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 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané, 
rozhodli jsme se, že budeme nyní vydávat zpravodaj dvakrát ročně, abyste 
nepřišli o žádné informace a  neuniklo vám nic z toho, co se během polovi-
ny roku v naší obci událo. V tomto letním čísle chceme zmínit třídění odpa-
dů a s tím spojenou akci Ukliďme Česko, které se zúčastnila spousta na-
šich občanů. Zmíníme se také o nočním klidu a klidu o nedělích, jehož ne-
dodržování trápí některé spoluobčany. A když už hovořím o stížnostech, 
musím opět zmínit opakovaný apel na majitele psích mazlíčků, kteří se vol-
ně potulují po obci. Od nedodržování ohleduplnosti k ostatním se přesou-
vám k něčemu pozitivnímu – novému chodníku. Věřím, že většina obyvatel 
je za něj ráda a nemusí se už obávat rušného provozu, kterým byla tato 
lokalita obce pověstná. V blízké době chceme řešit osvětlení v obci. V sou-
časné době je osvětleno mnoho míst, která to nevyžadují, a naopak v ji-
ných místech obce osvětlení zcela chybí. Nesmím zapomenout na naše 
nové občánky, které jsme 1. června 2019 přivítali v kapli Panny Marie. Vel-
kou letošní událostí byl sjezd rodáků a oslavy 120 let výročí hasičů, kde se 
sešla celá obec a užila si krásný letní den. O dění v obci jsme se rozhodli 
informovat vás na našem facebookovém profilu Obec Kunčice nad Labem. 
Slovo v našem zpravodaji dostanou jako tradičně každý rok také: ZŠ a MŠ, 
TJ Sokol (SPV, fotbal, tenis) a Svaz postižených civilizačními poruchami. 
Děkuji vám za pozornost a nyní se pojďme na jednotlivé události a okamži-
ky z naší obce podívat podrobněji. Přeji vám příjemné počtení.                                                               
                                                                  (Miroslava Kracíková – starostka) 

 Z OBECNÍHO ÚŘADU 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 
 
V neděli 31. března 2019 se uskutečnila úklidová akce Od vápenky po pa-
pírnu aneb Ukliďme si Kunčice v rámci celorepublikového projektu Ukliďme 
svět, ukliďme Česko. I přes změnu času, ze zimního na letní, přišlo k fotba-
lovému hřišti v Kunčicích nad Labem o půl deváté 50 dobrovolníků,  
z toho 18 dětí. Dobrovolníci, rozděleni do několika skupinek, uklízeli odpad-
ky podél silnic, cest, u mostů, zastávek, z odlehlejších částí i luk. Nejvíce 
znečištěnou lokalitou byl úsek od mostu přes Labe u Klášterské Lhoty až 
po vápenku. Nasbíranými odpadky se podařilo naplnit kontejner, 12 pytlů o 
objemu 120 litrů a nalezený 200litrový sud. Mezi pohozenými věcmi 
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byla například pneumatika, polička, rýč, starý televizor. Zajímavé kousky  
v podobě výfuku, dveřního rámu od auta nebo gauče se objevily i za gará-
žemi u mostu na Horní Kalnou. Je udivující, co všechno lidé nedovedou 
vhodit do koše, popelnice, kontejneru, případně odvézt na skládku. Ale je 
skvělé vědět, že se najde i dost lidí, nejen místních, kterým není lhostejné 
prostředí, ve kterém žijí, a za to jim patří velké poděkování. Obecní úřad 
Kunčice nad Labem, který pomohl s propagací akce, zajistil pomůcky, od-
voz pytlů a likvidaci odpadu. Už teď se těšíme na příští rok a jsme moc zvě-
daví, co za poklady se objeví v příkopech. Velkým přáním samozřejmě je, 
aby se lidé naučili vyhazovat odpad na místa k tomu určená. Ještě jednou 
všem zúčastněným i obecnímu úřadu moc DĚKUJEME!!!  A za rok se zno-
vu těšíme.   
                                                                                             (Jana Kuželová) 
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PROČ TŘÍDÍME ODPADY? 
• Napomáháme šetřit primární zdroje surovin, energii a životní prostředí. 

• Umožňujeme jejich další zpracování (recyklaci). Pokud se odpady 
nevytřídí už při svém vzniku, tak jejich recyklace není možná.  

 
Proč třídit odpad (nejen v Kunčicích nad Labem)? 

Jedině příroda ví, co chce. Nikdy nežertuje a nikdy nedělá chyby. Ty 
dělá jen člověk. 

Proč mám třídit odpad, ptáte se sami sebe?  
Třídění odpadu je opředeno mnoha mýty a také výmluvami. Prý to nemá 
smysl, říká jeden. Druhý to považuje za módní výstřelek. Přitom oddělování 
odpadu není rozhodně nic nového. Dříve se jen tak něco nevyhazovalo a 
spíše se hledaly způsoby, jak danou věc použít znovu. O recyklaci už se 
přemýšlelo dávno před tím, než se tento pojem začal tak často objevovat 
všude kolem nás. Ono se těch důvodů, proč hodně lidí stále odpad netřídí, 
najde pořád dost. I přes veškerou osvětu týkající se problematiky třídění 
odpadů. Ale v podstatě je to velmi jednoduché. Netřídíme, protože jsme 
pohodlní.  

Třídění odpadu začíná u vás doma 
Komunální odpad produkují především domácnosti, tedy my. Když se 
„netřídič“ podívá do svého odpadkového koše, najde v něm všechno pěkně 
pohromadě: láhev od kečupu, reklamní leták, skleničku od přesnídávky, 
plechovku od paštiky, slupky z oškrábané zeleniny. S tím, co jsme nyní vy-
jmenovali,  se dá i poté, co to skončí v koši, ještě něco užitečného dělat. 
Jde to recyklovat. Když budeme třídit. Je velmi důležité, aby se odpad od 
  

Někdy stačí málo a uděláte moc.  

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! 



6 

sebe odděloval a vhazoval do správných kontejnerů. Odpady, které vhodí-
te do barevných kontejnerů na tříděný odpad, se odváží do třídírny. Tady 
se již vytříděný odpad ještě správně dotřídí. Ne vždy se totiž povede, že 
hodíme do plastů nebo papíru to, co tam skutečně patří. A jsou bohužel i 
případy, kdy někdo jen tak z nudy vhodí do tříděného odpadu nějaký jiný, 
který vytříděný kontejner znehodnotí. 
Když začnete třídit, stanete se vlastně tím, kdo pomůže recyklaci, díky níž 
se získávají nové zdroje surovin a energie. Budete patřit mezi ty, kdo nena-
fukují nehezké a neekologické skládky v přírodě. Odpad třídíme sami pro 
sebe, pro naše děti i přírodu. 
Informace o třídění odpadů jsou dnes všude, především díky internetu. Co 
kam patří, se dozvíte během minuty. Informují vás i samotné barevné kon-
tejnery. Na třídění odpadů není vůbec nic složitého. Třídění odpadů nezačí-
ná jen ve vaší domácnosti, ale hlavně ve vaší hlavě. 

(Eliška Maňásková Lederová) 

Co třídíme v Kunčicích nad Labem? 

Třídíme plasty 
Když se hovoří o třídění odpadů, každému se hned vybaví plasty. Aby také 
ne. Mezi odpady je plast nekorunovaným králem. Jejich třídění je proto ne-
smírně důležité, protože se dají dál recyklovat a vyrábí se z nich další uži-
tečné věci. Plasty se třídí do žlutých kontejnerů rozmístěných po obci. 
Až půjdete s plastovými petkami do tříděného odpadu, nezapomeňte 
je sešlápnout a zmáčknout, než je vyhodíte. Víčko a etiketu jim klidně 
nechte. 

Třídíme papír 
Třídění papíru existuje od nepaměti. Ruku nahoru, kdo z vás někdy nešel 
do školy s taškou plnou novin a časopisů… Každý obyvatel naší republiky 
spotřebuje za rok okolo 130–150 kilogramů papíru. Jestli jste dnes vyhodili 
něco papírového, je dost možné, že se s tím za krátkou dobu zase setkáte. 
Velká část papíru, která projde našima rukama, byla totiž minimálně jednou 
zrecyklována. Papír třídíme do modrých kontejnerů, které jsou rozmís-
těné po obci. 
Jedna česká domácnost spotřebuje ročně až 70 kilogramů papíru. To už je 
přece důvod k třídění, nebo snad ne? 
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Třídíme sklo 
To už víme všichni, že ne každá láhev se dá vrátit v obchodě. Do uzavíra-
telných lahví si doma někdy vaříme ovocné sirupy. Zavařovací sklenice 
nám zase dobře poslouží na kompoty nebo okurky. Ale pořád zbývá dost 
skla, které je zkrátka a dobře na vyhození. 
Sklo třídíme do zelených a bílých kontejnerů, přičemž kontejner 
s bílým polepem je na sklo čiré a se zeleným polepem na sklo barev-
né. Sklo se perfektně recykluje, vlastně donekonečna. Takže je dobré, 
když budete vybírat nápoje raději ve skle než v plastu.  

Třídíme bioodpad 
Biologický odpad nám doma vzniká většinou při vaření a při údržbě zahra-
dy. Bioodpady tvoří více než 40 % celkového množství vyprodukovaného 
komunálního odpadu. Většina lidí ho vůbec netřídí a dává jej do koše se 
směsným odpadem. Přitom slupkám, skořápkám nebo čajům bude nejlépe 
zpátky v přírodě. A vaší popelnici se taky hodně uleví. Svoz bioodpadu 
funguje přímo od vašeho domu. Občané, kteří nemají možnost biood-
pad kompostovat na vlastním pozemku, mohou tento odpad odkládat 
odděleně do hnědých popelnic, které jsou k dispozici k vyzvednutí na 
obecním úřadě. 
Do bioodpadu nikdy nevhazujte vařená jídla a složky živočišného původu. 

Třídíme kovy 
Kovy jsou v odpadkových koších domácností zastoupeny dvěma až čtyř-
mi procenty. Jsou ceněnou surovinou pro další výrobu. I proto je dobré ne-
házet je do směsného odpadu. 
Přímo v obci můžete vybrané kovové materiály třídit do dvou šedých 
kontejnerů. Jeden kontejner stojí u transformátoru a druhý u obecní-
ho úřadu. 
Do těchto kontejnerů můžete vytřídit nápojové plechovky, konzervy 
od potravin, konzervy od zvířecího žrádla, tuby, uzávěry a víčka od nápojů 
a jogurtů.  

Třídíme elektroodpad 
Elektroodpad patří v současné době k nejrychleji rostoucímu druhu odpa-
du. Pokud je řeč o elektrozařízeních, dělíme je na velké a malé. S velkými 
vysloužilými spotřebiči jeďte rovnou do sběrného dvora. Drobnou elektroni-
ku a baterie můžete odložit na tzv. místech zpětného odběru. Sběrné po-
pelnice na drobné vysloužilé elektrospotřebiče najdete přímo v budově 
obecního úřadu. Můžete zde vyhodit třeba baterie. S tímto druhem drobné-
ho odpadu si ale většinou poradí také v prodejnách elektra. 
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Třídíme textil 
U bytového domu naproti poště najdete kontejner určený na vytřídění pou-
žitého textilu. Patří sem například oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a 
vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, jako jsou deky, zá-
věsy, povlečení apod.  
Tyto kontejnery vznikly ve spolupráci s Oblastní charitou. Použité oděvy 
jsou určeny potřebným lidem, případně jsou určeny k druhotnému zpraco-
vání. Svůj smysl tedy mají. Většina shromážděného textilu a textilních vý-
robků totiž může i nadále plnit svoji původní funkci. Pokud je ale oblečení 
již nenositelné, případně se jedná o dále nepoužitelný textil, nastříhají se 
tyto zbytky na menší kusy a zrecyklují se jako pomůcky pro úklid nebo se 
zrecyklují pro opětovné použití v textilním průmyslu. Sloužit mohou také 
jako zdroj energie. 

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

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ – ČOV 
 
Vodoprávní úřad MěÚ Vrchlabí upozorňuje... 
 
Vzhledem k tomu, že povědomí veřejnosti v oblasti likvidace odpadních 
vod není obecně příliš velké, rádi bychom vás touto cestou za náš úřad se-
známili s platnou legislativou v této oblasti. V současné době zákon umož-
ňuje pouze tři způsoby likvidace odpadních vod z nemovitosti. Kromě připo-
jení na obecní kanalizaci zakončenou čistírnou odpadních vod, která však 
v obci Kunčice nad Labem zbudována není, lze odpadní vody akumulovat 
v bezodtokové jímce a následně vyvážet, anebo je možné odpadní vody 
čistit v domovní čistírně (případně soustavě septiku a filtru) a vypouštět do 
vod povrchových nebo podzemních. 
Akumulace odpadních vod v bezodtokové jímce se jeví jako jednoduchý 
způsob likvidace odpadních vod. Ukazuje se ale, že se jedná o nejdražší 
variantu. V současné době ještě není vyvážení odpadních vod z jímek tak 
přísně regulováno, od roku 2021 bude možné vyvážet odpadní vody z jí-
mek pouze na městské (obecní) čistírny odpadních vod a vývoz bude moci 
provádět pouze provozovatel čistírny nebo oprávněná osoba.  
Nejčastějším způsobem likvidace odpadních vod v obcích bez kanalizační 
soustavy s centrální čistírnou odpadních vod je tedy jejich předčištění 
v domovní čistírně a následné vypouštění. Tuto odpadní vodu lze vypouštět 
do povrchových vod (vodního toku) nebo, pokud to hydrogeologické pomě-
ry umožňují, může být odpadní voda zasakována na pozemku.  
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Většina objektů v obci je stále vybavena pouze stávajícími septiky. V této 
souvislosti je ale třeba upozornit, že vypouštění odpadních vod je možné 
pouze na základě povolení vodoprávního úřadu a že existují zákonem sta-
novené požadavky na jakost vypouštěných odpadních vod. Odpadní vody 
předčištěné pouze v septiku dnes již požadavky na jakost vypouštěné od-
padní vody nesplňují. Proto je třeba k septiku dobudovat druhý stupeň čiš-
tění – filtr nebo septik vyměnit za domovní čistírnu odpadních vod. 
Vodoprávní úřad nemůže tolerovat stav, kdy jsou odpadní vody vypouštěny 
pouze ze septiků v jakosti, která neodpovídá současným nařízením, a na-
víc bez příslušného povolení. Ze zákona jsme povinni takovéto vypouštění 
sankcionovat. Proto apelujeme na občany, aby využili toho, že obec Kunči-
ce nad Labem poskytuje dotace na zbudování zařízení na likvidaci odpad-
ních vod z nemovitostí, a zamysleli se nad tím, zda není čas začít likvidovat 
odpadní vodu ze své nemovitosti zákonným způsobem. 

NOČNÍ KLID A KLID O NEDĚLÍCH 
 
V naší obci platí noční klid a klid o nedělích. Dodržujte jej a buďte tak ohle-
duplní k vašim sousedům.  
 
Zastupitelstvo obce se usneslo na základě ustanovení § 10 písm. d) a § 84 
odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zně-
ní pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 5 odst. 6 zákona č. 
251/2016 Sb., o některých přestupcích na Obecně závazné vyhláška ob-
ce Kunčice nad Labem č. 1/2019, o nočním klidu. Dobou nočního klidu 
se rozumí doba od 22:00 do 6:00.   
Vyhláška o regulaci hlučných činností 2/2017 říká, že: „Každý je povinen 
zdržet se o nedělích a ve dnech státních svátků a ostatních svátků v době 
od 6:00 do 16:00 hodin veškerých činností spojených s užíváním hlučných 
strojů a zařízení, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, křovi-
nořezů, stavebních strojů apod.“                                                            (OÚ) 

 
VOLNÉ POTULOVÁNÍ PSŮ 
 
I přes opakovaná upozornění se nám nedaří přimět majitele psích mazlíč-
ků, aby se o svá zvířata starali tak, jak mají. Tedy aby po nich sbírali exkre-
menty a aby umožnili ostatním lidem beze strachu projít po silnici nebo 
cestě, i když je jejich psí miláček zrovna na zahradě. To, jak se má majitel 
zvířete chovat, nařizuje Vyhláška č. 2/2003 o chovu  psů  a  drobných 
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hospodářských zvířat, která je dostupná na webových stránkách obce a 
také na obecním úřadě. V článku 4 se dočtete o povinnostech vlastníků a 
držitelů psů: „… zajistit, aby pes nepobíhal na veřejném prostranství bez 
doprovodu, mít psa na vodítku a učinit taková opatření, aby pes, kterého 
doprovázíte, nezpůsobil škodu či neporanil jiné zvíře nebo člověka. Nepro-
dleně odklízet exkrementy způsobené drženým psem na veřejném pro-
stranství.“ 
Pokud nejste spokojeni s tím, že se tato vyhláška nedodržuje, obraťte se 
prosím na Policii ČR nebo MÚ Vrchlabí, které mají právo řešit situaci jako 
přestupek (což obec nemá) a vyvodit ze situace nějaké důsledky.        (OÚ) 

NOVÝ CHODNÍK 
 
V loňském roce jsme zahájili dne 9. září 2018 stavbu dlouho očekávaného 
chodníku v lokalitě u Šutráku, která byla připravována již od roku 2015.  
Umožňuje chodcům bezpečnou cestu po chodníku od místní komunikace u 
křižovatky u zrcadla až k domu čp. 111, kde navazuje na stávající chodník 
z Dolní Branné. Stavbu realizovala firma MATEX HK s.r.o., která na tuto 
zakázku vyhrála výběrové řízení s nejnižší cenovou nabídkou. Konečná 
cena činí 7 573 860 Kč. Obec požádala o dotaci z rozpočtu státního fondu 
dopravní infrastruktury na rok 2019 v maximální možné výši 3 144 000 Kč. 
V jedné části je chodník veden přemostěním pomocí dřevěné lávky přes 
Vápenický potok. Na chodníku jsou dvě osvětlená přechodová místa.  
Věříme, že vám bude nový chodník k užitku a oceníte bezpečnou cestu po 
něm.                                                                                                        (OÚ) 
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NOVÉ OSVĚTLENÍ 
 
Jak již bylo zmíněno v úvodu, je  
v současné době osvětleno mnoho 
míst, která to nevyžadují, a naopak 
v jiných místech obce osvětlení 
zcela chybí. Nyní máme v obci na 
zkoušku umístěno 9 lamp OMNIA 
DA. Jedná se o LED osvětlení, 
které je trvale odolné proti povětr-
nostním vlivům, nehrozí vniknutí 
hmyzu ani hnízdění ptactva. Světlo 
se dá optimálně směrovat na daný 
úsek. Osvětlení je šetrné i k život-
nímu prostředí.                       (OÚ) 

 
Z OBECNÍ KRONIKY... 
 
 Jubilea 
 
V letošním roce oslavili svá  jubilea: 
 
90 let Jarmila Cermanová 
85 let Jaroslav Knap 
          Zdeňka Kholová 
80 let Josef Šedivý 
75 let Ladislav Hajzer 

 
Úmrtí 
 
Břetislav Hůlek 
Zdeněk Houžvička 
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Požár v obci 
 
O požáru v naší obci ze dne 28. 6. 2019 se psalo i v novinách:  
 
Čtyři jednotky hasičů musely vyrazit k požáru přístavku u rodinného domu  
v Kunčicích nad Labem. V tomto případě hrozilo, že se požár z přístavku 
může rozšířit na rodinný dům,“ uvedla mluvčí hasičů Martina Götzová.  
                           (Hynek Šnajdar, Trutnovinky, foto HZS Královéhradeckého kraje) 

Vítání občánků 
 
Na den dětí 1. 6. 2019 proběhlo v kapli Panny Marie přivítání občánků.  
Z očekávaných sedmi se dostavilo pět miminek, 4 chlapci a 1 holčička: Do-
minik Doležal, Václav Knap, Filip Kohutek, Ondřej Mazánek a Sára Šafaří-
ková.                                                                                                       (OÚ) 
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Loučení s pátým 
ročníkem ZŠ 
 
Antonín Babič 
Karel Havlíček 
Anna Kuželová 
Michaela Odrážková 
Dominika Vejnarová 

 
 
Úspěšný včelař z naší obce 

Facebook obce 
Ráda bych vás informovala o novém oficiálním facebookovém profilu naší 
obce (Obec Kunčice nad Labem), na kterém najdete aktuální informace  
z dění obce a hlavně fotky z různých událostí.  
                                                                  (Miroslava Kracíková – starostka) 
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OSLAVY 120 LET ZALOŽENÍ SDH A SETKÁNÍ RODÁKŮ 
Z KUNČIC  
 
V sobotu 15. 6. 2019 se v naší obci uskutečnily oslavy 120 let založení 
SDH a setkání rodáků, občanů a přátel obce. Pojďme si obě události blíže 
připomenout… 

Oslavy 120 let založení SDH 
 
Společně se srazem rodáků se dne 15. 6. 2019  konalo výročí 120 let zalo-
žení hasičů v Kunčicích nad Labem. Po uvítání hostů starostou SDH odjela 
hasičská vozidla na spanilou jízdu do Vrchlabí. Po příjezdu starostka obce 
Miroslava Kracíková předala starostovi SDH Michalu Vejnarovi nový pra-
por. Zástupce OSH Trutnov Bc. Vratislav Lánský předal čestná uznání 
OSH Trutnov Haně Kučerové, Renatě Blažkové, Jarmile Kopáčkové a Jin-
dřichu Burdovi. Michal Vejnar obdržel medaili za příkladnou práci. Tuto me-
daili obdržel i náš sbor. Jarmila Cermanová a Jaroslav Knap dostali z rukou 
starostky obce a starosty sboru věcný dar za jejich dlouholetou činnost u 
hasičů. Starostka obce a starosta SDH zasadili památní lípu. V průběhu  
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akce jsme viděli dvě vystoupení taneční skupiny Paul Dance z Jilemnice. 
Smíšené družstvo mužů a žen nám předvedlo požární útok. Svoji techniku 
nám také přijeli ukázat hasiči z HZS Vrchlabí. Na závěr nám hasiči z SDH 
Vrchlabí 3 Podhůří předvedli hašení hořícího automobilu. V průběhu večera 
nám k tanci a poslechu hrál náš kamarád Míra Pastor. Celá akce byla za-
končena krásným ohňostrojem v podání Martina Kopáčka.  
                                                                        (Starosta SDH Michal Vejnar) 
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Setkání rodáků, občanů a přátel obce 

 
Na setkání dorazilo přes 250 rodáků, někteří z nich se zapsali do památeč-
ní knihy, kam připojili také svůj podpis. Starostka obce Miroslava Kracíková 
akci slavnostně zahájila přivítáním rodáků a ostatních hostů a seznámila je 
s programem dne. Ten byl opravdu pestrý. Zhlédnout mohli přítomní vy-
stoupení mažoretek z Dětského domova v Dolním Lánově. V průběhu od-
poledne probíhal Den otevřených dveří ve škole, školce, obecních prosto-
rách a kapli Panny Marie. Ve škole byla pro návštěvníky připravena výsta-
va, na které si mohli prohlédnout dobové fotografie, zapsat se do pamětní 
knihy  a chvilku posedět u dobré kávy a něčeho sladkého na zub. Malá vý-
stava dobové keramiky, panenek a oděvů probíhala přímo na obecním úřa-
dě. Nesmíme zapomenout na naše nejmenší. Děti si mohly zaskákat na 
nafukovací skluzavce a byly pro ně také připraveny sportovní a dovednost-
ní hry (vázání uzlů, lovení rybiček, překážková dráha, …) nebo malování 
na obličej. V horkém počasí ocenili naši nejmenší také malé nafukovací 
bazénky, kde se mohli zchladit. Na  vše dohlížel pán hor Krakonoš. Celou 
akci moderovala Jarmila Kopáčková. Moc děkujeme všem organizátorům 
za krásný den.                                                                                         (OÚ) 
                                                                              
                                                                                                                



18 

Akce se mohla uskutečnit také díky 
hlavním sponzorům, kterým tímto 
ještě jednou děkujeme: 
 
Transport Trutnov 
Krkonošské papírny, Dolní Branná 
Krkonošské vápenky Kunčice nad La-
bem 
Jaroslav Učík 
Vinařství Osička Velké Bílovice 
Profi Hair s.r.o. 
Firma Picasso 
LTM Krkonoše s.r.o. 
Jeřábek Pavel 
Vodohospodářské služby RT s.r.o. 
Hotel Café U Zvonu 
Pneuservis Hanuš 
MEPO a.s. 
Autodoprava Vávra 
Miloš Plecháč Dolní Branná 
Babič a syn Dolní Branná 
BIO Farma Mejsnar Kunčice nad Labem 
Autoservis Jehlička 
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A co se děje v naší organizaci letos v roce 2019? 

Plynule jsme navázali na činnost předchozího roku. A to hned v únoru ve-
selým maškarním plesem na téma historická i současná řemesla. Začát-
kem března 10. 3. 2019 následovala výroční schůze, kde po úvodních for-
malitách nastala živá zábava s hudbou, tanečním rejem a výborným občer-
stvením. Na oživení schůze pro nás připravila děvčata Katka a Ilča Kalen-
ské z Kunčic krásné vystoupení se svými psími mazlíčky a děvčata 
z Hostinného – „Hostinky“– nám předvedla dvě ladná taneční vystoupení. 
Za což jim patří náš vřelý dík. Jako tradičně jsme se všichni do jednoho 
autobusu nevešli, a tak se řidič točil dvakrát. 
Jelikož jsme pilné, ani ne za 14 dní 21. 3. 2019 jsme odjeli na jednodenní 
wellness – výlet do Polska – Hotel Gołębiewski – KARPACZ. Užili jsme si 
bazény, vířivky, sauny, solné i ledové jeskyně. Za tři hodiny jsme nestihli 
využít všechny přísady v celkem osmi vířivkách. Již vyhladovělí a unavení 
jsme opustili vodní areál a přesunuli se o dvě patra výše do honosné Čer-
vené restaurace na ještě honosnější raut. Trvalo nám nejméně dvě hodiny, 
než jsme téměř všechno ochutnali a vychutnali. 
Duben byl v duchu sportovních aktivit. Což znamená cvičení s masaží – 
jelo se v plném proudu. Následovalo cvičení ve Víchové a pochod 
s hůlkami za asistence pracovnic centrály v Praze. 
V květnu se slaví DEN MATEK, takže ani my jsme nezaháleli a svátek 
jsme oslavili, kde jinde než ve Víchové a s čím jiným než s kytičkou pro 
všechny. Opět musely jet dva autobusy. Hudba, kterou nám zajišťuje náš 
dvorní DJ Leoš Vancl, nesměla chybět. Výborné prostředí, úžasné pohoš-
tění a veškerý servis připravuje „Steve“ Vondrák. 

ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI 
V ČR  
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 Výstava  „ Retro aneb Jak se u nás dříve žilo“ pro obec Kunčice nad 
Labem 

 
Předsedkyně naší organizace byla požádána OÚ V Kunčicích nad Labem o 
uspořádání výstavy u příležitosti oslav 120. výročí založení Sboru dobrovol-
ných hasičů. Výstavu, která probíhala od zahájení  15. 6. 2019 do 24. 6. 
2016, navštívili nejen místní občané, ale i občané okolních obcí a také žáci 
mateřských a základních škol v okolí – celkem 427 osob.  
Nejen exponáty, ale zejména výstižný výklad paní Hanky Novotné sklidily u 
všech velký úspěch. 
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Další den po zahájení minivýstavy na Obecním úřadě v Kunčicích nad La-
bem byl už v 8:00 hodin ráno odjezd na výstavu Růžová zahrada 2019 do 
Lysé nad Labem. Výstava byla úžasná, počasí se vydařilo. Po úmorných 
vedrech se ochladilo přesně na takovéto výlety. 
 

A kdo se stará o chod organizace? 
 

předsedkyně: Hana Novotná, vedoucí všech zájezdů 
místopředsedkyně: Zdenka Šubrtová 
hospodářka: Hana Korbelářová 
dále úsekářky:  
v Kunčicích nad Labem:  Miluše Erlebachová a Lenka Zikešová  
v Klášterské Lhotě: Hana Kavánová 
v Dolní Branné: Iva Babičová a Jaroslava Sacherová 
v Podhůří a Vrchlabí: Helena Hofmanová a Olga Antošová s Ludmilou Sed-
láčkovou 
jediný muž – přísedící: Václav Čermák 
Bez čeho se neobejdeme? Přece bez finančních darů. 
OÚ Kunčice nad Labem, OÚ Klášterská Lhota, OÚ Dolní Branná, MÚ 
Vrchlabí, Krkonošské vápenky – Kunčice nad Labem, Pneuservis Hanuš – 
Kunčice nad Labem, Dřevo na topení – Mádle, Klášterská Lhota, Babič a 
syn – Dolní Branná,  Řeznictví Vaníček – Dolní Branná, Krpaform – Dolní 
Branná, Kampa Márynka – Dolní Branná, pan Bohuslav Burda – Podhůří, 
Jaroslav Zelinka – Lánov 
 
Za všechny dary moc děkujeme, moc si jich vážíme. A doufáme, že nám i 
nadále zachováte přízeň. 

(Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. – základní organizace Kunčice nad 
Labem) 
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ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Lyžařský výcvik dětí z MŠ 
V lednu jezdila vybraná skupina star-
ších dětí na Kněžický vrch, aby zde 
učinily první krůčky na sjezdových 
lyžích, nebo se zdokonalily v již osvo-
jeném. Výuku zajistila lyžařská škola 
SKILENKA. 

 

Lyžařské závody 
Školní lyžařské závody se uskutečnily na tradičním okruhu na fotbalovém 
stadiónu a smyčce kolem kunčické kaple. Svůj talent prokázal a celkovým 
vítězem se stal Tonda Babič, výborné výkony na hranici svých možností 
podali i všichni ostatní závodníci a závodnice. Za výbornou pořadatelskou 
  službu a přípravu tratí děkuje-

me Vladimíru „Gustovi“ Stur-
movi. Ještě předtím se 30. 
ledna naše malá výprava zú-
častnila tradičního závodu 
v Dolní Branné, Poháru pod-
krkonošských škol, kde závo-
dí žáci a žákyně předškolního 
věku a prvního stupně. 
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Dotkni se křídel 
Na začátku jara jsme měli vzácnou možnost setkat se s chovateli a cvičiteli 
dravých ptáků. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí ze života dravců a  
o problematice jejich chovu i výcviku. 

Pasování na čtenáře 
Slavnostní chvíle pro naše 
žákyně a žáky prvního ročníku 
nastala v polovině června. 
Všichni prokázali dostatek čte-
nářských dovedností a mohli 
se tak nechat pasovat na čte-
náře. Jako připomínku dostali 
knihu a krásnou šerpu. 
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Zápis do 1. ročníku 
K zápisu se dostavilo dohromady 9 holčiček a kluků. Všichni prokázali do-
statek dovedností a vědomostí, zralosti ke vstupu do základní školy. 
V příštím školním roce se tak náš školní kolektiv rozroste o pět žáků na 35. 

Školní výlety a exkurze 
Školní výlet 2. třídy 
Jestli se nepletu, podařilo se nám letos poprvé v historii kunčické základní 
školy uspořádat zahraniční školní výlet. Ve čtvrtek 13. června jsme se vy-
pravili do Polska kousek za hranice. Vedle kluků a holek z 2. třídy s námi 
vyrazili i dobrovolní zájemci z 1. třídy.  Měli jsme dva cíle: starobylou hradní 
zříceninu Chojnik (neboli Kynast) a nám nejbližší Dinopark ve Szklarské 
Porebě. Vyrazili jsme z Kunčic brzy ráno autobusem pana Jeřábka. Jako 
řidič a výborný parťák s námi jel pan Vejnar. Přes Vrchlabí, Valteřice, Hra-
bačov, Poniklou, Jabloneček, Rokytnici nad Jizerou a Paseky jsme putovali 
do Harrachova. Nad Harrachovem jsme minuli bývalou harrachovskou cel-
nici a přejeli česko-polskou hranici. První polskou obcí na naší cestě byly 
Jakuszyce, zajímavé tím, že se zde nachází jedno z nejvýznamnějších pol-
ských zimních středisek zaměřených na běžecké lyžování a biatlon. Po ce-
lý rok tady můžete potkat polské hvězdy připravující se na nejvýznamnější 
světové soutěže. Po pěkné silnici jsme bezpečně sjížděli do Szklarské Po-
reby, sedmitisícového města, turistického centra na rozhraní Krkonoš a Ji-
zerských hor. Město má zajímavou historii, žil zde například nositel Nobelo-
vy ceny za literaturu Gerhart Hauptmann, německý dramatik a spisovatel. 
Ve městě se nachází i jeho muzeum, v nedalekém Jagniatkowě je možnost 
si prohlédnout vilu, ve které tvořil a ve které i v roce 1946 zemřel. Originál 
jeho Nobelovy ceny je tu přechováván jako cenná relikvie. 
Szklarskou Porebou jsme jen projeli a kolem deváté hodiny jsme dorazili do 
prvního cíle na parkoviště v Sobiezsowě. Protože lilo jako z konve a věděli 
jsme, že déšť nebude mít dlouhého trvání, nejprve jsme se v autobuse řád-
ně posilnili. Pak nás čekal náročný čtyřicetiminutový výstup k hradu Choj-
nik. 
Hrad leží na enklávě polského Krkonošského národního parku (Karkonoski 
park narodowy – KPN). A protože je zde už mnohaletou povinností zaplatit 
při návštěvě parku vstupné, ani nám se tato povinnost nevyhnula (asi 25 
Kč za dítě, 50 Kč za dospělého). Hrad se stal prvním a dlouholetým symbo-
lem KPN, znakem parku, který se teprve před několika lety změnil po doho-
dě s českou stranou, dnes je to Sněžka a hořec. Hrad má možná  
nějakou společnou minulost i s Kunčicemi, které jsou podle jedné teorie 
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pojmenovány po šlechtičně Kunhutě. I na hradě prý kdysi žila princezna 
Kunhuta (Kunigunda), která si dlouho nemohla vybrat ženicha. Přijížděli si ji 
namlouvat rytíři, kterým dávala těžký úkol – objet celý hrad na koni. Nikomu 
se to dlouho nedařilo, všichni skončili svůj život pádem ze strmých sever-
ních svahů hradního skaliska. Nakonec se přece jen jeden našel, kterému 
se podařilo úkol splnit. Kunhuta se za něho chtěla provdat, on ji ale odmítl, 
chtěl ji potrestat za pýchu a zpupnost. A Kunhuta prý následovala své ne- 
úspěšné nápadníky, sama si vzala život skokem do severní strže. 
Prohlídka hradu spojená s výstupem na vyhlídkovou věž nám zabrala asi 
hodinu. Z hradu jsme dvěma cestami sestoupili zpět na parkoviště 
k našemu autokaru. Cestou jsme „potkali“ několik krásných pravých hřibů. 
Ze Sobieszowa jsme se vrátili do Szklarské Poreby ke zlatému hřebu naše-
ho výletu. V Dinoparku jsme nejprve navštívili 6D kino a pobavili se divokou 
jízdou na vozíčku podobnou té z filmu Indiana Jones. Pak jsme vyrazili na 
lesní stezku vroubenou modely dinosaurů v životní velikosti. Pobavili jsme 
se v lanovém centru, projeli se místním vláčkem, pohráli si v několika dět-
ských atrakcích. Zaujala nás možnost rýžování zlata, tedy ne opravdového, 
ale kočičího. Z Dinoparku jsme se všichni v pořádku vrátili do Kunčic.  
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Školní výlet 1. třídy 
Naši prvňáčci a druháci 
se vydali nejprve do 
Staré Paky vlakem. Po-
té pěšky asi šestikilome-
trovou trasou vystoupali 
na Kumburk, dominant-
ní vrch se stejnojmen-
nou zříceninou hradu. 
Nebyli zdaleka jeho prv-
ními návštěvníky, na 
své cestě do Krkonoš 
se tu mezi léty 1833 a  
1836 několikrát stavil a 
snad i přenocoval Karel  
Hynek Mácha, jeden z největších českých básníků. Špatně čitelná pamětní 
deska připomínající jeho návštěvu sem byla umístěna v roce 1941, snad 
jako malý a nenápadný protest proti nacistické okupaci. Z Kumburku se po 
vydatné svačině celá výprava vrátila do Nové Paky, aby utratila kapesné. 
Trasa měřila celkem asi 14 kilometrů. Jak dokládá fotografie ze zpáteční 
cesty, děti se pěkně unavily a ve vlaku se prospaly, aby měly večer ještě 
dost energie na domácí zlobení. 

Rozloučení se žáky 5. ročníku 
Poslední školní den byl zároveň derniérou pro žáky 5. ročníku, 
v následujícím školním roce už budou navštěvovat 6. třídu v základní škole 
na Liščím kopci ve Vrchlabí. Výjimkou bude Anička Kuželová, která se roz-
hodla pro náročnější studium na jilemnickém gymnáziu. 
Měl jsem tu čest po celý školní rok s našimi páťáky spolupracovat, hovořit 
s nimi, prožívat s nimi veselé i vážné okamžiky ve škole i mimo ni. Doufám, 
že se oni naučili něco ode mne, a věřte mi, že já jsem se mnoho naučil od 
nich. Celá pětice, ta, kterou vidíte na fotografii, je tvořena vyhraněnými a na 
svůj věk vyzrálými osobnostmi. Pěkně popořadě jsou to Tonda Babič, vý-
borný lyžař, pečlivý a pracující vždy s rozmyslem. Karel Havlíček (ne, zatím 
to není ministr) s výborným matematickým a logickým myšlením, schopný 
vyřešit i složitější problémy, se kterými by si nevěděl rady leckterý dospělý. 
Zodpovědná a pečlivá Anička Kuželová, které přejeme v jejím působení na 
gymnáziu jen a jen úspěchy. Milá a citlivá Míša Odrážková, která si všude 
najde kamarády a svá ústa má krásně proříznutá v kladném slova smyslu. 
Dominika Vejnarová s velkým zájmem o vše, co  souvisí s koňským pleme-   
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nem a přírodou. Věřte mi, že když jsme se s nimi v kunčické kapličce po-
slední červnový školní den loučili, měl jsem slzy v očích. Vím, že mi budou 
chybět, a doufám, že se s nimi budu v Kunčicích nadále často vídat. 

Školní výlet mateřské školy 
19. června se děti i paní učitelky vypravily do Harrachova. Nejdříve plnily 
úkoly na liščí stezce, která je zavedla k řece Mumlavě. Proti proudu Mumla-
vy pak došly až k Mumlavskému vodopádu. Po vydatné svačině se vrátily 
do Harrachova a prohlédly si malé muzeum Správy KRNAP Šindelku. Ex-
pozice muzea je věnovaná těžbě dřeva a lesnictví. Děti nejvíce zaujal mo-
del klauzy, zařízení, kterým se dříve splavovalo vytěžené dřevo z hor do 
údolí. Líbily se jim i lesní zvířata v prvním patře, kde mohly vidět dokonce i 
vycpaného jelena. 
                                                                         (Mgr. Martin Bartoš – ředitel) 
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 Z TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL  

Fotbalový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem –  
jaro 2019 
Doba, kdy stará garda byla chloubou oddílu, je již dávno pryč. Nyní z ní už 
zbylo jen pár hráčů, kteří mají ještě chuť sportovat a zdraví jim to dovolí. 
Scházejí se jednou týdně a společně s hráči A mužstva si zahrají fotbálek a 
potom u piva vzpomínají na chvíle, kdy slavili sportovní úspěchy a vítězství. 
Avšak jeden úspěch tu je. 13. 7. 2019 jsme se zúčastnili kvalitně obsazené-
ho turnaje Memoriálu Jiřího Matouše a Františka Vrány v Dolní Branné, kde 
jsme po 11 letech zvítězili. 
 

Celková tabulka sezóny 2018/2019   
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A mužstvo 
Jarní část ročníku 2018/2019 sehráli kunčičtí fotbalisté dle možností a 
v Okresní soutěži 3. třídy skončili na 5. místě. Sezónu 2019/2020 začnou 
zápasem 11. 8. 2019 s tradičním soupeřem FK Dolní Kalná B. 

Mladší žáci 
Ač by tomu člověk nevěřil, tak se zase na hřišti vylouplo pár mladých nad-
šenců, co by si chtěli zakopat. Je jich celkem jedenáct a z toho čtyři  sleč- 
ny. Věkově jsou od 7 do 11 let, a tak jim třeba říkejme „mladší žáci“.Tak by 
se dala představit další možná generace kunčických fotbalistů. 
Již přes rok trénujeme, a tak je třeba vyzkoušet zápasy. Proto pro příští se-
zónu budeme hrát Okresní přebor mladších žáků. 
 
 

                             (Za fotbalový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek                       
vypracoval Karel Kužel) 

Tímto bych vás rád pozval na fotbalová utkání našich mužstev. Termíny 
utkání budou vždy vyvěšeny na plakátech. 
 
 
 

Kunčický tenis + stolní tenis + mariáš 
 
Oddíl tenisu oslavil 22. 6. 2019 26. výročí od založení oddílu a má zaregis-
trovaných u Českého tenisového svazu okolo 100  rekreačních +  registro-
vaných hráčů. Z tohoto počtu je 25 dětí + dorostu do 18 let a z nich většina  
už 9. rok pravidelně trénuje ve dvou skupinách  Tenisové školy pod vede-
ním trenérů Jiřího Dejmka ve Vrchlabí a Bohouše Rulce, Jiřího Johanidese  
v Kunčicích nad Labem. Oddíl tenisu  uspořádal 22. 6. 2019 jubilejní už 10. 
ročník Angreštova memoriálu ve čtyřhře. Z 15 zúčastněných dvojic vyhráli 
Tomáš + Matěj Karavanovi, kteří ve finále těsně porazili Petra Kopáčka 
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s Alanem Sturmem. O týden později proběhla v tenisovém areálu společná 
oslava 70. narozenin členů TJ Sokol Kunčice nad Labem – Evy + Vladimíra 
Sturmových, Jiřího Tryzny (in memoriam i Jiřího „Angrešta“, Jirky a Aleny 
Poncové) a 60. narozenin Jiřího Svobody. 
Tenisté oddílu se zúčastnili i  tenisových turnajů (většinou čtyřhry)  v okolí –
Vrchlabí, Přední Labská, Trutnov a 6krát se naši tenisté (T. + M. Karavano-
vi, J. Jína, V. Dyntera, J. Boček a Jiří + Vladimír Sturmovi) umístili na stup-
ních vítězů. 

„Raritou“ je náš tenisový oddíl v širokém okolí známý tím, že máme nejdel-
ší  venkovní sezónu a nejdříve hrajeme tenis venku, letos už 16. 3. 2019!                                                    
Sturm Alan za Studenec aj. „Boris“ Dejmek + Jiří Johanides za H. Brannou 
úspěšné hostovali v krajské soutěži. Mimo to družstvo ve složení T. Kara-
van, A. Sturm, J. Jína, A. Klaban skončilo na 2. místě v soutěži hráčů nad 
40 let. Průběžně byl členy oddílu udržován tenisový kurt  a  okolí. Zima 
2019 byla o hodně lepší než zima 2018 – lyžovalo se 44 dní a 21 dní se i 
bruslilo a po roční přestávce se podařilo uspořádat Přebor ZŠ, kde se ab-
solutním vítězem stal Antonín Babič! Jsme hrdi i na členku oddílu tenisu  
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Kateřinu Mečířovou, která  se stala mistryní ČR ve štafetě dvojic v biatlonu 
a 3. místo obsadila v soutěži dvojic Hledáme nové talenty v běhu na lyžích. 

Od 1. 1. 18 do 2. 4. 2019 jsme pravidelně využívali hernu na stolní tenis –
celkem se na našem žebříčku objevilo 16 hráčů, kteří odehráli dohromady 
838 zápasů. Nejlepším hráčem byl A. Sturm, který z 95 odehraných zápasů 
86 vyhrál = 90,53 % úspěšnosti. Nejvíce, 208 zápasů, odehrál V. Dyntera. 
Mimo naši soutěž si s námi zahrál i závodní hráč B. Rulc – 21 zápasů a 21 
vítězství, který pak reprezentoval v květnu 2019 ČR na Mistrovství Evropy 
veteránů v kategorii nad 70 let a skončil v jednotlivcích i čtyřhře v první po-
lovině startujících. 
Náš mariášový klub při oddíle tenisu má 5 stálých hráčů + 6 pendlujících a 
máme celoročně pravidelné hrací pondělky + čtvrtky spojené vždy s teni-
sem nebo stolním tenisem. 
V roce 2019 jsme se zúčastnili také 5 mariášových turnajů (Čistá u Horek, 
Dolní Olešnice, Pecka, Mostek, Svoboda nad Úpou) a nejlepšího výsledku 
dosáhl pro Kunčice nad Labem ve Svobodě nad Úpou  4. místem z 12 hrá-
čů V. Sturm. V plánu do konce roku 2019 mají členové oddílu ještě uspořá-
dání turnaje žactva + dorostu v tenise, 9. tenisovou olympiádu mládeže a 
turnaj v mariáši a šipkách a v jednání je i beseda s Královnou biatlonu ČR 
za sezónu 2018/19 Markétou „Makulou“ Davidovou. 
 
Na závěr děkuji kunčickým hasičům za zapůjčení stanu. 
                                                   (Za oddíl tenisu vypracoval Vladimír Sturm) 

Kunčický rybolov ve fjordech v Norsku 2019 
 
Pod vedením zkušeného „mořského vlka“ Petra Jirkovského (18krát 
v Norsku na rybách) jsme odjeli – kunčičáci Markéta Maňoušková, Leona + 
Mirek Mazánkovi, Vladimír „Gustav“  Sturm a „pražanda“ Jana Červenková
(sestra Markéty) – do 2 000 km vzdáleného Sunde  (120 km severozápad-
ně od Trondheimu), od 5. do 14. 7. 2019 na mořský rybolov. V chatě pro 6 
osob jsme měli k dispozici i 2 čluny se sonary (ukazuje hloubku, profil dna,  
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ryby pod lodí, teplotu vody). Pod vedením zkušeného „mořského vlka“ Pet-
ra Jirkovského (18krát v Norsku na rybách) jsme odjeli – kunčičáci Markéta 
Maňoušková, Leona + Mirek Mazánkovi, Vladimír „Gustav“  Sturm a 
„pražanda“ Jana Červenková(sestra Markéty) – do 2 000 km vzdáleného 
Sunde  (120 km severozápadně od Trondheimu), od 5. do 14. 7. 2019 na 
mořský rybolov. V chatě pro 6 osob jsme měli k dispozici i 2 čluny se sona-
ry (ukazuje hloubku, profil dna, ryby pod lodí, teplotu vody). Ryby, jak se 
říká, braly, a tak se nám za 4 dny podařilo ulovit k vývozu povolených 20 kg 
ryb na 1 osobu (treska tmavá a obecná, mník mořský, makrela) a dalších 
cca 100 kg ryb malých nebo chráněných (okoun mořský, treska skvrnitá) 
jsme pustili zpět do moře. Nejúspěšnější na rybolov bylo pro nás úterý 9. 7. 
2019, kdy jsme z 1 člunu ve 3 lidech za 8 hodin nachytali 110 makrel, 4 
mníky a 2 tresky, které jsme následně ještě 2 hod. zpracovávali. Chytalo se 
rybářskými pruty buď vláčením, nebo pilkrováním = spouštění návnady na 
dno. Poslední 2 dny jsme věnovali návštěvě Trondheimu, průjezdu nejhlub-
ším mořským tunelem na světě (Hitra tunel v nejhlubším bodě 264 m pod 
mořskou hladinou) a okružní jízdě po ostrově Hitra. Pár rozdílů mezi vesni-
cemi Kunčice a Sunde (Norsko) by se našlo:  
1. „Díky“ Měsíci v Sunde mořský příliv a odliv, kdy mořská hladina stoupá a 
klesá až o 2,5 m. 
2. „Díky“ blízkosti polárního kruhu je 24 hod. polární den = 20 hod. denní 
světlo a mírné setmění jen od cca 0:00 – 4:00 hod. 
3. 100% poctivost, kdy jsme na radu pana domácího, že se v Sunde nekra-
de, mohli bez obav nezamykat chatu ani garáž a rybářskou výbavu za de-
setitisíce nechávat i bez dohledu na moři v člunu. 
4. Počasí po celou dobu pobytu: vzduch 10–14  a voda 12 stupňů Celsia. 
 
Bez rozdílu jsou asi 2 věci, a to, že houby rostou v obou vesnicích daleko 
od sebe. My jsme viděli jen 1 křemenáče u silnice při jízdě autem a jen dal-
ší 2 plus 1 kozáka našli v okolních lesích a Markéta, mimo nachytaných  
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ryb, chytla i norské klíště. Snad jediné, co nám velmi chybělo a stýskalo se 
nám po tom, byl kunčický Sportbar Savoj s fešnou, mladou paní výčepní 
Evičkou (Evinou, Evíkem). Její vychlazené lihoviny a hlavně s láskou a mis-
trovsky načepované pivo. 
Za účastníky zájezdu děkuji Petrovi za výborně zorganizovaný rybářský 
camp, super náladu po celý pobyt a uvažujeme, že bychom na podzim, po-
kud bude zájem, uspořádali třeba i besedu s videem, fotkami atd. 
                                 (Za účastníky campu sepsal Vladimír „Gustav“  Sturm)                          
 

SPV TJ Sokol Kunčice nad Labem 
 
Čarodějnice 
30. dubna se na hřišti uskutečnilo „Pálení čarodějnic“. Děti si v dílničce sa-
my vyrobily čarodějnici. I když bylo chladnější počasí, u ohně bylo teplo a 
všem opečené buřty chutnaly. Po setmění byl uspořádán lampionový prů-
vod obcí. K poslechu nám opět zahrála parta Marcela Karáska. 
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Volejbal 
Volejbalisté se od jara do podzimu, bez rozdílu věku, scházejí pravidelně 
na hřišti v Šutráku a v zimě jezdí do tělocvičny v Tyršáku.  
 
Kuželky 
Naši kuželkáři hrají Vrchlabskou ligu neregistrovaných. Soutěž probíhala 
od října 2018 do dubna 2019 a zúčastnilo se 1 družstvo mužů (smíšené) a 
1 družstvo žen. Po skončení soutěží byly v CAR CLUBU ve Vrchlabí vy-
hlášeny výsledky.  
 
Úklid obce 
Ve spolupráci s obecním úřadem byl 31. 3. 2019 proveden v rámci 
„Ukliďme svět, ukliďme Česko“ úklid obce. Obecní úřad zajistil úklidové 
prostředky a techniku a TJ Sokol zajistil občerstvení, diplomy a pomohl  
s přípravou. Úklidu se zúčastnilo cca 50 dětí i dospělých a podařilo se uk-
lidit celou obec. Pro děti byla připravena i tematická hra v rozpoznávání 
druhů odpadu a jeho třídění. Nakonec si každý mohl zakoupený buřt opéci 
na ohýnku. S nápadem přišla a akci zorganizovala Jana Kuželová. 
 
Dětský den 
Uskutečnil se 15. června 2019 jako součást Sjezdu rodáků a oslav 120. 
výročí dobrovolných hasičů v Kunčicích nad Labem. Při plnění disciplín se 
děti dobře bavily. Děkuji všem, kteří s přípravou a zajištěním pomáhali, ale 
především Janě Kuželové, která vše připravila. 
 
Ženy  chodí pravidelně cvičit na Savoj (TRX), do ZŠ (protahovací cvičení). 
                                                                                         (Eliška Matoušová)   



36 
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