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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
čas běží neúprosným tempem a my Vám přinášíme další číslo našeho obecního zpravodaje. Jistě jsme všichni rádi, že epidemie koronaviru ve vztahu k proočkovanosti populace ustupuje a navracíme se
do normálního rytmu života. Osobně si nedovedu představit trávit
v roušce či respirátoru tropické dny, které jsme již v červnu prožili.
Silné bouřky napáchaly velké škody zvláště na Moravě a Obec Kunčice n/L zřídila transparentní účet „POMOC MORAVĚ“ 1234572720247/0100, na který mohou občané zasílat své peněžní příspěvky. Vybraná suma bude zaslána konkrétní vesnici, a to po domluvě přímo se zastupiteli této obce. Obec Kunčice nad Labem přispěje po rozhodnutí zastupitelstva 30.000,– Kč ze svého rozpočtu,
které odešle ze svého běžného účtu.
Otevírá se nám možnost se znovu potkávat: 26. 6. 2021 jsme přivítali
nejmladší občánky obce, 28. 6. 2021 se konal dětský den,
1. 8. 2021 bude otevření místní hospůdky SAVOJ a 4. 9. 2021 proběhne veřejná akce pro děti i dospělé „Rozloučení s prázdninami“.
Program pro děti bude na této akci zajišťovat agentura VOSA Trutnov.
S ohledem na velikost naší obce se neobejdeme bez snahy využít
výzev dotačních titulů jednotlivých ministerstev či Královéhradeckého
kraje. V letošním roce jsme zatím podali žádosti o poskytnutí dotace
k následujícím projektům:
Oprava mostu přes Vápenický potok
Oprava místních komunikací v centru obce
Dopravní automobil pro JSDH Kunčice nad Labem
Letos jsme již obdrželi dotaci 416.000,– Kč na obnovu veřejného
osvětlení.

Dovolte mi popřát Vám touto cestou krásné léto a spoustu energie
v následujícím období.
Miroslava Kracíková – starostka obce
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ ZA ROK 2020
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TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
V současné době nemá obec Kunčice nad Labem
k dispozici kontejner na větší elektro odpad. Máme však
možnost
ZDARMA využít sběrného dvora v HARTĚ.
Adresa: Dělnická (vedle ČOV), Vrchlabí - Podhůří, 543 01

Provozní doba
Pondělí

zavřeno

Úterý

13:00 – 17:00

Středa

zavřeno

Čtvrtek

zavřeno

Pátek

zavřeno

Sobota

08:00 – 12:00

Neděle

zavřeno

Zdarma je možné ve sběrném dvoře odevzdat (pro fyzické i
právnické osoby):



nerozbité výbojky a úsporné žárovky (ne klasické žárovky!)
veškerou domácí a kancelářskou elektroniku – pouze v kompletním
stavu (pračky, myčky, ledničky, mrazáky, počítače, monitory, televize,
elektrické sekačky, vrtačky, elektrické nářadí atd.)

Děkujeme, že třídíte.
(OÚ – Eliška Maňásková Lederová)
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ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
(obecné informace)
Územní plán stanoví základní koncepci rozvoje území obce, ochrany
jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Vymezuje zastavěné a nezastavěné území, plochy přestavby, plochy pro veřejně prospěšné stavby, pro
veřejně prospěšná opatření a pro územní rezervy. Územní plán také
stanoví podmínky pro využití těchto ploch.
Další zastavitelné plochy lze změnou územního plánu vymezit pouze na
základě prokázání potřeby vymezení nových zastavitelných ploch.
Pořízení změny územního plánu je proces, jehož délka závisí na lhůtách pro projednávání jednotlivých fází, které předepisuje stavební zákon, na rozsahu jednotlivých změn. Obecně lze říci, že pořízení změny
územního plánu trvá přibližně 1 rok.
Návrh na pořízení změny územního plánu se podává obci volnou formou.
(OÚ)

KANALIZAČNÍ ŘÁD
(zpráva od Vodohospodářských služeb RT, s. r. o. )
Upozorňujeme majitele objektů, napojených na obecní kanalizaci, na
povinnosti, které pro ně vyplývají z platného kanalizačního řádu. Jedná
se především o povinnost dodržovat stanovené limity vypouštěného
znečištění a prokazovat splnění této podmínky předkládáním protokolů
o provedených rozborech provozovateli kanalizace nebo obci, a to
v minimální četnosti jednou za rok. Provozovatel kanalizace, společnost
Vodohospodářské služby RT s. r. o., nabízí provedení vzorkování
v rámci hromadných odběrů (min. 5 objektů v jednom dni) za cenu
1 270 Kč (jeden odběr, cena včetně DPH).
(OÚ)
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MECHANICKÝ BETLÉM
První týden v březnu jsme se mohli před obecním úřadem podívat na
vyřezávaný mechanický betlém pana Josefa Fialy. Jeho zapůjčení zajistila rodina Stejných.
(OÚ)

ZKRÁŠLOVÁNÍ OBCE
V letošním roce nám rozkvetl ostrůvek u nádraží. Děkuji tímto paní
Věře Jeřábkové za pomoc při
úpravě pozemku.
(Miroslava Kracíková –
starostka obce)
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CYKLOVÝLET
Skupinka místních žen vyrazila v červnu na celodenní výlet po okolí.
Lehký deštík a menší defekty nemohly zkazit náladu. Bylo to fajn a určitě si to někdy zopakujeme.
(OÚ)
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HISTORICKÉ OKÉNKO
V tomto historickém okénku si dovolíme představit vám knihu Toulky
podkrkonošskou minulostí, ve které se dočteme také o naší obci. Na
tuto historickou knihu přispěla Obec Kunčice nad Labem částkou
15 000 Kč.
Kniha Toulky podkrkonošskou minulostí předkládá místním patriotům a milovníkům Podkrkonoší
malou historickou vlastivědu většiny obcí bývalého vrchlabského
okresu. Pro autora rukopisu –
Františka Jiráska – byla inspirací
legendární kniha Toulky krkonošskou historií Theodora Lokvence.
Uvědomoval si, že na rozdíl od Krkonoš je oblast Podkrkonoší přehlížena. František Jirásko, profesí
kantor, znalec regionální historie,
tak na samém sklonku svého
života vytvořil dílo, které věnoval svým žákům a sousedům. Chtěl
tak vyjádřit poctu svému rodnému kraji.
Historik Krkonošského muzea ve Vrchlabí, Mgr. Jiří Louda, o knize napsal: „Jde o dílo, které korunuje autorovo dlouholeté badatelské, publikační a v jistém smyslu i pedagogické působení. Vlastně se dá říci, že
těm, kteří tvorbu a působení Františka Jiráska sledovali, musela kniha
svým způsobem chybět. Proto když se objevil její rukopis, bylo jasné, že
musí vyjít nejen z úcty k autorovi, ale i kvůli jeho věrným čtenářům.
František Jirásko opustil tento svět 10. července roku 2020. Nedočkal
se vydání této své, dovolím si soudit, skutečně hluboce osobní knihy.“
Knihu lze rozdělit na dvě části. První pojednává o historii Podkrkonoší
v rozsahu bývalého vrchlabského okresu. Druhá část jsou kapitoly z dějin jednotlivých obcí. Texty dokreslují černobílé ilustrace významných
pamětihodností i zajímavostí daných obcí a měst. Jejich autorkou je výtvarnice Eliška Štěpová. Toulky podkrkonošskou minulostí vychází ve
čtvercovém formátu (22 x 22 cm) a rozsahu 224 stran.
Kniha bude k dispozici u všech dobrých knihkupců nebo k zakoupen
přímo
od
vydavatele
(objednávky
mailem
na
objednavky@greenmnago.cz). Doporučená maloobchodní prodejní cena je
399 Kč.
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Následuje výtah z knihy, který se týká přímo naší obce. Obecná historie
našeho regionu i ostatních obcí jsou pak neméně zajímavé, o čemž se
jistě v nové knize sami přesvědčíte.
Kunčice – přestupovat!
Tam, kde řeka Labe prudkým ohybem nabírá, spojena s potokem Sovinkou, jihovýchodní směr, začíná obec Kunčice. Navazuje dnes na
souvislé osídlení jednak od Dolní Branné a také od Podhůří, dnes části
Vrchlabí. Obec pokračuje poměrně otevřeným údolím až k rozsáhlému
závodu, zpracovávajícímu černodolský vápenec.
Jejím důležitým nervem je ale poměrně rozsáhlé nádraží, nikoli jen zastávka, jak bychom na tak malou ves očekávali. A zde se ozývá pokyn,
použitý v názvu kapitoly. Původní záměr vést provoz na úseku trasy Severozápadní dráhy v našem prostoru z Hostinného přes Lánov a do
Vrchlabí byl pozměněn a v roce 1870 byl zahájen na úseku Poříčí–
Kunčice. Později pokračovala trasa železnice mimo Jilemnici na Starou
Paku. Spojení s průmyslovým Vrchlabím pro nákladní i osobní dopravu
bylo vyřešeno lokálkou Kunčice–Vrchlabí roku 1871. Význam Kunčic
pro dopravu tak vzrostl a obec ho má vzdor současnému bouřlivému
rozvoji automobilismu dodnes.
Autor kapitoly o historii obce v německé vlastivědě Vrchlabska povrchně
udává počátek vsi do roku 1536, kdy se zde zdržovali lovci kožešinové
zvěře (Pelzjáger). Historik Erhard Müller uvádí starší letopočet, a to rok
1436. Tehdy zastavil král Zikmund východočeskému magnátovi a bývalému orebskému hejtmanovi Hynkovi Krušinovi z Lichtenburka za částku 800 grošů zboží proboštství bývalého Opatovického kláštera. Šlo o
popluží u Hostinného, vsi Čistou, Kalnou, Lhotu, Slemeno, Ždírnice a
Kunczice! Jde o údaj veledůležitý, protože založení a existenci Kunčic
posouvá do doby předhusitské, to je do 14., ne-li dokonce do 13. století.
Tehdy šlo o velmi chudou obec, osídlenou několika sedláky a chalupníky, dlouhodobě poddanými vrchlabského panství, která byla na čas
poddána také jilemnické vrchnosti. Ani vlastní kostel s plebánem tu neměli. Jak to bylo s etnickým původem obyvatel – Češi či Němci – ponecháme úvahám. Údaj o vsi z roku 1523 ve znění w Kunticzych ginak w
Pelczdorffu by mohl svědčit o prolínání obou národností.
V 19. století v obci postupně zaniká velmi rozšířená domácká tkalcovina
a vyklízí místo výrobě tovární. Hlavní slovo v obci získala mechanická
tkalcovna firmy Engel a Oberländer, vybudovaná roku 1864. Našlo v ní
pracovní uplatnění 200 mužů a 100 žen, mezi nimi řada Čechů, kteří se
přistěhovali za prací. Podnik vyráběl bavlněné zboží nejen pro domácí
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trh v monarchii, ale i pro vývoz do Anglie a Švýcarska. Připomíná se tu
i činnost papírenského mlýna, která však zanikla a tuto výrobu přepustila papírně v blízké Dolní Branné.
Mezi stavební zajímavosti Kunčic patří bezesporu zdejší kaple. Původní
chudoba vsi nedovolila, aby tu vznikl samostatný farní kostel s plebánem nebo aspoň filiální. Duchovní správu tu vykonávali vrchlabští kněží.
Teprve roku 1847 se osadníci zmohli s různou dopomocí na vybudování
skromného svatostánku v podobě zděné kaple. Stalo se tak za pomoci
vrchního hejtmana vrchlabského panství Johanna Křikavy. Původní kamenná stavba byla později roku 1906 rozšířena o dřevěnou přístavbu.
Na stěně kaple najdeme dvě desky. Ta vlevo představuje erb dobrodince se třemi lesními rohy a druhá vpravo znak obce: hlavu medvěda
s tlamou, zajištěnou košíkem a kruhem.
Kaple P. Marie v Kunčicích je svou podobou mladším dvojníkem v sousedství stojící kaple Nejsvětější Trojice v Klášterské Lhotě. Plán a provedení hrázděné přístavby byl svěřen stejnému tesařskému mistrovi
z Hostinného Ignáci Janetschkovi jako ve Lhotě. Na stavbu přispěla též
paní Aloisie Czernin-Morzinová.
Před první světovou válkou roku 1910 má obec 689 obyvatel, z nichž
sice většinu tvoří Němci, ale už se tu počtem 98 osob hlásí o slovo český živel. Se vznikem Československé republiky tato menšina dále sílí.
Vzniká zde tělovýchovná jednota Sokol a počet Čechů v roce 1930 dosahuje již 138 osob.
Po odsunu Němců se obec poměrně rychle počeštila. Údaj z roku 2013
udává 583 osob.
V roce 1963 vyrostl na dolním konci obce velmi důležitý závod. Jde
o vápenku, která zpracovává kámen z jeho ložisek v Černém Dole. Dopravu suroviny zajišťuje průmyslová lanovka, patřící svou délkou 9 km
mezi nejdelší svého druhu ve střední Evropě. Krom vápna odtud jdou
převážně po železnici (vlečka) další výrobky pro sklárny, gumárny ap.
Přestože hodně vody v Labi uplynulo od zahájení provozu lokálky Kunčice–Vrchlabí, nezastínilo to její význam. Proto nelze zakončit řádky
o Kunčicích jinak než poněkud poetickými slovy chvály o jejich trochu
starobylém nádražíčku.

(Zveřejněno se souhlasem pana Radka Drahného)
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Z OBECNÍ KRONIKY...
Narození
Fejfarová Stefanie
Limberský Václav
Szombatová Elen
Šimůnková Dorotka
Sprostá Lilien

Jubilea
V první polovině letošního roku:
92 let
91 let
91 let
85 let
80 let
80 let
80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
70 let
70 let

Cermanová Jarmila
Valešová Marie
Mazánek František
Knapová Hana
Maňásek Miloš
Opočenská Danuše
Vašek Stanislav
Tryznová Olga
Ulman Petr
Lederová Eliška
Matouš Jaroslav
Horáček Jaroslav
Kameníková Jaroslava
Lukašáková Agnesa

Úmrtí
Kopáček Milan
Kloboučková Alena
Hamelová Anna

(OÚ)
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AKCE KONANÉ V OBCI
Vítání občánků
Dne 26. 6. 2021 jsme přivítali v kapli Panny Marie nové občánky Kunčic.
Byli to: Sandra Šafaříková, Antonín Sokol, Jonáš Vejnar, Tomáš Mizera,
Elen Szombatová, Stefanie Fejfarová, Dorotka Šimůnková a Václav
Limberský.
Miminkům jako každý rok přišly zazpívat děti ze školky. Rodičům ještě
jednou přejeme samé krásné chvíle a dětem hodné rodiče.
(OÚ)

Dětský den
V pondělí 28. 6. 2021 uspořádala naše základní a mateřská škola spolu
s obecním úřadem dětský den. Na jednotlivých stanovištích mohly děti
potkat Krakonoše, medúzu, geishu, stařenky, indiánku, čarodějnici
a další. Děti sbíraly razítka na těchto stanovištích: lovení rybiček, házení
na plechovky, pétanque, šipky, čára, sbírání míčků, hod na cíl atd.
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Počasí se opravdu vydařilo, opékaly se buřty a děti si zadováděly v pěně, kterou pro ně připravili naši hasiči.
(OÚ)
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Anička, Bertička, Kristýnka, Honza, Janek, Kuba a Šimon se loučili
Ve středu 30. 6. jsme se v kunčické kapli Panny Marie, naší státem
chráněné památce, slavnostně rozloučili se sedmi absolventy 5. ročníku. Většina z nich prospěla s vyznamenáním, Bertička, Honza a Kuba
dokonce se samými jedničkami. Pro všechny z nich byly druhé pololetí
čtvrtého ročníku a zejména celý pátý ročník velmi náročné kvůli státem
nastolenému režimu distanční výuky. Vypořádali se s tím různě, někteří,
zejména Bertička a Janek, zaslouží velkou pochvalu. Anička pravděpodobně nastoupí do nové školy do Hostinného, ostatní se dále budou setkávat na základní škole ve Vrchlabí na Liščím kopci. Pokud mám dobré
informace, budou mít velké štěstí, jejich novým třídním učitelem by měl
být Miroslav Hanuš, kovaný učitel i sportovec. Co našim páťákům popřát? Hodně štěstí, dobrý start v nové škole, zdraví a optimismus!
A uvědomění si, že ne známky, ale vědomosti a dovednosti, které se
naučím, jsou hlavním pilířem pro budoucí život. Aničko, Berti, Kristýnko,
Honzo, Janku, Kubo a Šimone, děkujeme Vám za spolupráci a krásné
zážitky s Vámi. A držíme palce, aby se Vám dařilo podle Vašich představ!

Horní řada zleva: Honza, Šimon, Janek, Kuba
Dolní řada zleva: Kristýnka, Bertička, Anička
19

Vlastivědná exkurze na vrchlabské místo posledního odpočinku
14. června se celá druhá třída vypravila do Vrchlabí. Cílem se stala návštěva vrchlabského hřbitova a drobných stavebních památek, které se
na něm nacházejí. Prohlídku hřbitova jsme uskutečnili po trase malé
naučné stezky, která se na hřbitově zřídila před třemi lety. Hrobky a hroby na něm jsou příkladem mnoha historických stavebních slohů. Ačkoliv
je vrchlabský hřbitov jen něco přes 200 let starý (před jeho založením
a postupným rozšiřováním se pohřbívalo u kostela na Kostelním náměstí), najdeme na něm stavby v románském, gotickém, renesančním,
klasicistním, secesním i kubistickém slohu. U starších slohů si musíme
přidávat předponu neo- nebo novo-. Nejprve jsme se zastavili u secesního hrobu továrníka Theodora Petery, zakladatele dodnes existující
firmy, výrobce kočárů a saní a posléze i automobilových karoserií. Vypráví se, že jeden z prvních automobilů postavil i pro samotného císaře
Františka Josefa. Prohlédli jsme si hrob Wenzela Webera, vrchlabského
děkana a okresního inspektora, jehož spojení s Kunčicemi nad Labem
najdeme v souvislosti se založením a vysvěcením kunčického hřbitova.
Zajímavá je i neoklasicistní hrobka rodiny Ehingerovy, v nedávné minulosti opravená panem Jiřím Daňkem. Potomek rodiny Christian Ehinger
se totiž jako vedoucí právního oddělení Volkswagenu zasloužil o sloučení Škodovky a Volkswagenu do velkého koncernu. Řekli jsme si také
něco málo o životě manželů Kablikových, lékárníků, vynálezců a přírodovědců. Josefina Kabliková se velkou měrou zasloužila o poznání rostlin v Krkonoších. Pokračovali jsme k dominantě
hřbitova,
novogotické
hrobce továrníka Willibalda Jerie, pro něhož Peterova firma vyrobila ve
Vrchlabí první automobilovou karosérii. Prohlédli
jsme si secesní mramorovou hrobku vrchlabského
obchodníka Karla Sirowatky, jednoho z průkopníků
lyžování.
Hrob manželů Kablikových (foto Dominik Hanuš)
20

Potom jsme se zastavili
u honosné hrobky Guido
Rottera, továrníka, mecenáše
a
zakladatele
vrchlabského lyžařského
spolku a posléze prvního
prezidenta rakouského lyžařského svazu. U severní
hřbitovní zdi jsme si prohlédli několik mimořádně
zajímavých hrobů, postavených v kubistickém slohu a slohu art-deco. A prohlédli jsme si zajímavou Honosná hrobka, ve které je pohřben továrník
bronzovou sochu, jejímž Guido Rotter, první prezident rakouského lyžařautorem je sochař Scholz,
zmíněný Jaroslavem Haškem ve Švejkovi.

V horní části hřbitova jsme
navštívili památník obětem
světových válek, kde byli
původně symbolicky pohřbíváni rakouští vojáci,
kteří za první světové války umírali ve vrchlabských
lazaretech. Vraceli jsme se
kolem centrálního litinového kříže s citáty z evangelií, nad nímž je pohřbeno
pět vrchlabských gymnazistů,
kteří
padli
za
druhé světové války při Kubismus či art-deco na vrchlabském hřbitově
(foto Dominik Hanuš)
obraně Berlína. Nakonec
jsme se krátce zastavili u hrobu Pavla Wonky, poslední oběti komunistické zvůle.
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Vlastivědné a přírodovědné exkurze do Hostinného
V rámci výuky prvouky, vlastivědy a přírodovědy jsme ve druhé polovině
jara podnikli dvě třídní výpravy do města obrů Hostinného. Cílem první
exkurze bylo projít si s pracovním listem městskou stezku Putování královstvím obrů. Ještě předtím, než jsme se vydali na samotnou stezku,
prohlédli jsme si zvenčí městský kostel a podařilo se nám na něm najít
i nejstarší románský prvek. Zastavili jsme se také u zajímavého smírčího kamene, který ke kostelu přemístili z místa nálezu nad zastávkou
v Prosečném. Poté jsme si na náměstí obešli kašnu a určili jsme pomocí atributů všech šest svatých, jejichž sochy kašnu obklopují.

Románský a gotický oblouk – nejstarší stavební prvky kostela v Hostinném
(foto Dominik Hanuš)

Stezka nás postupně z náměstí zavedla až ke kapli, která stojí naproti
nemocnici. Pak jsme se oklikou kolem Labe vraceli zpět na náměstí
a pokračovali kolem autobusového nádraží ke klášteru. V klášterní zahradě jsme obdivovali malou expozici prastarých zemědělských strojů
a nářadí. Kolem kláštera jsme dorazili do parku u sokolovny a vrátili se
zpět na náměstí. Všechny úkoly se nám podařilo splnit bezchybně,
mohli jsme si proto v informačním centru vyrazit pamětní hliníkovou
minci. A dobrovolníci dokonce vystoupali nahoru na radniční věž, odkud
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je pěkný výhled na Černou horu a celé město. Od paní z informačního
centra jsme se zároveň dozvěděli mnoho zajímavých věcí, například to,
že hodiny na radnici mají obrácené velikosti ručiček. Malá tedy ukazuje
minuty a velká hodiny.

Pohled z radniční věže na zbytek výpravy (foto Dominik Hanuš)

Cílem naší druhé výpravy byla Mravenčí stezka, vinoucí se po loukách
a lesích východně od města. Sestává vlastně ze dvou zhruba stejně
dlouhých dvouapůlkilometrových okruhů a děti i dospělí se na ní díky
přehledným informačním tabulím mohou dozvědět spoustu důležitých
a zajímavých věcí o životě rostlin a živočichů v konkrétní lokalitě.
Ještě před odchodem na stezku jsme si zopakovali, jaké svaté představují sochy na kašně před radnicí: nejlépe se poznají svatý Jan Nepomucký, který mívá hvězdy kolem hlavy, a svatý Šebestián, jehož tělo je
probodáno šípy. Svatý Antonín je zobrazován s Ježíškem v náručí, svatý Roch s poutnickou holí a lasturou na oděvu. Svatý Ignác bývá plešatý
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s plnovousem a nápisem IHS. A svatý František se honosí atributy
v podobě beránka, krucifixu, lebky, lilie, ptáků či jablka.
Počasí nám přálo, a tak se nám podařilo obejít oba zajímavé okruhy.
Stezka nás zavedla až do romantického starého lomu s ohništěm, kde
jsme opékali buřty a děti se tu mohly podle libosti vyřádit.

(Mgr. Martin Bartoš – ředitel ZŠ a MŠ)

Procházka k Hromádkovým
Na začátku druhé poloviny školního roku jsme se s dětmi z prvního
a druhého ročníku vydali k paní Petře Hromádkové, která nás pozvala
do svého hospodářství, ve kterém chová kozy. Děti byly nadšené, protože si mohly zvířata pohladit a také je nakrmit. Paní Hromádková dětem
vysvětlovala, o jaký druh kozy se jedná (anglonubijská koza), a obohatila nás o cenné informace.
24

Vánoční betlém
Na konci ledna jsme se vypravili do Vrchlabí, abychom se podívali na
mechanický betlém. Ten pak děti ve škole v hodině výtvarné výchovy
samy kreslily. Každý si vybral nějakou scénku a dohromady jsme pak
složili obraz betléma.
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Spolupráce s KRNAPem
I v druhé půlce roku jsme se zapojili do projektu KRNAPu. Paní Nývltová jezdila tentokrát jen k nám do školy, protože do školky jsme nemohli.
Pan Bílek pro nás navíc ve Vrchlabí připravil přednášku o daňcích a sledování ptactva. Jednoho zimního dne jsme se vydali vlakem do Vrchlabí
a pak pěšky za zmíněnými daňky. Jelikož jsme se chovali podle pokynů
pana Bílka, přišli daňci až k nám a my jsme je mohli nakrmit. Pak jsme
se přesunuli do městského parku, kde pro nás připravil pan Bílek dalekohledy a výklad o ptácích. Ty jsme pak pozorovali a povídali si o nich.

26

Dálková výuka a po ní konečně návrat všech dětí
Pak bohužel opět přišlo nařízení vlády a musela nastat dálková výuka.
Každý den se děti připojovaly do hodiny, na konci dostaly úkoly, které
pak vypracovávaly. V daný čas jsme se sešli opět on-line a úkoly jsme
kontrolovali. I když se dálková výuka nedá srovnat s přímou výukou ve
škole, musím říci, že jsme se nijak neflákali a pracovali jsme svědomitě.
Kromě češtiny, matematiky a angličtiny se děti věnovaly také výtvarné
výchově a tělocviku. Dostávaly také tvořivou práci, o kterou kvůli covidu
přišly v ranní družině. Chci tímto moc poděkovat dětem, že se řádně
přihlašovaly a pracovaly. A také chci moc poděkovat rodičům, bez kterých by to tak skvěle nefungovalo.
V dubnu se do školy vrátily
všechny děti, což bylo fajn. Žáci
3., 4. a 5. ročníku neměli to štěstí
jako my a dálkovou výukou si
prošli mnohem déle. Ve škole bylo znovu rušno a veselo, a tak to
má být.
Na čarodějnice mohly přijít děti
do školy v kostýmu. Toho se ujaly
hlavně dívky.
Mravenčí stezka
V červnu jsme podnikli menší výlet do Hostinného na Mravenčí stezku.
Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých informací nejen o mravencích.
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Den slabikáře
18. června se konal Den slabikáře,
při kterém prvňáčci svým rodičům
a prarodičům předvedli, jak se naučili během školního roku číst.
Všichni jsme se sešli v kapličce,
na varhany nás doprovodila paní
učitelka Eva Novotná, které tímto
ještě jednou děkuji. Děti četly pohádku O koťátku, které zapomnělo
mňoukat. Na konci čtení všichni
slíbili, že se budou ke knížkám
chovat slušně a s úctou, a nic tak nebránilo samotnému pasování.
Výlet do zoo
Předposlední školní den jsme strávili na výletě v ZOO Dvůr Králové nad
Labem, kam jsme se vydali celá škola i školka.

30. června si děti přišly do školy pro vysvědčení. Tentokrát nesly domů
také vysvědčení pro rodiče za dálkovou výuku. Toto vysvědčení vyplňovaly samy děti, napsaly rodičům také poděkování. Po vysvědčení jsme
se šli všichni podívat do naší místní kapličky na rozloučení s páťáky.
A pak už hurá domů na prázdniny.
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Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Uzavřená školka
Druhá polovina tohoto školního roku byla pro všechny velmi náročná,
vzhledem k pokračující koronavirové pandemii. Mateřská škola byla po
dva měsíce z nařízení Vlády ČR uzavřena. Naši předškoláčci dostávali
pravidelně úkoly, které svědomitě vypracovávali.
Také nám odešla v lednu po mnoha letech do zasloužilého důchodu paní učitelka Jitka Adolfová, které bych chtěla tímto poděkovat za vedení
mateřské školy.
Čarodějnický rej
Pokud to šlo, snažili jsme se pro děti vymýšlet ve školce akce. Zdařilý
byl „Čarodějnický rej“, kdy byly děti oblečeny do kostýmů čarodějů a čarodějnic a soutěžily. Je úžasné, že všechny děti přišly do školky
v kostýmu! Spolupráce s rodiči funguje skvěle!

Mravenčí stezka
Také jsme podnikli společně cestu do Hostinného na Mravenčí stezku.
Na konci výletu měly děti překvapení na zahradě a domů si odnesly pár
dárečků.
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Zahradní slavnost
Před koncem školního roku pro rodiče děti nacvičily pásmo básní, písní
a dramatizaci pohádky ,,O veliké řepě“. Zahradní slavnost se velmi vydařila a rodiče se aktivně zapojili do pohoštění. Za což jim mnohokrát
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Výlet do zoo
Školní rok byl zakončen výletem do ZOO Dvůr Králové nad Labem.

Přejeme všem krásné prázdniny a těšíme se na další školní rok, který bude
ve znamení příjemných změn.
(Lenka Peterová – vedoucí učitelka)
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ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI
V ČR
Letošní rok byl opět výjimečný, s opakovanými vládními omezeními, dlouhými karanténami...
… i přesto jsme stihli první týdenní rekondiční pobyt v Bělči nad Orlicí.
A také první sportovní den v Bělči nad Orlicí. První rekondiční pobyt
probíhal od 27. 6. 2021 do 4. 7. 2021. V rámci pobytu jsme
30. 6. 2021 uspořádali celodenní sportovní den s bohatým programem.
Začínalo se tradičně pochodem s hůlkami nordic walking – každý si
vybral trasu, na kterou stačil. Následoval chutný oběd. Poté se vyrazilo
na kolech po okolí, kde nás provedla naše cvičitelka Maruška. Aby toho
nebylo málo, další členky vyrazily na skvělé koupání do „písáku“ Marokánka. Stejně chutná byla i večeře a nezapomnělo se ani na odpolední
svačinový koláček a kafíčko. Večer hrála hudba Mirka Chytráčka a Šárky ze Dvora Králové. Všichni byli nadšeni hudbou a skvělou atmosférou. Odjezd se protáhnul do pozdních nočních hodin. Druhý sportovní
den se bude konat na konci září a už teď se lidé těší. Malinká změna,
pojedeme až odpoledne, protože přece jenom je to pro některé starší
(i mladší) členy dlouhá doba.
Doufáme, že v dalším pololetí bude příznivější doba a i podmínky pro
další akce. Na červenec plánujeme výroční schůzi spojenou se Dnem
matek a Dnem otců ve Víchové.
Přikládáme pár fotek ze sportovního dne.
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Další letošní akce ať jsou úspěšnější než ty v prvním pololetí a pandemie brzy skončí. Naši finanční dárci nechť nám zůstanou nakloněni, my
se budeme snažit připravovat více zajímavých projektů nejen pro naše
stávající členy, ale i pro ty budoucí.
(Hana Novotná – předsedkyně ZO SPCCH, z. s.)
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Z TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL
Tenis, mariáš a stolní tenis
Oddíl tenisu má k 30. 6. 2021 zaregistrovaných u Českého tenisového
svazu 97 více či méně aktivních členů. Z tohoto počtu je 22 dětí + dorostu do 20 let a z nich většina už 11. rok pravidelně trénuje ve dvou
skupinách tenisové školy pod vedením trenérů Jiřího Dejmka ve Vrchlabí a Jiřího Johanidese v Jilemnici.
„Díky“ pandemii covidu-19 a vyhlášení nouzového stavu byla většina
plánovaných tenisových a mariášových turnajů zrušena v celé ČR.
Průběžně byl členy oddílu udržován tenisový kurt a okolí. Zima
2020–2021 byla v Kunčicích n/L oproti zimě 2019–2020, kdy se nelyžovalo ani nebruslilo ani 1 den, zase trochu normální!
Na nastříkaném ledě se bruslilo 21 dnů a na upravených tratích lyžovalo
dokonce 47 dnů.

Nastříkaný led využívali nejen sportovci Kunčic n/L , ale i mládežnické
týmy z HC Stadion Vrchlabí, a 16. 2. 2021 se uskutečnil za ideálního
počasí i 1. kunčický Winterclassic hokejový zápas mezi kunčickými
bruslaři.
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Extrémní počasí nám umožnilo i další rekord, kdy jsme 23. 12. 2020
hráli na našem venkovním kurtu tenis.
Naproti tomu „díky“ pandemii jsme stolní tenis nehráli vůbec, ale na mariáš jsme se v rámci protiepidemických opatření scházeli pravidelně
pondělí a čtvrtky nepřetržitě.
Po uvolnění protiepidemických opatření jsme se zúčastnili následujících
tenisových turnajů:
29. 5. 2021 Grundova memoriálu ve Vrchlabí (15 dvojic)
• 4. místo Vladimír Sturm + Jan Tichý
• 7. místo Tomáš + Matěj Karavanovi
5. 6. 2021 Přední Labská (13 dvojic)
• 3. místo Míša Hollová + Vladimír Sturm
• 4. místo Jiří Sturm + Míra Hadaš
Jako oddíl tenisu + mariáše jsme uspořádali 2 turnaje:
12. 6. 2021 v Kunčicích n/L 12. Angreštův memoriál + 2. Aldův metr
(16 dvojic)
• 2. místo Vladimír Sturm + Jan Tichý ml.
• 3. místo Tomáš + Matěj Karavanovi
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Dále:
19. 6. 2021 15. ročník mariáše - Lánovský Dvůr (23 hráčů)
• 10. místo Tomáš Kuřík
• 11. místo Jarmila Jarolímková
• 14. místo Vladimír Sturm
26. 6. 2021 – organizace společného setkání dětí, rodičů, trenérů a vedení hokejového klubu HC Stadion Vrchlabí – se zapůjčením sportovního areálu (cca 100–120 účastníků)
28. 6. 2021 – pomoc při uspořádání Dětského dne ZŠ + MŠ Kunčice n/L
(Za tenisový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek,
vypracoval Vladimír Sturm)
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem –
jaro 2021
Z důvodu covidových opatření byla jarní část soutěží 2020/2021 zrušena a výsledky se nepočítají, tedy nikdo nesestoupí a ani nepostoupí.
K uvolnění došlo až na začátku května, kdy se dalo začít trénovat
s různými opatřeními, jako maximální počet hráčů na skupinu či nepoužívání šaten. To se nám povedlo překousnout a odhodlali jsme se přihlásit do soutěže OFS Trutnov nazvané Červnový pohár OFS Trutnov,
což byla soutěž pořádaná OFS Trutnovem jako náhrada za zrušenou
jarní soutěž.
Stará garda
Po uvolnění opatření stará garda nelenila a začala se opět každou středu scházet na tradiční fotbálek. Děkujeme jí tak za udržování kondice
aktivních hráčů, kteří mají tu čest si s nimi chodit zahrát fotbálek.
Nyní stará garda vyhlíží turnaj v Dolní Branné, kde bude obhajovat
2. místo.
A-mužstvo
Startem v Červencovém poháru jsme opět nastartovali fotbal
v Kunčicích. Do skupiny Vrchlabsko jsme dostali kvalitní soupeře, a to
Černý Důl, Lánov, Strážné. Celkem jsme sehráli pět utkání, ve kterých
nebyla nouze o vstřelené, ale i obdržené góly.
Kunčice – Lánov 7:2
Strážné – Kunčice 4:0
Černý Důl – Kunčice 4:1
Lánov – Kunčice 2:6
Kunčice – Strážné 7:4
Jelikož se jednalo o volnější pojetí soutěže, mohli jsme v zápasech využít „hokejového střídání“ a vždy v jednom zápase mohli nastoupit dva
hráči z jiného týmu. Využili jsme toho a musíme poděkovat za pomoc
Luboru Mejsnarovi a Dominiku Zdržálkovi.
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Dále jsme rádi, že se k nám do Kunčic vrací Pavel Blažek ml., který
u nás prošel přípravkou a v roce 2009 přestoupil do Vrchlabí.
Po odehrání této soutěže si uděláme krátké volno a poté se začneme
připravovat na sezónu 2021/2022, kdy první zápas budeme hrát doma
již 31. 7. 2021 s Mladými Buky – pohár OFS Trutnov a o týden později
8. 8. 2021 již rozehrajeme Okresní soutěž III. třídy proti Lánovu.

Foto: Ondřej Havlíček

Mladší žáci
Hned po uvolnění opatření jsme začali trénovat 2x týdně a děti znovu
dostaly chuť do práce s míčem a trávit čas v kolektivu kamarádů.
Přihlášení do Červnového poháru byla jasná volba. Sehráli jsme celkem
10 kvalitních utkání, bohužel nás vždy dohnal menší počet hráčů na
střídačce, ale příslibem je příchod tří nových hráčů.
Sezónu jsme zakončili posledním výkopem 26. 6. 2021, kdy jsme po
posledních utkáních v Rudníku dorazili k nám do kabin a čekalo na nás
občerstvení (pizza a kofola) a netradiční víceboj (hod botou, panenky
s toaleťákem, trefa na medvěda a šipky.
U týmu končí Adéla Kováříková, která již věkem patří do starších žáků,
nicméně bude pokračovat v MFK Trutnov, kde již hraje 1. ligu starších
žákyň Čech. Adélo, děkujeme ti a přejeme hodně úspěchu!
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Hřiště
Letos na jaře probíhala každoroční příprava hřiště na sezónu. Válcování
nám zajišťuje p. Babič, dále pak vyčesávání staré trávy, hnojení a postřik proti plevelu nám dodávají Trávníkáři z Mladých Buků.
Vzhledem ke covidové odstávce, kdy se začalo hrát až v červnu, jsme
se rozhodli na konci dubna pro zapískování hřiště.
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Tento proces srovná nerovnosti, změkčí povrch a zlepší celkové vlastnosti udržení a projmutí vody v trávníku. Bylo zapotřebí dovést 64 tun
křemičitého písku z Otrádovic, pak jej rozvést po hřišti a zapravit. To se
povedlo za jeden den a to díky dotaci z obce Kunčice, firmě Agro – jmenovitě Michalovi Vejnarovi a trávníkářům z Mladých Buků. Moc jim děkujeme.

Tímto bych rád poděkoval všem, kteří pomáhají v organizování fotbalových utkání, údržbě hřiště a kabin a vedení týmů.
Závěrem bych vám rád popřál krásné léto a nezapomeňte, že již poslední víkend v červenci je fotbal.
(Za fotbalový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek,
Karel Kužel)
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SPV TJ Sokol Kunčice nad Labem
Od počátku roku 2021 stále trvalo omezení kvůli koronaviru i ve sportovní činnosti. Až když se začalo s postupným uvolňováním, začali
jsme se scházet na Šutráku na volejbal. Ze začátku nám moc nepřálo
počasí, ale stihli jsme brigádu na úpravu hřiště a celkový úklid po nucené přestávce (rozhrnutí antuky, shrabání listí apod.) a konečně jsme
začali hrát volejbal. Zatím jiné akce neplánujeme. Doufáme, že si
i do budoucna budeme moci užívat sportování bez omezení. Přeji všem,
ať si sportování co nejvíce užijeme.
(Za oddíl SPV TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek,
vypracovala Eliška Matoušová)

Z HASIČSKÉHO ODDÍLU
Začátkem roku 2021 pokračovala pandemie koronaviru, čímž byla naše
činnost značně omezena. Přesto však v lednu muži z naší jednotky pomáhali při odnášení suti z obecního úřadu, kde probíhala rekonstrukce
nové místnosti. Tímto bych jim chtěl poděkovat za jejich práci.
V dubnu jsme uskutečnili tradiční sběr železného šrotu v obci. V květnu
se měla konat hasičská soutěž na místním fotbalovém hřišti. V důsledku
pomalého rozvolňování a malé připravenosti družstev se soutěž odkládá na příští rok.
25. 6. na Shromáždění představitelů sborů OSH Trutnov pro neutěšenou situaci v OSH Trutnov rezignoval náš starosta Michal Vejnar ve
funkci předsedy OKRR.
28. 6. jsme na dětském dnu pro naše malé děti připravili pěnu pro jejich
radost.
To je v kostce vše z dění našeho sboru.

(Za SDH Kunčice nad Labem vypracoval Michal Vejnar)
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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 sponzorských darů. Číslo 1/2021 bylo vydáno dne 26. 7. 2021. Vydává: Obecní úřad
Kunčice nad Labem 121, 543 61. Titulní fotografie (rozkvetlá zeleň před vlak. nádražím):
Tereza Kohutková. Připravila: Tereza Kohutková. Tisk: Tiskárna Klingr s.r.o., Lánovská
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1526, 543 01 Vrchlabí.

