vysílač, je vlastně nejvyšším českým bodem právě
vrcholek vysílače. Mají pravdu. Jiní škarohlídi zase vědí, že vrcholek Sněžky je kousek za
státní hranicí, která vede přes Sněžku. Taky mají pravdu. Původně hranice procházela
přesně nejvyšším bodem Sněžky, ale už dávno v minulosti došlo v souvislostí s
vybudování kaple svatého Vavřince k dohodě mezi tehdejšími majiteli panství a hranice se
upravila tak, aby kaple stála celá na slezském, dnes polském území. Zajímavá je i historie
dalších staveb na vrcholu; na začátku druhé poloviny zde v krátkém časovém úseku
vyrostly dvě boudy, Slezská a Česká. Obě se velmi brzy dostaly do majetku rodiny
Pohlových, kteří je vlastnili až do konce druhé světové války. Aby vyřešili problém s
německou (slezskou) a českou (rakousko-uherskou) měnou, vydávali vlastní mince, které
platily na české i německé straně. Ano, německé, až do roku 1945 probíhala Krkonošemi
hranice mezi Československem a Německem.
Na Sněžce na nás čekal krkonošský ranger i se svým psem. Povyprávěl nám něco o
Krkonošském národním parku a doprovázel nás kus cesty směrem k bývalé Obří boudě a
do Obřího dolu. Počasí nám celkem vyšlo, teplota takřka letní a ani vítr nás nezlobil.
Postupně se nám otevíraly výhledy na východní svahy Studniční hory a na Velký Úpský
vodopád. Kdo se dobře rozhlížel kolem sebe, mohl vidět i jednu vzácnou bylinku,
prvosenku nejmenší, krkonošský pozůstatek poslední doby ledové. Volným tempem jsme
dokráčeli ke kapličce v Obřím dole. Zaznamenali jsme skutečnost, že české děti své
německé vrstevníky rozhodně předčí ve zdatnosti a chůze je pro ně stále přirozeným
způsobem pohybu, což se o německých dětech nedá říci.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
V Obřím dole jsme si udělali dlouhou přestávku, ti, kteří tam došli první, většinou Češi,
čekali více než hodinu na poslední německou skupinu. Pauzu jsme využili k pozorování
lam a kamerunských ovcí, které nedaleko Boudy pod Sněžkou k potěše své i turistů chová
její majitel. Zbyl nám čas i na zmrzlinu a sladkosti.
Zná někdo lépe strávený čas než výlet do Krkonoš?

Na Sněžce

Obří důl

V Obřím dole
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Školní výlet - hrad Kost
3. června naše škola vyrazila na školní výlet na hrad
Kost.
Abychom měli dostatek sil, hned po příjezdu jsme si
dali svačinu, protože nás čekal bohatý program.
První zastávka byla u dravců, kde jsme slyšeli zajímavé
vyprávění a viděli ukázky chovu a lovu dravých ptáků.
Pak nás čekal hradní trojboj o ceny, v lukostřelbě
vyhrála Nela, ve vrhu sekyrou Štěpán a v přetahování
lanem dokonce všichni. Třetí stanoviště bylo kulturní,
zhlédli jsme šermířské divadelní představení, které bylo
velmi akční a místy až strašidelné. Po takových zážitcích
nám hodně vyhládlo, takže řízek, který na nás čekal, byl
okamžitě fuč. Po obědě jsme si prohlédli hrad, nakoupili suvenýry a jeli jsme domů.
Výlet se vydařil na jedničku a určitě na něj budeme dlouho vzpomínat.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Farma rodiny Mejsnarových
V první polovině června jsme byli pozváni na farmu rodiny Mejsnarových do Klášterské
Lhoty. Nejprve vyrazil druhý a třetí ročník, o týden později pak čtvrtý a pátý. Na místě děti
přivítal pan Alois Mejsnar starší a další členové rodiny. Dozvěděli jsme se spoustu
informací a uvědomili si, jak je péče o skot náročná. O všechny krávy se stará pouze rodina,
sehnat brigádníka nebo zaměstnance je skoro nemožné. Došlo nám, že každá kapka
mléka, každý sýr, tvaroh nebo jogurt jsou zde
opravdu vydřené a vyrobené s láskou.
Děti se mohly podívat prakticky všude, mohly se na
cokoliv zeptat nebo si to rovnou osahat. Dozvěděli
jsme se, čím se krávy krmí a jak náročná je příprava
této směsi. Vnuci pana Mejsnara ukázali dětem
zemědělskou techniku, což zajímalo nejen kluky,
ale i holky.
Pro děti byl připraven malý test, ve kterém
odpovídaly na otázky týkající se celé farmy a života v
ní. A protože máme děti opravdu šikovné, oběma
skupinám se podařilo test vyřešit a získat klíč k
pokladu s odměnou.
Touto cestou bych ráda ještě jednou poděkovala
rodině Mejsnarových za krásný den plný zajímavých
informací a za to, že jsme mohli vstoupit do jejich
rodinného království.
Mgr. Tereza Kohutková,
třídní uč. 2. a 3. ročníku
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Nový rok nám zahájil lyžařský výcvik, kde se děti
učily základy lyžování. Lyžařským výcvikem nás
provázel tým šikovných instruktorů. I přes
nepříznivé počasí si to děti náramně užily.
Během února a března jsme jezdili na plavecký
výcvik a do solné jeskyně každý pátek. Zájem byl
veliký a děti si tím podpořily imunitu.
Na konci února měly děti možnost se převléct do
kostýmů na karneval na téma Večerníček.
Každý měsíc za Motýlky jezdila paní Nývltová z
Krnapu. Dětem představovala různá témata z
enviromentální výchovy, jako například: Malí
krkonošští savci, Půda a život v ní, O jelenovi a
jiné.
V březnu nás navštívil pan Mgr. Dupal a seznámil
nás s novými hračkami na téma polytechnika.
Byl pro nás připravený nádherný program, který
děti velmi zaujal a samy se mohly podílet na
výstavbě města.
V jarních měsících jsme navštívili divadlo ve
vedlejší vesnici Dolní Branná a Dolní Lánov.
Největším zážitkem se stala cesta hasičským
autem do Dolního Lánova.
Ke Dni matek jsme pro maminky připravili
besídku. Mladší děti zahrály pohádku O
Kůzlátkách a starší děti si připravily sérii písní a
básní. Šikovné maminky nachystaly výborné
občerstvení.
V pěkných dnech jsme vyrazili na výlet vláčkem
do Hostinného. Děti potěšilo občerstvení
zmrzlinou.
Od června započala rekonstrukce kuchyně v MŠ,
proto jsme se přestěhovali do prostor školy.
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA
Na začátku června proběhlo společné focení.
Závěr školního roku jsme zakončili výletem na
farmu Wenet, kde děti mohly vidět lamy, kozy, ovce
a jiná zvířátka.
V průběhu školního roku děti docházely na kroužek
Angličtiny, který završilo společným vystoupením.
Při této události proběhlo také pasování 13ti
školáků.
Už se těšíme na další školní rok, kdy přivítáme
spoustu nových dětí. Přejeme pěkné prožití letních
dní.
Za mateřskou školu Lenka Peterová
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OSLAVA DĚTSKÉHO DNE 8.6.2022
8.6.2022 se konal v obci DĚTSKÝ DEN, který organizovala MŠ, ZŠ Kunčice nad Labem ve
spolupráci s Obcí Kunčice nad Labem .
I díky hezkému počasí se zúčastnilo více jak 100 dětí, a to nejen z naší obce.
Obec spolu s rmou Devro s.r.o. byla sponzorem občerstvení a na oplátku jsme pozvali
ukrajinské děti, které dočasně bydlí na ubytovně . Devro s.r.o.
Děti po absolvování pohádkových stanovišť obdržely dárky, které zakoupila obec.
Na závěr hasiči nastříkali na hřiště pěnu, na kterou se děti těšily nejvíce.
Šťastné a zmáchané odcházely domů.

24

ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR
Maškarní ples 6.2.2022
Letošní rok opět začal nebo spíše pokračoval karanténou. Na první
akci se všichni moc těšili. Bohužel někteří onemocněli covidem nebo
byli ve styku s covid pozitivními pacienty. Díky tomu byla účast
mnohem slabší. Přesto si to všichni zúčastnění, jak můžete vidět,
skvěle užili. Co se týká masek, ty neměly konkurenci.

MDŽ a Výroční schůze 6.3.2022
Protože se Výroční schůze konala v době blízko MDŽ, pojali jsme to jako výzvu a vše se
uskutečnilo v retro stylu včetně rudých kara átu a oblečení. Jako krásnou vsuvku nám
předvedly sestry Kačka a Ilona Kalenských dogdancing, tanec se psem.
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ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR
Polsko – tržnice 07.04.2022
Abychom si zkrátili čekání na velikonoční svátky, zajeli jsme na tržnici do Polska Kudowa Zdroj. Po bohatých nákupech jsme si dali ve smažírně ryb opožděný, chutný
oběd.

Výstava Lysá nad Labem 22.04.2022 s názvem „Narcis“
Všechny květiny byly překrásné, ale narcisy byly nejkrásnější.

26

ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR
Den matek a otců 08.05.2022
Jako každý rok oslavujeme všechny naše maminky, babičky, tatínky a dědečky. Protože
je to naše srdeční záležitost, všichni přišli v srdíčkové barvě - v červené. Červené byly i
růže pro všechny ženy a pro muže milá, sladká pozornost. A všem nám přijely zazpívat
děti ze souboru Vítězňáček pod vedením slečny Marcely Koutníkové.

Wellness Karpacz, Polsko - hotel Golebiewski 16.5.2022
Po dlouhém čekání způsobeným covidem, jsme se konečně dostali na vytoužený
jednodenní wellness pobyt do hotelu Golebiewski – Karpacz. Kromě plavání, pobytu ve
vířivkách s různými lečebnými účinky, bylo možné využít sauny, solné jeskyně – suché i
mokré. Také vnitřní a venkovní bazény s termální vodou. Ale snad ze všeho nejvíc se
většina účastníků zájezdu těšila na raut. A že bylo z čeho vybírat… :-)

27

ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR
Sportovní den – Běleč nad Orlicí 22.06.2022
Jako každý rok se během rekondičního pobytu OO SPCCH Trutnov, koná sportovní den v
Bělči, za přítomnosti nejvyššího vedení naší organizace. Tentokrát jsme sportovní den
vylepšili hrou šipkovaná - vzpomínka na mládí. Byly tam úkoly například - střelba ze
vzduchovky, lov rybiček, párové chození na lyžích a různé vědomostní soutěže. Soutěžilo
víc než 70 lidí různého věku a to od 2,5 roku do 86 let. Neuvěřitelné bylo s jakým zápalem
všichni plnili zadané úkoly a jakou z toho měli radost. Nezáleželo na věku, ať už to byli děti,
dospělí nebo senioři. Celkem se setkalo 5 generací v rámci zlepšení vztahů a větší
tolerance mezi generacemi.

Žádná z těchto akcí by se nemohla konat bez pomoci a nančních darů od:
OÚ Kunčice nad Labem
OÚ Dolní Branná
OÚ Klášterská Lhota
MÚ Vrchlabí
Pneuservis Hanuš
Firma Babič a syn

Za všechny nanční dary všem moc děkujeme a moc si toho vážíme.
Na závěr chci všem popřát hodně zdraví, krásnou dovolenou.
Hana Novotná, předsedkyně ZO SPCCH, z.s.
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SOKOL
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
Půlroční zpráva oddílu tenisu k 30.6.2022
Kunčický tenis + mariáš + stolní tenis 2022
Oddíl tenisu má k 30.6.2022 zaregistrovaných u Českého tenisového svazu 90 více či
méně aktivních členů.
Z tohoto počtu je 19 dětí + dorostu do 20 – ti let a z nich většina už 12-tý rok pravidelně
trénuje ve třech skupinách Tenisové školy pod vedením trenérů Jiřího Dejmka ve
Vrchlabí, Jiřího Johanidese v Jilemnici a Tomáše Pavla v Kunčicích n/L.
Průběžně byl členy oddílu udržován tenisový kurt, upravovány lyžařské stopy, stříkal se
led a upravované okolí tenisového areálu .Zima 2021-2022 patřila v Kunčicích n/L mezi
ty horší – stopy na lyžování byly upraveny celkem 21 dnů a bruslit se daly jen dny 4 ! Dle
statistiky, kterou vedu od roku 2006 byly horší jen zimy 2013/14 a 2019/20 kdy se
nelyžovalo v Kunčicích n/L vůbec a 2015/16 kdy se lyžovalo pouze dnů 15.
Po uvolnění protiepidemických opatření se opět pravidelně scházíme každé pondělí a
čtvrtek od 13 -15:00 na stolní tenis v zimě, tenis v létě a následně od 15:00 do cca 20:00
hrajeme mariáš.
Zúčastnili jsme se následujících tenisových turnajů:
+ výsledky členů oddílu tenisu TJ Sokol:
23.4.22 Velikonoční turnaj Hostinné – 1. T+M Karavanovi 6.M.Pavlová + V.Sturm
4.6.22 11.Grundova memoriálu v Kruhu (16 dvojic) – 4.místo T.Karavan + M.Hanuš
8. „ V.Sturm + J.Tichý
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TJ SOKOL
Jako oddíl tenisu jsme uspořádali:
11.6.2022 v Kunčicích n/L 13.Angreštův memoriál (13 dvojic)
2.místo T+M.Karavanovi. , 3.místo M+M.Hollovi
24.6.2022 – organizace společného setkání dětí,rodičů,trenérů a vedení hokejového
klubu
HC Stadion Vrchlabí – se zapůjčením sportovního areálu - cca 100 – 120 účastníků
Žádného mariášového turnaje jsme se od 1.1 – 30.6.2022 nezúčastnili.

Pár postřehů na závěr:
1/ členka našeho tenis oddílu Kateřina Mečířová, která se ve SG Jilemnici věnuje
biatlonu obsadila 8.1.22 v kategorii W 16 na Českém poháru v Jablonci n/N 3.místo
2/ první tenis venku jsme na trutnovském okrese hráli opět první a to 28.3.2022
3/ největší porci práce nám připravila výměna staré utržené plachty 10 x 5 m stanu,
kterou jsme hlavně díky odbornému vedení Petra Jirkovského s pomocí členů oddílu
tenisu ve dnech 2 – 3.6 vyměnili a kurty zajistili
4/ při úklidu po 13.Angreštově memoriálu utvořila při přípravě snídaně pro brigádníky
rekord
v podobě 101 míchaných vájec šéfkuchařka Alice Vacíková
5/ z iniciativy člena TJ Sokol Přémy Kováříka zakoupen TJ koš na minibasket, který
využívají nejen členové TJ , ale i žáci ZŠ Kunčice n/L
25.6.2022 Vypracoval předseda oddílu tenisu: Sturm Vladimír
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TJ SOKOL
Zpráva o činnosti ČASPV při TJ SOKOL v Kunčicích nad Labem, spolek za 1.pololetí
roku 2022
V krátkosti vás seznámím s činností Asociace SPV. Volejbalisté chodili do konce dubna do
tělocvičny v Tyršáku. 6.května jsme se opět sešli na Šutráku. Na brigádě jsme uklidili
boudu, hřiště i okolí (rozhrnutí antuky, shrabání listí ap.) Potom jsme si zahráli a opekli
buřty. Scházíme se pravidelně každý pátek. Během roku se seká tráva okolo hřiště. Za to
chci poděkovat p. Jardovi Matoušovi.
V SO dne 25.6.2022 se konal v Šutráku volejbalový turnaj. Zúčastnily se 4 družstva a
vyhrálo družstvo„KUNČODOLKY“.
V závěru jsme poseděli a zazpívali si v doprovodu kytar.

•
•

•
•

•

Ženy chodí cvičit TRX a JÓGU do víceúčelové místnosti v budově obecního úřadu kam
chodí hrát i muži stolní tenis.
Ženy spolu s hráčkami z Vrchlabí začaly hrát turnaj v kuželkách v Rokytnici nad Jizerou
a vedly si velice dobře, obsadily 1 místo. Turnaj neregistrovaných v kuželkách ve
Vrchlabí se letos neuskutečnil.
Chceme pokračovat v hrání volejbalu, cvičení žen, kuželkách a pomáhat při různých
akcích pořádaných TJ Sokol a obcí.
Chtěla bych apelovat na mladé ženy, kterých je nyní v obci dost a aktivně se zapojují
do cvičení, které probíhá ve víceúčelové místnosti na OÚ, aby se staly členkami
Sokola a přispěly tak na rozvoj TJ Sokol v Kunčicích nad Labem.
Přeji všem hodně zdraví v letošním nelehkém roce a abychom i nadále mohli bez
omezení sportovat.
Eliška Matoušová
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PUTOVÁNÍ PO

KRKONOŠSKÝCH TRASÁCH
S PŘÍVLASTKEM
Vydejte se na pěší putování po krkonošských trasách s přívlastkem
Naberte čistý vzduch do plic, nechte ho pročistit vaši mysl od všedních starostí a vyrazte
do neuvěřitelně pestré sítě cest a stezek krkonošské přírody. Objevte cesty s přívlastkem,
dálkové trasy i kratší stezky, které si užijete i s dětmi. Vždyť pěší chůze je tím
nejpřirozenějším lidským pohybem, kterým svému tělu i mysli prospějete. U nás v
Krkonoších obzvlášť!
Hřebenová Cesta česko-polského přátelství
Téměř kopíruje státní hranici a v délce 28 kilometrů propojuje nejvyšší krkonošské
hřebeny od východu po západ (nebo opačně). Jedinečná trasa, která nabízí nádherné
panoramatické výhledy, je na jednodenní zdolání poměrně náročná. Rozložte si putování
na dva dny a využijte možnosti noclehu na jedné z horských bud, které na trase potkáte.
Bucharova cesta
Červeně značená cesta vás zavede z Jilemnice až k Prameni Labe. Nese jméno jednoho ze
zakladatelů české turistiky a lyžování – Jana Buchara. Právě on její výstavbu inicioval.
Věděli jste, že původně trasa končila na Horních Mísečkách? V roce 1925 byla prodloužena
přes Špindlerův Mlýn a jižní svah Kozích hřbetů k Luční boudě. Tento úsek (Svatý Petr –
Luční bouda) je dnes označován jako „Stará Bucharova cesta“. Do současné podoby byla
přetrasována ještě později.
Cesta bratří Čapků
Červeně značená trasa se vine rozmanitými partiemi východních Krkonoš. Pralesu na
dosah, od řopíku k řopíku i k pevnosti Stachelberg. Její městský úsek prochází Trutnovem,
dále protíná úbočí Jestřebích hor a končí v Úpici. Celková délka trasy z Pomezních bud až
do Úpice je bezmála 48 km.
Luisina cesta
Cesta, pojmenovaná po hraběnce Aloisii Czernin-Morzinové, prochází hlubokým, strmým
údolím zvaným Těsný (Klausův) důl k Pardubickým boudám. Provede vás bukovým lesem
kolem vodopádů a kaskád Černohorského potoka. Na její začátek se nejlépe dostanete od
hotelu Lesní dům v Janských Lázních. Cesta není značena.
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Harrachova cesta
Nejstarší turistická trasa v Krkonoších se v délce 19 kilometrů klikatí od Špindlerova Mlýna
až do Harrachova. Doprovází ji dvě významné krkonošské řeky – Labe a Mumlava.
Zaposlouchejte se do jejich hukotu, sledujte, jak si prorazily cestu krajinou. Cesta vznikla z
impulsu hraběte Jana Nepomuka Harracha v letech 1876–79, přičemž úsek cesty od
Bílého mostu ve Špindlerově Mlýně k Labské boudě je vůbec nejstarší turistickou trasou
v Krkonoších.
Poznejte staré krkonošské cesty – Buďárku, Planýrku, Žížalu anebo Mrtvici
V názvech cest se odráží historie kraje i příběhy místních lidí. Některé mají jména
odvozená podle původního účelu, jiné podle názvu míst, charakteru terénu nebo
významných osob. Pasekami nad Jizerou tak stoupá Buďárka, kterou budaři chodívali do
Němec. Do Bratrouchova se kroutí Žížala, po vrstevnici vede jedna z nejstarších
krkonošských cest – Planýrka. Z Víchovské Lhoty do Poniklé šplhá strmá „funusnická“
Mrtvice, od Benecka se vine tkalcovská Bátovka.
Nevybrali jste? Nebo už všechny cesty znáte? Další tipy najdete v letním čísle
turistických novin Krkonošská sezona.
Jsou k dostání na pultech informačních center, a to zdarma.
Podrobnější popis všech tras je zde:
www.krkonose.eu/putovani-po-krkonosskych-trasach-s-privlastkem
Alena Cejnarová, Destinační společnost pro oblast Krkonoše
Krkonoše – svazek měst a obcí
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Kotlíkové dotace

pro Královehradecký kraj
byly spuštěny
Postup podání žádosti o dotaci:
1. Zřízení účtu v dotačním portále DOTIS
(https://dotace.kr-kralovehradecky.cz).
2. Registrace žádosti o kotlíkovou dotaci.
3. Vyplnění a odeslání elektronické žádosti.
4. Doručení podepsané (listinné) žádosti vč. příloh na Krajský úřad KHK.
Výčet podporovaných zařízení (nových kotlů) je uveden v seznamu výrobků a
technologií, který je k tomuto účelu veden Státním fondem životního prostředí ČR
na svt.sfzp.cz.
Infolinka: 722 960 675, provozní doba Po-Pá 8-16:00 hodin
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz
Harmonogram přijímání žádostí
Termín y registrace
(10 – 14 h)

15. 6. 2022
29. 6. 2022
13. 7. 2022
27. 7. 2022
10. 8. 2022
24. 8. 2022

(10-14 h)
(10-14 h)
(10-14 h)
(10-14 h)
(10-14 h)
(10-14 h)

Elektronické vyplnění a odeslání
žádosti v systému DOTIS

16. 6. – 28. 6. 2022 (do 12 hod)*
30. 6. – 12. 7. 2022 (do 12 hod)*
14. 7. – 26. 7. 2022 (do 12 hod)*
28. 7. – 9. 8. 2022 (do 12 hod)*
11. 8. – 23. 8. 2022 (do 12 hod)*
25. 8. – 31. 8. 2022 (do 12 hod)*

Doručení listinné podoby
žádosti vč. příloh na Krajský
úřad KHK nejpozději do

13. 7. 2022
27. 7. 2022
10. 8. 2022
24. 8. 2022
7. 9. 2022
15. 9. 2022

* Vyplnění a odeslání žádosti v systému DOTIS je možné poslední den pouze do 12
hodin! V ostatní dny neomezeně.

KOTLÍKOVÉ DOTACE - KONTAKTY
Ing. Jitka Hejlová
Bc. Iveta Lásková
Ing. Martina Pavlistová
Ing. Luboš Pechánek
Mgr. Hana Klikarová
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mobil: 607 094 578
mobil: 725 948 531
mobil: 601 350 994
mobil: 702 075 891
mobil: 727 883 563

jhejlova@kr-kralovehradecky.cz
ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz
mpavlistova@kr-kralovehradecky.cz
lpechanek@kr-kralovehradecky.cz
hklikarova@kr-kralovehradecky.cz

UKONČENÍ PLATNOSTI BANKOVEK
Dne 30. června 2022 končí platnost starších vzorů bankovek nominálních hodnot
100 Kč, 200 Kč, 500 Kč, 1000 Kč a 2000 Kč z let 1995 až 1999.
Až do konce června 2024 bude možné neplatné bankovky vyměnit na pokladnách všech
bank. Po tomto datu bude výměna probíhat pouze na pokladnách ČNB po neomezenou
dobu. Stahované starší vzory bankovek poznáme od těch, které zůstávají v oběhu
nejsnáze podle šířky stříbrného pruhu – ochranného prvku, který vertikálně označuje
bankovku. Tento proužek je u
stažených bankovek úzký a
jeho barva se při naklopení
nemění, zatímco nejnovější
vzory bankovek mají proužek
širší, jenž při naklonění mění
b a r v u z h n ě d o a l o vé n a
zelenou. Jednotlivé vzory od
sebe dále odlišuje letopočet
vyobrazený na lícní straně
bankovky a některé další
ochranné prvky.
Čerpáno z www.cnb.cz

Ilustrační foto
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