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 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané, 
 
dostává se vám do rukou letošní druhé vydání obecního zpravodaje.  
V tomto zimním čísle se dočtete o informacích a událostech v obci, ale 
dozvíte se také, co se pro vás letos ještě plánuje a co byste si neměli ne-
chat ujít.  
Nejprve si pojďme připomenout, co zajímavého se v druhé polovině roku 
událo. Sešli jsme se všichni na akci s názvem Strašidelné odpoledne, kde 
si děti užily příjemně strávený čas v maskách a v dílnách si mohly vyrobit 
něco na památku. Dále jsme se naučili třídit nový druh odpadu, a sice bio-
odpad. Mnoho z vás se rozhodlo, že si zdarma pronajme nádobu na biood-
pad a bude ji plně využívat. V příštím roce budeme moci využít také nádo-
bu na tuk a olej. Za ochotu třídit vám patří všem velké díky – má to smysl.  
Z nadcházejících událostí bych chtěla zmínit hlavně rozsvěcení vánočního 
stromu, které letos připadne na pátek 29. listopadu a na které vás tímto sr-
dečně zvu. Tradice rozsvítit vánoční strom na náměstí nebo jiném veřej-
ném místě začala v Evropě až po první světové válce. První strom pak roz-
svítili v Brně v roce 1925. V prosinci nebude chybět ani tradiční vánoční 
koncert v kapli Panny Marie a mnoho dalšího.  
Aby vám opravdu žádná důležitá informace neunikla, budete moci nově 
využít tzv. rozhlasový zpravodaj, a to formou SMS nebo e-mailu. Více o 
této službě se dočtete dále ve zpravodaji. Najdete tu také formulář, jehož 
vyplněním se k odběru informací přihlásíte.  
O slovo v našem zpravodaji se již tradičně přihlásí také: ZŠ a MŠ, TJ Sokol 
(SPV, fotbal) a Svaz postižených civilizačními poruchami.  
Děkuji vám za pozornost a těším se na vás u vánočního stromu. A nyní 
vám přeji příjemné počtení.                                                                                      
                                                          (Miroslava Kracíková – starostka obce) 

 Z OBECNÍHO ÚŘADU 

ROZHLASOVÝ ZPRAVODAJ 
Od nového roku již nebude obec informovat o událostech, a to včetně od-
stávek vody a krizových informací, formou tištěného letáku. Nově budete 
dostávat tyto informace formou SMS, e-mailu nebo Facebooku. Nadále je 
najdete také na webu obce v sekci Aktuality. Podrobné informace k přihlá-
šení k novému systému najdete na další straně. Pokud si s přihlášením ne-
budete vědět rady, přijďte osobně na obecní úřad, kde vám pomůžeme. 
                                                          (Miroslava Kracíková – starostka obce) 
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29 km2 přírody bylo v loňském roce zachráněno právě díky 
třídění odpadu. Dosáhlo se toho tím, že se zrecyklovalo 

a znovu využilo 71 % celkové produkce obalových materiálů! 
Recyklát pak při výrobě nových výrobků nahradil přírodní 

zdroje, které se tak nemusely vytěžit. Tím se také podařilo sní-
žit zátěž životního prostředí, protože díky třídění odpadu 

je v atmosféře o zhruba 879 000 tun CO2 ekv. méně. 
Má to smysl, třiďte odpad! 
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 
Od května jsme mohli letos poprvé využít nádoby na bioodpad. Většina  
z nás si na obecním úřadě nádoby na tento druh odpadu vyzvedla a roz-
hodla se, že bioodpad třídit bude. Svoz bioodpadu bude opět až na jaře 
roku 2020. Nyní budou k dispozici v případě nutnosti dvě nádoby, které bu-
dou umístěny u obecního úřadu. V současné době máme požádáno o do-
taci na nádoby na plast a papír, které si budeme moci také zdarma prona-
jmout přímo k domu. Od nového roku budeme mít možnost využít také ná-
dobu na rostlinné oleje, která bude umístěna u obecního úřadu.  
Možná si stále kladete otázku, proč bychom měli třídit odpad. Hlavním dů-
vodem je šetrnost k životnímu prostředí, ale také k naší peněžence. Proč? 
Zastupitelé obce Kunčice nad Labem schválili na začátku listopadu tohoto 
roku výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V roce 2019 
tak sazba na poplatníka činí 500,– Kč, v roce 2020 zůstane ve stejné výši. 
Kalkulace poplatku vychází ze skutečných nákladů na sběr a svoz netřídě-
ného komunálního odpadu v roce 2018 a předpokládaných nákladů i na 
ostatní činnosti související s provozem systému nakládání s komunálním 
odpadem v roce 2019. A jak to souvisí s naší peněženkou? Jednoduše – 
obci se podařilo udržet snížené náklady na hospodaření s komunálním od-
padem. Stále se zvyšuje množství vytříděných složek odpadu a realizují se 
další kroky vedoucí ke snížení komunálního odpadu (tzv. odpadu ke sklád-
kování). A čím lépe bude komunální odpad vytříděný, o to větší šance je, 
že se v dalších letech výše místního poplatku za komunální odpad nebude 
zvyšovat. Třídění není samovolný proces, je výsledkem pečlivosti a ochoty 
nás všech, kteří jsme si nádoby na bioodpad k domu pořídili. Věřím, že bu-
deme využívat i výše zmíněnou nádobu na tuk a oleje. Jsme v tom všichni, 
a za to vám děkuji. 
                                                         (Miroslava Kracíková – starostka obce) 
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                       Jak třídit oleje 
Do oranžové nádoby na sběr kuchyňských olejů patří 
pouze rostlinné oleje z domácnosti, které bychom jinak 
vylili do odpadu. Přepálený rostlinný olej a tuk přelijeme 
do pevně uzavřených a neporušených PET lahví a vhodí-
me do nádoby na sběr použitého oleje. Použitý olej je 
následně ekologicky zlikvidován. 
                                                                                   (OÚ) 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 
1. Zastupitelé obce Kunčice nad Labem schválili na začátku listopadu toho-
to roku výši místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V roce 
2019 tak sazba na poplatníka činí 500,– Kč, zůstává ve stejné výši jako  
v předchozím roce.  
 
2. Zastupitelé obce Kunčice nad Labem schválili na začátku listopadu výši 
místního poplatku z držení psů. Poplatek se zvyšuje za 1 psa ze 40,– Kč 
na 80,– Kč. Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí poplatek 
240,– Kč. 
  
3. Zvyšuje se poplatek z pobytu z 5,– Kč na 15,– Kč za každý započatý den 
pobytu, s výjimkou prvního dne.  
                                                                                                                (OÚ) 
   

HISTORICKÉ OKÉNKO 
V našem zpravodaji se nově budete setkávat s historickým okénkem neboli 
ohlédnutím do minulosti naší obce. Jako první historickou událost, která se 
stala před 60 lety, jsme se rozhodli vybrat stavbu jedné z rarit ČR, která se 
nachází právě v Kunčicích nad Labem. Jistě už všichni tušíte, že se jedná 
o lanovku u vápenky. Pojďme se nyní podívat, jak to všechno začalo… 
 
Nákladní lanovka Černý Důl – Kunčice nad Labem   
Lanovku začala v roce 1959 budovat firma Transporta Chrudim za účelem 
přepravy vápence z vápencových dolů kolem Černého dolu k naší železnici 
v Kunčicích nad Labem. Stavba byla dokončena v roce 1963 a lanovka plní 
svou funkci dodnes. Pyšní se tím, že jde o nejdelší lanovou dráhu ve Střed-
ní Evropě. Lanovka je přes 8 km dlouhá s převýšením 215 m a má cca 250 
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vozíků. Podpírá ji 49 podpěr a 2 lanové přechody. Ke svému provozu nepo-
třebuje žádnou energii, funguje na spádovém systému. V minulosti byly 
průmyslové nákladní lanovky v Česku na více místech, ale ty časem zanik-
ly.  

                                                                                                                (OÚ) 

HLEDÁNÍ VODY 
Rok 2019 byl doslova rokem hledání poruchy místního vodovodu. V obci  
v určitém  místě, které se nám stále nedaří najít, uniká voda. Velice se 
omlouváme za to, že pořád někde kopeme a kutáme, ale tato závada se 
musí odstranit. Je to náročné pro nás všechny, jelikož se voda musí často 
vypínat. Prosím vás, abyste to ještě vydrželi a byli shovívaví. Děláme 
opravdu, co je v našich silách. Ještě jednou děkuji za vaši trpělivost. 
  
  

 
                                                          (Miroslava Kracíková – starostka obce) 
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Z OBECNÍ KRONIKY... 
 
 

 
Úmrtí 
 
Josef Šedivý 
Zdeňka Kholová 
Alan Sturm 

Jubilea 
 
V letošním roce oslavili svá  jubilea: 
80 let Jitka Houžvičková 
75 let František Vas 
          Václav Čermák 
 

Narození 
 
19. 10. 2019  Matyáš Jiřička  

Kdo v srdci žije, neumírá.  
Fr. Hrubín 
 
Dne 13. 11. 2019 nás nečekaně a navždy v pouhých 
44 letech opustil náš milovaný syn, bratr, švagr, 
strýc, kunčický patriot, sportovec a kamarád  
 
Alan Sturm * 18. 8. 1975  † 13. 11. 2019 
 
Rodina Sturmova Vám děkuje za respektování smu-
tečního obřadu v úzkém kruhu rodinném a Sportbaru 
Savoj a paní Evě Hebké za zorganizování následné-
ho pěkného neformálního rozloučení se s Alanem na 
tenisovém kurtu.  
 
Dodatečně děkujeme i za projevené soustrasti, na které jsme, v pro nás tak 
těžké chvíli, neměli sílu odpovídat.  
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Výprava k prameni Labe 
V pondělí 14. října jsme se s druhou třídou vypravili k Labskému prameni. 
Zvolili jsme netradiční místo srazu na autobusovém nádraží ve Vrchlabí. 
Všem rodičům patří poděkování, že všechny žáky s dostatečným předsti-
hem do Vrchlabí dopravili. Rozhodli jsme se totiž pro dopravu veřejným 
sektorem, abychom ušetřili nějaké finance. Nejprve jsme linkovým autobu-
sem vyjeli směrem na Jilemnici a vystoupili v Hrabačově. Na hrabačovské 
zastávce jsme se trochu nudili a podivovali se poničené lavičce ve zdejší 
malé čekárně. Linka z Jilemnice na Zlaté návrší přijela s velkým zpoždě-
ním, a když jsme nastupovali, bylo nám jasné proč. Podobný nápad jako 
my, totiž využít teplé, slunečné a bezvětrné podzimní inverzní počasí, poja-
la také jedna ze dvou jilemnických základních škol. V autobuse už byly kro-
mě pár turistů, kteří by se dali spočítat na prstech jedné ruky, namačkány 
tři třídy jilemnické základky. Kupodivu se naše skupinka do autobusu, který 
měl být podle vyjádření jilemnických učitelek posílen dalším, vmáčkla, ale 
bez šance se slušně posadit. Řidič, asi aby dohnal zpoždění, jel jako zvíře, 
které nám dává sádlo. To mělo nevyhnutelné důsledky: některých dětí ne-
bylo potřeba se ptát, co měly k snídani, za chvíli jsme to my ostatní viděli 
na vlastní oči. Na Zlaté návrší jsme skutečně dorazili dokonce před časem 
uvedeným v jízdním řádu a oddychli si, že jsme konečně na čerstvém 
vzduchu.  

 ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
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Ze Zlatého návrší jsme tedy započali naši pěší pouť. Nejprve jsme krátce 
vystoupali ke zdejší dominantě – mohyle Hanče a Vrbaty, dvou kamarádů 
v životě i ve smrti. Odtud jsme se mohli kochat výhledem na Kotel a Kotelní 
jámy i širým rozhledem do Podkrkonoší, na nebi nás netrápil ani mráček a 
neobtěžoval nás vítr. Dál jsme pokračovali po žlutě značené cestě směrem 
na Pančavskou a Labskou louku. Cestou jsme si důkladně prohlédli dva 
prvorepublikové bunkry „řopíky“ (ŘOP – ředitelství opevňovacích prací), 
které bohužel nikdy neposloužily svému obrannému účelu. Krátkou zastáv-
ku s prvním občerstvením jsme si vychutnali na rozcestí U čtyř pánů, místě 
na hranici čtyř harrachovských polesí, kde se podle legendy scházeli čtyři 
hajní, aby si to rozdali v kartách. Jestli hráli mariáš, jaký se hraje  
u nás  Kunčicích, je ve hvězdách. Odtud nám to trvalo už jen pár minut 
k hlavnímu cíli naší cesty, symbolickému zřídlu nejdelší české řeky, vysvě-
cenému královéhradeckým biskupem roku 1684, který sem podle análů 
putoval se dvěma velbloudy (ani jeden však nedošel až k samotnému pra-
meni). Obdivovali jsme okolní přírodu a kontrast stálezelené kosodřeviny a 
prvními mrazy spálených slámově žlutých travnatých ploch. Děti se podivo-
valy zvláštním vlajkovým tvarům zdejších smrků, které tu bojují o svůj život 
s drsným horským podnebím. Posvačili jsme, pokud jsme něco měli, což se 
mně nepodařilo, protože jsem svou krabičku s jídlem zapomněl doma na 
kuchyňské lince (děkuji tímto ještě jednou Miroslavu Schaeferovi staršímu, 
který se se mnou nezištně rozdělil o kousek žvance).   
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Na zídce vedle pramene jsme obdivovali bronzový reliéf Labe s mozaikami 
městských znaků všech významnějších českých a německých měst, který-
mi Labe protéká na své dvanáct set kilometrů dlouhé cestě do Severního 
moře. Autorem reliéfu je nedávno zesnulý Jiří Škopek z Jaroměře, kterého 
známe spíše jako tvůrce krásných malovaných pohlednic s vánoční temati-
kou. Po vydatném občerstvení jsme sestoupili k železobetonovému monst-
ru Labské boudy. Kousek pod pramenem jsme si prohlíželi následky roz-
sáhlého letního požáru travin a kleče, který hasil i jeden z našich tatínků.  
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Na Labské boudě jsme se chvíli zdr-
želi, utratili nějaké peníze za pohle-
dy, malé suvenýry a nápoje, všech-
ny náležitě „opepřené“ vysokohor-
skou přirážkou (Krakonoš, nealko 
pivo a další nápoje za šedesát, po-
lévka za osmdesát, a tak dále). Pro-
hlédli jsme si pamětní desku zdejší-
ho dlouholetého správce a nájemce 
Bedřicha Hlouška. Zkonstatovali 
jsme, že Labská bouda už má svá 
nejlepší léta za sebou a viditelně 
chátrá. Dále jsme pokračovali sestu-
pem a mnoha serpentinami technic-
ky náročnou cestou po modře zna-
čené cestě až na dno Labského do-
lu. Cestu vybudoval jako první sku-
tečnou krkonošskou turistickou trasu 
roku 1879 jilemnický hrabě Jan 
Nepomuk Harrach. Překvapilo nás, 
 

že jsme potkávali množství psů, samozřejmě i s majiteli, kteří chudáci za-
čali svou cestu ve Špindlerově Mlýně a museli se plahočit do kopce. Chvíli 
jsme se zdrželi pod Labským vodopádem, moc vody v něm tedy neteklo. 
Spíš nás zaujal pohled na několik set metrů vzdálený vodopád Pančavy, 
nejvyšší svého druhu v České republice. Kolem něj jsou taky k obdivu do 
kvádrů se rozpadající žulová skaliska typická pro západní Krkonoše.  
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Kuba si při sestupu podvrtl kot-
ník. Ještě, že je poměrně lehká váha, a tak ho Mirek dokázal na zádech 
dopravit až na konec FIT trasy do místa, kde začíná zpevněná a sjízdná 
cesta. Podařilo se nám zorganizovat záchrannou expedici a povolat kama-
ráda, který pro Kubu brzy přijel malým terénním vozidlem a dopravil ho do 
Špindlerova Mlýna. My ostatní jsme museli pěšky. Procházeli jsme podle 
toku Labe kolem několika morén, valů zeminy a kamení, které v Labském 
dole zanechal poslední krkonošský ledovec. 
Ve Špindlerově Mlýně jsme si krátce oddechli a na známém bílém oblouko-
vém mostě se setkali se zdejším Krakonošem a jeho věrnou kamarádkou 
sojkou. Linkovým autobusem jsme dojeli do Vrchlabí a pokračovali rychlo-
vlakem až domů, do Kunčic. Podle krokoměru jsme za celý den našlapali 
15 kilometrů.                                      (Mgr. Martin Bartoš – ředitel ZŠ a MŠ) 
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Výlet k martinickým rybníkům 
Letošní podzim přinesl mnoho pěkných a slunných dnů, které vybízely 
k výletům do přírody. I my, žáci 1. a 2. ročníku s paní učitelkou Janouško-
vou, jsme se na jedno kratší putování vypravili. Nabídku absolvovat výlet 
s námi a zároveň pomoci s dohledem při pěším výletu v okolí martinických 
rybníků velmi ochotně přijali manželé Rousovi z Kunčic. Velmi děkuji 
 a těším se na případnou další výpomoc při poznávání blízkého okolí. 
A jak naše putování proběhlo? Ráno jsme se vydali vláčkem do Martinic, 
kde se děti přímo na nádraží dozvídaly od pana Rouse řadu zajímavostí 
o železniční dopravě. Poté jsme se vydali obcí Martinice v Krkonoších 
k rybníkům, kolem nichž je zřízena asi 4 kilometry dlouhá naučná stezka 
U mlejna. Po svačině u největšího ze tří rybníků jsme pokračovali k druhé-
mu, kde děti ze svých zásob tvrdého pečiva krmily kapry. Škoda, že hladi-
na byla zakalená a už dost zasypaná listy, takže bylo obtížné kapříky spat-
řit. Dále jsme se podle zájmu dětí rozdělili na skupiny – jedna skupina se 
vydala hledat houby a druhá skupina stavěla domečky z přírodnin. Všichni 
byli náramně spokojeni. Domečky se povedly a ještě dlouho zdobily les. 
A úlovky hub? Každý houbař byl spokojen s bohatým úlovkem podhřibků a 
hřibů. Celou naučnou stezku jsme si v klidu a se zájmem prošli a svižným 
krokem jsme stihli dojít i k místnímu obchodu. Děti byly rády, že si mohly 
koupit pár drobností, a ještě měly radost z pochvaly od místních prodava-
ček za to, jak pěkně a slušně se chovaly. Vrátili jsme se vlakem do školy na 
pozdější oběd a měli jsme všichni hezký pocit z pěkně prožitého výletu. 
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Budeme se těšit na další. Kdo má zájem a chuť udělat něco pro své zdraví, 
tomu vřele doporučujeme vzít děti, babičky, dědy a přátelé na procházku 
lesem, po málo frekventovaných cestách naučné stezky U mlejna.  
                                                 (Mgr. Bohumila Janoušková – třídní učitelka) 

Bruslení 
Každý čtvrtek od 3. října do 14. listopadu se celá naše škola účastnila kur-
zu bruslení na zimním stadionu ve Vrchlabí. Děti byly rozřazeny na úplné 
začátečníky, kterým pomáhaly hlavně hrazdičky, druhou skupinu tvořili po-
kročilí. Každá lekce trvala hodinu s malou přestávkou na teplý čaj. Po šesti 
lekcích se ze začátečníků stali bruslaři bez hrůzy v očích a většina z nich 
už hrazdičku nepotřebovala. A ti pokročilejší se stali ještě lepšími. 
Tak zase za rok!                                 (Mgr. Martin Bartoš – ředitel ZŠ a MŠ) 
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TVOŘENÍČKO V ZŠ 
Batikované triko, sezónní dekorace, magnet, záložka, lapač snů, náušnice, 
řetízky, přívěsky, svícny, lojové koule pro ptáčky, stolní hry, sliz, harmoni-
ka, malovaná sklenička, rámeček, antistresová hračka, to a mnohé další si 
zvládnou vyrobit děti, které navštěvují kroužek Tvořeníčko. Zájem dětí je 
stále vysoký a od října do něj chodí 19 dětí ve věku 6 až 12 let. Všechny 
děti jsou moc šikovné, a pokud se stane, že se zrovna někomu něco neda-
ří, dokážou si navzájem vypomoct. Kroužek totiž není jen o hezkých výrob-
cích, dovednostech nebo hlídání. Snaží se děti vést k samostatnosti, ale 
i spolupráci, pochopení, toleranci, respektu a komunikaci. Dokázat si pora-
dit je důležité. 
                                                                (Jana Kuželová – vedoucí kroužku) 
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 Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V září a říjnu probíhala v MŠ hlavně adaptace nových dětí. Letos školku 
navštěvují tři dvouleté děti, se kterými není vždy úplně jednoduchá práce. 
Po celý školní rok bude v naší škole praktikovat studentka z Vrchlabí. Uči-
telky se s dětmi dvakrát vypravily do Dolní Branné na maňásková divadél-
ka. 
V říjnu se děti seznamovaly s ovocem a zeleninou v tématu „Co nám přiná-
ší barevný podzim“ a od listopadu se učí poznávat stromy a jejich plody  
a procvičují barvy v tématu „Budulínek a les“. 
Nyní se již připravujeme na vystoupení u vánočního stromu a nacvičujeme 
„čertovské básně“ a vyrábíme různá překvapení na vánoční trhy. 

                                                                 (Jitka Adolfová – vedoucí učitelka) 
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Rok se s rokem sešel a už tu zase budou Vánoce 
Budeme bilancovat, co všechno jsme letos stihli udělat. Po vydařeném vý-
letu na výstavu růží v Lysé nad Labem jsme se pochlapili a vyrazili jsme na 
Sportovní den do Bělče nad Orlicí. Téměř všichni členové se zúčastnili po-
chodu s hůlkami, výletu na kolech nebo se šli jen tak projít k blízkému 
„písáku“. Večer, společně s účastníky rekondičního pobytu pořádaného 
Ing. Jiřinou Stejskalovou z OO SPCCH Trutnov, jsme zažili báječný spole-
čenský večer plný hudby, tance, zábavy a skvělého občerstvení. Domů 
jsme se vraceli v pozdních nočních hodinách jako správní flamendři, pří-
jemně unavení. 
 

ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI 
V ČR  
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A aby toho nebylo v září málo, navštívili jsme opět festival „harmonik“ 
v Roprachticích – úžasná atmosféra, úžasné občerstvení. Letos se zúčast-
nilo více harmonikářů a úroveň všech vystupujících byla opravdu vysoká. 
To znamená, že příští rok pojedeme zase. 
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Hned zkraje října jsme navštívili tržnici v Kudowa Zdróji v Polsku – nákupy 
se vyvedly a ještě lepší byla smažírna ryb, kde si všichni pochutnali na 
čerstvě vylovených rybách, které tam umí upravit zcela nepřekonatelně. 
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Předposlední týden v říjnu jsme se pustily do dušičkové floristiky pod vede-
ním skvělé učitelky, paní Ilonky Kalenské z Kunčic nad Labem. Sešly jsme 
se v hojném počtu, všechny členky byly se svými výtvory spokojené a pro 
velký úspěch se bude i tato akce opakovat v příštím roce. 
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Od 31. 10. 2019 do 4. 11. 2019 pořádal OO SPCCH v Trutnově již tradiční 
Kurz životosprávy v penzionu Sola Fide v Janských Lázních. Je to kurz se 
zajímavými přednáškami, spoustou cvičení, chození s hůlkami a návštěva-
mi bazénu, který je jen kousek od penzionu. Také návštěvy kaváren na Ko-
lonádě a v okolí jsou zajímavé. Další kurz životosprávy se bude konat 
v termínu od 1. 12. do 5. 12. 2019 na témže místě. 



25 

A stejně jako letos na jaře jsme zopakovali také nyní úspěšný jednodenní 
wellness pobyt v hotelu Golebiewski v Karpaczi, Polsko. Někteří členové 
ještě víc než plavání a vířivky ocenili bohaté dvouhodinové občerstvení – 
raut. Všichni bez výjimky byli přecpaní téměř k prasknutí.  
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Už teď se všichni těší na „Mikulášskou“, která se bude konat v neděli 1. 12. 
2019. Nebude chybět ani opravdový Mikuláš, čert, anděl  a nadílka, hudba, 
tanec a bujaré veselí. Vystoupí i všichni členové (ve skupinách) s vlastním 
repertoárem vánočních písní. 
Pro nemohoucí a dlouhodobě nemocné členy počítáme s rozvozem vánoč-
ních balíčků. 
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Celoročně probíhá rehabilitační cvičení s masáží v prostorách SPCCH, po-
skytnutých OÚ Kunčice nad Labem, za což velice děkujeme. 

Stejně tak je možné navštěvo-
vat solnou jeskyni ve Vrchlabí 
po celý rok. 

A co si přát a říct na závěr? Snad abychom se v dalších letech scházeli ve 
zdraví a duševní pohodě. Další akce ať jsou stejně úspěšné, alespoň jako 
letos. Naši finanční dárci nechť nám zůstanou nakloněni, my se budeme 
snažit připravovat ještě více zajímavých projektů nejen pro naše stávající 
členy, ale i pro ty budoucí. 
 
Hodně štěstí, zdraví a pohody v roce 2020 přeje výbor ZO SPCCH 
v Kunčicích nad Labem 
                                          (Hana Novotná – předsedkyně  ZO SPCCH, z.s.)  
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 Z TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL  

Fotbalový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem –  
jaro 2019 

Cílem podzimu bylo postupně zapracovávat mladé dorostence, což se po-
vedlo s Fraštiou a Kuželem ml. Samozřejmě to bude chtít ještě spoustu ča-
su a trpělivosti, ale příslib do budoucna to je. 
S výsledkem podzimní části musíme být nespokojeni, jelikož 9. příčka ne-
vypadá dobře. Nicméně ztráta na 2. pozici je jen 7 bodů, a tak v jarní části 
je o co hrát. 

A mužstvo 
Vzhledem k počtu 17 přihlášených mužstev do soutěžního ročníku se OFS 
Trutnov rozhodl sloučit 3. a 4. třídu do jedné skupiny. Model soutěže je 
dvoukolový, ale pouze 26 kol (25 utkání) s tím, že jednotlivé družstvo ode-
hraje cca s polovinou soupeřů dvě odvetná utkání a s druhou polovinou 
pouze jedno utkání (vzejde náhodně dle losovacích čísel družstev). Na jaře 
bude vloženo jedno kolo pro 8 družstev tak, aby došlo k narovnání počtu 
utkání u zúčastněných družstev. 
Před novou sezónou kádr opustili David Adolf, Marián Tušiak (přestup do 
Hostinného) a Roman Chleborád (přestup do Jilemnice). 
Naopak nás doplnili bratři Tomáš a Petr Vyroubalové. Dále se podařily za-
jistit střídavé starty našich čtyř dorostenců v Jilemnici, kteří hrají 2. krajskou 
ligu dorostu U19. Jedná se o Jirku Zapletala, Radka Hrdinu, Matěje Fraštiu 
a Karla Kužela ml. 
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Nejvíce nás mohou mrzet ztracená utkání v Lánově 2:1, kdy jsme obdrželi 
branku v nastavení, a poslední dvě kola. Prohra v Libotově 2:3 po vedení 
0:2 a domácí ztráta se Starým Rokytníkem 1:2 po neproměnění spousty 
šancí. 
Na druhou stranu musím vyzdvihnout těžká utkání, která jsme zvládli. Hned 
první utkání derby s Dolní Kalnou 4:2, těžký zápas v Radvanicích 2:4, ví-
tězství v Lamperticích 2:3 a v Bernarticích na penalty po remíze 0:0. 
Konečná bilance podzimu je ze 13 utkání šest výher, jedna remíza (výhra 
na penalty) a šest proher.  

Celková tabulka sezóny 2018/2019   

Mladší žáci 
Tato kategorie se „musí“ jen chválit a děcka si to opravdu zaslouží. Klo-
bouk dolů před jejich nadšením, chutí, nasazením a hlavně radostí projeve-
nou po remízových či prohraných utkáních. Ano, na výhru si musíme po-
čkat na jaro, nicméně tato kategorie není o konečných výsledcích na svě-
telné tabuli, ale o projevu hry, povedené akci, pokusu o vyřešení krizové 
situace fotbalovostí – a tyto prvky byly ve hře vidět. 
Před začátkem sezóny jsme v přípravě sehráli vůbec první utkání s FC Ka-
zín prohrou 0:9 a 2:11. 
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V soutěži jsme celkově na pátém místě se 3 remízami a 15 prohrami se 
skóre 25:73. Pozitivní je počet vstřelených branek, které padly po pěkných 
individuálních či sehraných akcích. 

Celková tabulka sezóny 2018/2019   

Za odvedenou práci v podzimní části dostali žáci výlet na utkání první ligy 
FK Jablonec – AC Sparta Praha. Všem se výlet líbil a věřím, že je ještě ví-
ce motivoval do další práce. 
Velice pozitivní je, že během podzimních tréninků přibývá ještě mladších 
zájemců, kteří chtějí hrát fotbal. 
 
Tímto bych rád poděkoval všem, kteří pomáhají v organizování fotbalových 
utkání, údržbě hřiště a kabin a vedení týmů. 
Jen pro představu jsme od půli srpna do půli listopadu zajistili celkem 31 
utkání (13 A mužstvo a 18 ml. žáci), z toho 17 domácích utkání (7 A muž-
stvo, 10 ml. žáci) s návštěvností 665 diváků (390 A mužstvo, 275 ml. žáci). 
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Dále patří dík staré gardě, která s A mužstvem (každou středu) sehrála 
kvalitní fotbálek. 
V neposlední řadě patří poděkování fanouškům, kteří nás podporují.  
 
Závěrem bych vám rád popřál pohodovou zimu a na jaře se na vás těšíme. 

         
    (Za fotbalový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek         

vypracoval Karel Kužel) 

SPV TJ Sokol Kunčice nad Labem 
Beseda  s Markétou Davidovou a Jindřichem Šikolou 
19. září uspořádali Vladimír (Gusta) Sturm a Lenka Votočková besedu 
s úspěšnou reprezentantkou v biatlonu Markétou Davidovou a trenérem 
Jindřichem Šikolou. Velmi povedenou akci moderoval Pepa Chvalina. Plný 
Savoj příznivců sportu viděl Markétiny medaile ze světového poháru  
a z jejích úst slyšel plán do budoucích sportovních let. Naším přáním je, 
aby pokračovala v úspěšné reprezentaci a přivezla ještě další medaile 
z MS a ZOH. 
                                                                                            (Ladislav Mizera) 
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Kuželky 
Od října jsme opět začali hrát kuželky, a to již ve 26. ročníku Vrchlabské 
ligy kuželkářů, kde jsme přihlášeni do ligy neregistrovaných 1 mužstvo 
mužů (smíšené) a 1 družstvo žen. Některé hráčky zajíždějí hrát neregistro-
vané kuželky i do Rokytnice nad Jizerou, kde si vedou velmi dobře. 
 
                                                                                         (Eliška Matoušová) 
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Strašidelné odpoledne  

2. 11. 2019 se konalo Strašidelné odpoledne. Jak název naznačuje, tak 
strašidly se to na Savoji jen hemžilo. Obavy z nízké účasti se brzy ukázaly 
jako liché, protože dětí i dospělých přišlo opět dost.  A co mohli všichni za-
žít? V rukodělných dílničkách si návštěvníci vyrobili magnetek, zápich do 
květníku, mumii ze sklenice a obvazu. V horním patře obecního úřadu si 
mohli malí i velcí nechat namalovat obličej, ve věštírně se dozvědět svou 
budoucnost. U bludiček a mrtvé nevěsty otestovat čich a hmat, nakreslit si 
obrázek či hodit očkem do klobouku. V občerstvení U Dvou čarodějnic byl  
k zakoupení prst v rohlíku, dýňovka, muffin s kouskem mozku zdarma.  
S nápojem zapomění si většinou návštěvníci nezapomněli prohlédnout ob-
razy pana Petra Kordy. Galerii jeho obrázků doplnila i díla dětí z kroužku 
Tvořeníčko. Lampiónový průvod byl sice kratší, ale následný ohňostroj o to 
delší. Na závěr dětem pouštěl písničky podle přání DJ Hejkal. 

A na řadě je děkovačka!  
Díky patří všem, kteří na akci přišli a vytvořili tak nezapomenutelnou atmo-
sféru. A my víme, že Strašidelné odpoledne má v Kunčicích své místo.   
Bez dobrovolníků by to nešlo! Jmenovitě tedy díky E. Matoušové, M. Ma-
ňouškové, M. Kováříkové, L. Punnerové, J. Kopáčkové, L. Kracíkové,  
 



34 

I. Hlubůčkové, T. Kohutkové, K. Kuželovi, E. Kracíkovi, L. Mizerovi, M. Ko-
páčkovi, A. Kováříkové, Š. Punnerové, A. Kuželové, N. Kučerové, M. Jirko-
vi, K. Kuželovi ml. Velkou měrou se podílela obec Kunčice nad Labem, pře-
devším pak starostka Miroslava Kracíková a místostarostka Hana Kučero-
vá. Akci podpořil i místí spolek dobrovolných hasičů.  
Ještě jednou všem velké DĚKUJI!!!                                    (Jana Kuželová) 

V měsíci září se naše družstvo hasičů zúčastnilo soutěže o Pohár starosty 
okrsku č. 8, kde naše ženy obsadily 3. místo a muži byli na místě 7. 
14. 9. 2019 jsme pořádali náš tradiční výlet – tentokrát do Prahy. Prohlídku 
Národního muzea jsme zakončili posezením a večeří v Harmonii v Lánově. 
K poslechu a tanci nám jako již tradičně hrál Míra Pastor. 
V prosinci se Michal Vejnar a Václav Strnad zúčastnili školení strojníků  
v ÚHS v Bílých Poličanech, kde zkoušku úspěšně absolvovali. 
Dále v témže měsíci naše Avie prošla pravidelnou technickou kontrolou, 
a tak je naše jednotka i technika plně bojeschopná. 
Všem našim spoluobčanům, sousedům a kamarádům přeji jménem SDH 
Kunčice nad Labem hodně zdraví, štěstí a lásky v roce 2020 
 
                                                                      (Michal Vejnar – starosta SDH) 
 

Z HASIČSKÉHO ODDÍLU 
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PROGRAM AKCÍ DO KONCE ROKU 2019 

29. listopadu od 15:30 – Rozsvěcení vánočního stromu u obecního 
úřadu 
11. 12. od 14:00 – Vánoční besídka pro seniory v ZŠ 
12. 12. od 15:00 – ZŠ zve rodiče na zpívání s dětmi v kapli Panny 
Marie  
21. prosince od 17:00 – Vánoční recitál – Tereza Kopáčková v kapli 
Panny Marie 
24. prosince od 16:00 – Vánoční bohoslužba v kapli Panny Marie 
25. prosince od 10 do 11:30 – Bruslení, ZŠ Vrchlabí 
27. prosince – Volejbalový turnaj v Lánově 
27. prosince – Koncert Krkonošského Horalu v kapli Panny Marie 
28. prosince – Turnaj ve stolním tenise ve škole 
31. prosince od 10:30 do 11:30 – Silvestrovský fotbal, VT Vrchlabí 
31. prosince – Silvestr na Savoji  
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Kunčice nad Labem – ZPRAVODAJ (MK ČR E 23720) – zpravodaj pro potřeby občanů. Za 
obsah příspěvků odpovídají autoři. Náklady na výrobu jsou hrazeny z rozpočtu obce a sponzor-
ských darů.  Číslo 2/2019 bylo vydáno dne 22. 11. 2019. Vydává: Obecní úřad Kunčice nad La-
bem 121, 543 61. Titulní fotografie (nádražní budova): Jan Knap. Grafická úprava a korektury: 
Tereza Kohutková. Tisk: KRPA FORM, Dolní Branná.   


