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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou druhé číslo našeho zpravodaje s aktuálními
informacemi o dění v naší obci.
Intenzivně jsme pracovali na revizi strategického plánu obce. Děkujeme
všem, kteří nám pomohli vyplněním dotazníku. Ankety byly vyhodnoceny a byl vytvořen návrh strategického plánu, který schválilo zastupitelstvo obce.
V letošním roce nás opět trápí vir, ale aby toho nebylo málo, na Moravě
řádilo tornádo. Děkuji všem, kteří přispěli na zřízený transparentní účet
POMOC MORAVĚ. Podařilo se nám dopravit stavební materiál do jedné z nejvíce zasažených vesnic – Mikulčic.
Zastupitelstvo obce schválilo zpracování historické knihy o Kunčicích
nad Labem, která bude hotová v roce 2023. Vydání takové knihy je finančně i časově náročné. Bude ji vytvářet několik osobností. I na tuto
akci obec vytvořila transparentní účet a každý, kdo přispěje částkou
vyšší než 500,-- Kč, obdrží knihu po jejím vydání zdarma. Všichni se již
teď těšíme na publikaci, která jistě nabídne zajímavý pohled do historie
naší obce, a někteří pamětníci se možná najdou na dobových fotografiích.
Podařilo se nám vybudovat novou společenskou místnost, kde vznikl
prostor pro setkávání. Založen byl také dámský klub. Tímto jsou všechny dívky, dámy a paní srdečně zvány. O názvu klubu můžete podávat
návrhy.
Letos proběhlo také několik milých akcí, kde jsme se mohli společně
setkat. Dětský den, rozloučení s létem, rozsvěcení vánočního stromu,
setkání s čerty, vánoční setkání se staršími občany obce. 24. 12. 2021
se bude v kapli Panny Marie od 16:00 konat Slavnost Narození Páně.
26. 12. 2021 jste od 16:00 zváni na Vánoční koncert Terezy Kopáčkové
a Jiřího Bareše v kapli Panny Marie v Kunčicích nad Labem.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřála klidný adventní čas, hezké
svátky, pevné zdraví, hodně štěstí a ať se Vám splní Vaše přání, třeba
to vánoční.
Miroslava Kracíková – starostka obce
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Z OBECNÍHO ÚŘADU
KOTLÍKOVÉ DOTACE
Kotlíkové dotace budou pokračovat do zákazu provozu starých kotlů v roce 2022. Domácnosti s nižšími příjmy dostanou vyšší dotaci. Pokud jste se
výměně kotle vyhýbali kvůli nižším příjmům, potěšíme vás. Dotace cílí zejména na nízkopříjmové domácnosti – ty mohou získat
úhradu až 95 % nákladů. Ostatní
domácnosti mohou žádat o dotaci v rámci programu Nová zelená
úsporám.
Zde
se pracuje
s maximálně 50% podporou, dotaci můžete kombinovat s dalšími
opatřeními. Ministerstvo životního prostředí počítá s tím, že oba dotační programy pomohou s výměnou
dalších 150 tisíc kotlů.
Kde žádat:
Žádosti bude možné podávat na krajském úřadě od počátku roku 2022.
Kraje také nabídnou odborné poradenství. Online přes
web www.novazelenausporam.cz
Co je potřeba doložit pro žádost:

formulář žádosti o podporu

doklad o kontrole technického stavu a provozu původního
zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje
(splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně

doklady prokazující vlastnický vztah k nemovitosti, kde je
nový zdroj tepla realizován

fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou
soustavu a komínové těleso
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Co je potřeba doložit po výměně starého kotle:

fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla

doklad o instalaci a uvedení zdroje do provozu, v případě
obnovitelných zdrojů energie vystavený oprávněnou osobou

protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016
o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je
novým zdrojem tepla spalovací zdroj)

zprávu o montáži zpracovanou oprávněnou osobou, popř.
výrobcem proškolenou osobou pro instalace plynových kotlů

potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle

účetní doklady (faktury a bankovní výpisy)
Více informací na www.kotlikydotace.cz a zelené lince SFŽP ČR:
800 260 500.

Často kladené dotazy:
1. Je možné získat kotlíkovou dotaci na výměnu kotle na chatě – rekreační objekt, ve kterém mají dva lidé trvalé bydliště?
Ano, pokud jde o trvale obývaný rekreační objekt a žádá o dotace vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti.
2. Majitelé chaty jsou důchodci – jakou dotaci mohou předpokládat?
Domácnosti složené výhradně z důchodců pobírajících starobní důchod
nebo invalidní důchod 3. stupně nebudou muset dokládat příjmy, mohou
tedy automaticky žádat o kotlíkové dotace s 95% dotací, aniž by se
zkoumal jejich příjem.
3. Je možné s dotací vyměnit i starý plynový kotel?
Na výměnu plynového kotle není možné čerpat dotace, možné by to bylo v případě výměny topidla na plyn s podporou Nové zelené úsporám.
4. Co je možné zahrnout do způsobilých výdajů?
Mezi způsobilé výdaje může žadatel zahrnout jak pořízení nového topidla včetně nákladů na jeho instalaci a stavební práce, tak výdaje za novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu nebo nezbytné zkoušky,
měření a dokumentaci.
5. Je někde zveřejněný seznam zdrojů, které splňují podmínky dotace
a je možné na ně žádat dotaci?
Seznam je připravován, doporučujeme sledovat webové stránky www.kotlikydotace.cz , kde o jeho spuštění budeme informovat.
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Program Nová zelená úsporám přináší několik novinek
Příjem žádostí dotačního programu Nová zelená úsporám odstartoval
12. října 2021 a disponuje 39 miliardami korun. Pro žadatele však přináší hned několik novinek – podporu výměny kotlů v bytových domech
a trvale obývaných rekreačních objektech. Dále pak podporu pro tepelná čerpadla vzduch-vzduch, což jsou klimatizace (jestliže jsou navržené
i pro vytápění). Cílem programu je podpora opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti obytných budov. K nově dotovaným opatřením patří také hospodaření s dešťovou vodou, ale i výstavba infrastruktury pro elektromobilitu.
O co si můžete zažádat:

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže/se samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč

Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním
zásobníkem pelet – 100 000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva –
30 000 Kč

Lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a teplovodním výměníkem – 45 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou
teplé vody – 100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy
teplé vody – 80 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch – 60 000 Kč

Plynový kondenzační kotel – 35 000 Kč

Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč
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Jak na to?
Kdo může žádat:
Domácnosti s čistým příjmem, který nepřekročil v roce 2020 limit 170
900 korun (14 242 Kč na osobu a měsíc). Příjmy ostatních členů domácnosti, tedy osob bydlících společně se žadatelem, jsou průměrovány. Započítány budou jen běžné příjmy za rok 2020 – zdanitelné příjmy,
důchody a vybrané typy dávek. Domácnosti, kde žijí jen důchodci se
starobním důchodem nebo invalidním důchodem 3. stupně, mají na dotace nárok automaticky. U nezletilých dětí a studentů do 26 let žijících
ve společné domácnosti s žadatelem se počítá nulový příjem. Žadatel
musí být vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti, tedy rodinného
nebo bytového domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu.

Na co můžete získat podporu:
Na výměnu kotle na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Podpora bude poskytována na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů do maximální výše dotace.

Výše podpory:
Záleží na druhu nového kotle:





kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry
podle nařízení komise č. 2015/1189) – 100 000 Kč
elektrická a plynová tepelná čerpadla (min. energetická třída
A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) –
130 000 Kč
plynový kondenzační kotel (min. energetická třída A a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013) – 130 000
Kč
(Eliška Maňásková Lederová – OÚ)
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POMOC MORAVĚ
Letošní povodně byly pro Moravu ničivé ve své plné síle. Celý národ se
semknul a pomáhal ve dne v noci. Obec Kunčice nad Labem uspořádala na pomoc Moravě zničené tornádem finanční sbírku. Občané přispěli
na transparentní účet částkou 41.431,-- Kč. Do této sbírky přispěli i nohejbalisté Kunčic. Věnovali celý výtěžek z uspořádaného turnaje –
10.000,-- Kč .Obec Kunčice nad Labem zaslala ze svého běžného účtu
částku 30.000,-- Kč.
Usnesením zastupitelstva byl za vybrané peníze nakoupen stavební
materiál, který byl za přispění fi AGRO Kunčice odvezen do Mikulčic.
Starosta Mikulčic všem děkuje za projevenou solidaritu a pomoc.
(Miroslava Kracíková – starostka obce)
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KNIHA O NAŠÍ OBCI
Kniha o Kunčicích nad Labem
Obec Kunčice nad Labem ve spolupráci s Vlastivědným spolkem Krkonoše – Podkrkonoší a Státním okresním archivem v Trutnově chystají
historicky první publikaci o dějinách obce, která bude zahrnovat informace od nejstarší písemné zmínky o obci, archeologických nálezů
v katastru obce, přes dějiny vrchnostenské a církevní správy, samosprávy, školství, vojenství, dějiny dopravy a další historické údaje, včetně dějin tzv. každodennosti v obci Kunčice. Prvenství bude mít publikace nejen díky tomu, že dosud žádná podobná kniha o obci nevyšla, ale
při její tvorbě budou využity všechny dostupné historické zdroje nejen
z tuzemska (archivy, muzea, knihovny a galerie), ale také ze zahraničí,
hlavně z Vídně.
Byli bychom moc rádi, kdyby se publikace o naší obci stala i publikací
všech občanů. Prosíme vás proto o poskytnutí nejen vlastních vzpomínek, ale hlavně starších i novějších fotografií, pozvánek, pohlednic
a dalších dokumentů, které mohou obohatit chystanou knihu. Fotografie
si zapůjčíme, oskenujeme a zase v pořádku vrátíme. Kniha se bude připravovat od listopadu 2021 do března 2023 a téhož roku bude vydána
tiskem a odprezentována na Dni obce nebo Srazu rodáků.
Při této příležitosti proto zřizujeme i veřejný účet, kam mohou občané
i firmy poukázat finanční hotovost a podílet se tak přímo na knižním vydání. Všichni dárci, kteří přispějí na vydání knihy o obci více jak 500,Kč, budou nejen uvedeni na webových stránkách obce, ale budou také
uveřejněni spolu s poděkováním v závěru knihy.
(Miroslava Kracíková, starostka obce Kunčice nad Labem
Roman Reil, vedoucí Státního okresního archivu Trutnov a redaktor publikace)
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HISTORICKÉ OKÉNKO
V tomto čísle zpravodaje otevíráme historické okénko do minulosti na
pokračování. Pan Hrdlička nás postupně několika čísly provede historií
našeho kunčického nádraží. Pojďme začít...
Železniční stanice KUNČICE NAD LABEM, nadmořská výška 417
m n. m., kilometráž stanice z Velkého Oseku 97.086 km, stanice
předána do provozu dne 21. 12. 1870.
Železniční stanice Kunčice nad Labem byla postavena železniční společností C.k. Privilegovaná Rakouská severozápadní dráha v roce 1870
již jako železniční křižovatka hlavní odbočné tratě Rakouské severozápadní dráhy z Velkého Oseku přes Chlumec nad Cidlinou, Ostroměř,
Novou a Starou Paku, Martinice v Krkonoších, Hostinné a Trutnov do
Poříčí u Trutnova a odbočky této tratě z Kunčic do blízkého průmyslového města Vrchlabí.
Stavební ředitelství Severozápadní dráhy pod vedením K. W. Hellwaga
ve Vídni pro zjednodušení stavby rozdělilo budoucí Severozápadní dráhu na 12 úseků. Ve Vrchlabí bylo ustaveno XII. stavební oddělení pod
vedením vrchního inženýra Karla von Siegla, které řídilo úsek stavby
mezi Lázněmi Bělohrad a Poříčím u Trutnova včetně odboček z Kunčic
do Vrchlabí a z Trutnova do Svobody nad Úpou-Janských Lázní.
Vyměřování úseku z Velkého Oseku do Kunčic bylo započato roku
1869, první výkopové práce byly zahájeny u Trutnova již v lednu 1869.
U zvlášť náročných úseků a staveb byly přípravné výkopové práce provedeny dokonce před vydáním stavebního povolení. V roce 1870 započala stavba nádražních budov, vodáren, skladišť, výtopen, strážních
domků a dalších potřebných staveb.
Již 21. prosince 1870 byla dána do provozu kunčická železniční stanice
spolu s úsekem tratě z Poříčí do Kunčic, 1. června 1871 následovalo
otevření náročného podhorského úseku z Kunčic nad Labem přes Martinice a Starou Paku do Ostroměře a konečně 17. října 1871 byl otevřen
poslední úsek Severozápadní dráhy z Kunčic nad Labem do Vrchlabí,
čímž se stanice stala křižovatkou tratí a přestupním místem na cestě do
středních Krkonoš. Protože se jednalo již při stavbě Severozápadní
dráhy o uzlovou stanici, byla staniční budova v Kunčicích postavena
podle místním podmínkám přizpůsobeného typového projektu pro nádražní budovy třídy II.A. Autorem drážních budov byl věhlasný rakouský
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architekt Karl Schlimp, jehož nejznámější stavbou je pravděpodobně
nejkrásnější nádražní budova střední Evropy, v roce 1985 barbarsky
odstřelené pražské nádraží Praha-Těšnov.

(Novostavba stanice Severozápadní dráhy v Kunčicích nad Labem, foto Josef
Löwy)

(Novostavba mostu Severozápadní dráhy přes Labe mezi Dolní Brannou a Kunčicemi nad Labem, foto Josef Löwy)

POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU V PŘÍŠTÍM ČÍSLE...
11

Z OBECNÍ KRONIKY...
Narození
Jon David

Jubilea
V letošním roce oslavili svá jubilea:
80 let Votočková Marie
80 let Erlebach Antonín
75 let Horáček Jaroslav
75 let Vejnarová Zdeňka
75 let Filek Petr
70 let Bartoň Jaroslav
70 let Rousová Eliška
70 let Popelka Jan
(OÚ)
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AKCE KONANÉ V OBCI
Skupina motorkářů
Možná jste ani nevěděli, že máme v Kunčicích skupinu motorkářů.
I letos se nadšenci motorek sešli a vyrazili na jízdu.
(OÚ)
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Loučení s prázdninami
V sobotu 4. 9. 2021 uspořádala naše obec rozloučení s létem. Na fotbalovém hřišti byl pro děti připraven zábavný program, o který se postarala
agentura VOSA. Děti plnily úkoly, tančily, zpívaly, nebo jen tak blbnuly
na hudbu. Mohly si také zaskákat v malém skákacím hradu. Pro dospělé byla připravena výstava panenek v nové místnosti nahoře na Savoji.
Dále se mohli podívat v novém školním altánu na výstavu obrázků dětí
ZŠ. Svou techniku předvedli naši hasiči. Večer vystoupila naše rodačka
Rina Jehličková se svou kapelou. Na samý konec loučení s létem vystoupila kapela Megaděs.
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli obci na tuto akci.
(OÚ)
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Oslava výročí na železnici
Dne 18. 9. 2021 se konala oslava 150 let výročí tratě Trutnov – Kunčice
nad Labem – Ostroměř – Velký Osek. V rámci oslavy vyjel na trať parní
vlak. Slavnostní přivítání se konalo v 10:00 na našem kunčickém nádraží. Vlak se zde zdržel 30 minut. Doprovodného programu se zúčastnil
Jilemský spolek paní a dívek a vystoupil soubor HORAL. Přijel i sám
císařpán s doprovodem. Vlak poté odjel do Martinic v Krkonoších.
(OÚ)
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Rozsvěcení vánočního stromu
Dne 26. 11. 2021 se konalo již tradiční rozsvěcení vánočního stromu
před Obecním úřadem v Kunčicích nad Labem. Děti z naší mateřské
a základní školy nám zazpívaly za doprovodu pana ředitele koledy.
Vystoupila také místní rodačka Tereza Kopáčková s hudebním doprovodem. Jako každý rok jste si mohli i letos na mini jarmarku zakoupit vánoční výrobky, které si připravily ženy z místního dámského klubu a děti
ze ZŠ a MŠ.
(OÚ)
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Mikulášská nadílka
4. 12. 2021 nás v Kunčicích nad Labem na SAVOJI navštívil čert s Mikulášem i s andělem. Naše děti jsou hodné, nebály se a přednesly Mikuláši básničky. Čert si nikoho neodnesl.
(OÚ)
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ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vycházka na hřbitov
V rámci výuky vlastivědy, zaměřené na regionální historii, se 2. třída vypravila na kunčický hřbitov. Jeho historie sahá až do roku 1873, kdy byl
za přítomnosti vrchlabského děkana a školního inspektora Wenzela
Webera slavnostně vysvěcen. Vyvstává tudíž otázka, kam se do té doby pohřbívali lidé, kteří v našich Kunčicích opustili světlo světa. Odpověď není příliš jednoduchá. Bylo to Vrchlabí? Nebo snad pozemek kolem naší kaple? Nejspíš ne, protože existují záznamy, že před založením kunčického hřbitova se z Kunčic vypravovaly pohřební průvody ke
kostelu do Dolního Lánova.

Rubikova kostka
Letos na podzim se nám do školy vrátil fenomén Rubikovy kostky. Předpokládám, že většina čtenářů ví nebo tuší, co Rubikova kostka je, tak
jen připomínám, že se jedná o možná nejpopulárnější mechanický hla21

volam všech dob. V roce
1975 si kostku nechal patentovat maďarský architekt
a sochař Ernö Rubik. Její
věhlas přicházel ve vlnách,
jedna z nich letos na podzim dorazila i do naší školy.
Pokud se nepletu, jako první ji do školy přinesl Alan
Kučera a v současnosti se ji
snaží zatím bezúspěšně
složit další a další.
Rubikova kostka se vyrábí v několika variantách, tu nejobvyklejší vidíte
na fotografii. Nejblíže sestavení celé kostky je právě původce fenoménu
Alan Kučera, kterému k úplnému výsledku schází poslední krůček.
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KRNAP – Tma přede mnou, tma za mnou
V úterý 13. září se celá naše škola vypravila vlakem do Vrchlabí, aby se
zúčastnila jednoho z tradičních projektů, které pro školy a školky připravuje oddělení ekologické výchovy Správy KRNAP. Projekt s názvem
Tma přede mnou, tma za mnou je výhradně prožitkový, účastníci se při
něm vžijí do rolí nevidomých. V klášterní zahradě byly pro žáky připraveny jednotlivé úkoly, ve kterých testovali své čtyři smysly – čich, chuť,
hmat a sluch. Jediný smysl, který byl všem po celou dobu odepřen, byl
zrak. Jak už z názvu vyplývá, jednalo se o projekt, jehož podstatou je
vyzkoušet si vnímání okolního světa z pozice člověka, který má nějaké
potíže se zrakovým vnímáním. Žáci poznávali předměty podle sluchu,
hmatu a čichu. Pro některé to bylo obtížnější, protože se museli více
soustředit.
V budově Správy KRNAP s názvem Krtek pak na nás čekala přednáška
nevidomé lékařky paní Radky Komárkové. Ta nám vyprávěla, jak se to
vlastně stalo, že přišla o zrak. Dále nás seznámila s denními nástrahami
ve světě nevidomých, při jejichž rozluštění jí pomáhá speciálně vycvičená fenka. Ukázala nám také pomůcky pro nevidomé a mohli jsme se jí
na cokoli zeptat. Díky tomuto dopoledni jsme si všichni uvědomili, že
zrak je opravdu jedním z nejdůležitějších smyslů.
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Za hudebními nástroji ve Vrchlabí
První listopadové úterý bylo ve znamení celoškolní výpravy do Vrchlabí.
Využili jsme nabídku kamaráda a kolegy pana ředitele vrchlabské Základní umělecké školy Karla Halíře Radka Hanuše a nejprve si prohlédli
obě budovy školy – vilu továrníka Petery ze 30. let minulého století
a trakt mateřské školy v uličkách, který již mnoho let slouží škole jako
druhé pracoviště. Dozvěděli jsme se, že v ZUŠ se učí všechny čtyři
obory: hudba, tanec, divadlo i výtvarné umění. Prohlédli jsme si některé
učebny i zajímavé hudební nástroje a dozvěděli jsme se něco málo
o historii školy a možnostech, které škola v současnosti nabízí. Druhá,
pro děti určitě zajímavější část exkurze se odehrála v klášterním kostele
sv. Augustina. Historie kláštera i kostela sahá do počátku 18. století,
založili ho obutí augustiniáni eremité. Klášter se hned po svém vzniku
stal duchovním i kulturním centrem Vrchlabí a okolí. Nás ale v klášteře
zajímal zejména královský nástroj – varhany. Víte, kolik se jich v kostele
nachází? Ano, dokonce tři exempláře. Na všechny nám Radek Hanuš
zahrál a vysvětlil nám, proč vlastně varhany hrají a jak se o ně musí pečovat. Většina dětí poslouchala, ani nedutala.
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(Mgr. Martin Bartoš – ředitel ZŠ a MŠ)

Školní knihovna
Naše škola má knihovnu malou, vlastně to není ani místnost, jen tři skříně stojící na chodbě. Pravidelně se otevírají v pondělí po obědě, ale popravdě se otevírají kdykoliv. Hlavně v poslední době je o ně nebývalý
zájem. Přibývají do nich totiž nové kousky. A tyto kousky, které byly dětem při hodinách čtení představeny, vzbudily nevídanou věc. Odpůrci
čtení si zkusili jednu knihu vypůjčit, že teda uvidí, že to hned vrátí a…
A opravdu se stalo něco nečekaného – přečetli knihu za dva dny! I rodiče nevěřícně kroutili hlavami a začali shánět pokračování přečtených
knih. Vidíme tu skupinky dětí, které čtou odpoledne v družině. Jsou tu
děti, které čtou o přestávkách a někdy neváhají knihu vytáhnout, když
mají při vyučování hotovo dříve než ostatní. Přečtené knihy si zapisujeme do čtenářských deníků a také si o nich vyprávíme při hodinách čtení.
Budeme se snažit ty naše znovunarozené skříně doplňovat o další
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zajímavé novinky, protože děti začaly číst, čtou více a z toho máme velkou radost.

(Mgr. Renata Lukešová – třídní učitelka 4. a 5. ročníku)

Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Mateřskou školu tento školní rok navštěvuje 33 dětí, které se vzdělávají
ve 2 třídách. Měsíc září jsme měli spíše seznamovací, kdy jsme se učili
vzájemné spolupráci a přátelským vztahům. Podnikli jsme „Pirátskou
výpravu“ za pokladem. Děti plnily úkoly od piráta Jacka a v závěru na
ně čekala odměna za jejich píli a spolupráci.
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Knihovna Hostinné
Třída starších dětí navštívila Hostinné a při této příležitosti i Městskou
knihovnu. Mnohé děti byly v knihovně
úplně poprvé, tak to pro ně byl určitě
zážitek
Vzdělávací programy
Pro velký zájem ze strany rodičů máme ve školce 2x v týdnu výuku angličtiny, kdy si děti hravou formou
osvojují základy tohoto jazyka a velmi
je to baví. Každý měsíc se také zaměřujeme na environmentální výchovu a jezdí za námi paní z Krnapu se zajímavými přednáškami. Zapojili jsme se také do projektu „Cvičíme se Sokolem“, kdy se děti zdokonalují
. v pohybových dovednostech.
Rytmy sběrného dvora
V říjnu se podařilo hudební vystoupení s názvem „Rytmy
sběrného dvora“, kde děti měly
možnost se hudebně vyjádřit,
což se líbilo i těm našim nejmenším.

Pečení perníčků
V listopadu u nás proběhlo fotografování. Divadelní představení nám
bylo kvůli špatné epidemiologické situaci zrušeno. Po celý tento měsíc
jsme pilně nacvičovali na vystoupení u vánočního stromu a připravovali
výrobky na jarmark. Děti se s chutí zapojily. Nejvíce je zaujalo pečení
cukroví a perníčků.
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Návštěva Mikuláše, anděla a čerta
Na začátku prosince k nám do školky dorazil čert, Mikuláš a anděl. Některé děti se hodně bály čerta, protože Mikuláš četl z Pekelné knihy hříchůa věděl o všech dobrých i těch špatných činech dětí. Od milého
andílka děti dostaly za písničku a básničku balíčky, které je potěšily.

Ježíšek
Jako každým rokem nás navštívil ve školce Ježíšek. Děti byly naprosto
nadšené, což bylo vidět i z výrazů jejich tváří.

Děkujeme rodičům za spolupráci a všem přejeme klidné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví v novém roce.
(Lenka Peterová – vedoucí učitelka)
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ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI
CHOROBAMI V ČR
V druhé polovině roku 2021 jsme společně zažili několik zajímavých
akcí. Budu ráda, když si je na následujících fotografiích všichni znovu
připomeneme.
Chtěla bych všem popřát klidné svátky plné rodinné pohody. Přeji nám
všem také hodně zdraví a štěstí, protože toho není nikdy dost.
Děkuji všem našim finančním dárcům a věřím, že se nám i v příštím roce podaří připravit spoustu zajímavých programů.
Úspěšné vykročení do roku 2022 přeje výbor ZO SPCCH v Kunčicích
nad Labem.
(Hana Novotná – předsedkyně svazu)
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Z TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL
SPV TJ Sokol Kunčice nad Labem
I v druhé polovině roku 2021 jsme hráli volejbal na Šutráku a od 15.
října v tělocvičně v Tyršáku. Ženy spolu s hráčkami z Vrchlabí začaly
hrát turnaj v kuželkách v Rokytnici nad Jizerou a vedou si velice dobře
a jsou zatím 1. Zda se bude hrát turnaj neregistrovaných v kuželkách ve
Vrchlabí, zatím nevíme. Máme přihlášeno 1 smíšené družstvo. Během
roku je hřiště na Šutráku využíváno kromě volejbalu i na nohejbal
a bouda na Šutráku je využívána i na oslavy narozenin občanů z Kunčic
nad Labem. Ženy chodí cvičit TRX do místnosti v budově obecního
úřadu, kam take chodí hrát muži stolní tenis. Zatím nic víc neplánujeme,
ale budeme obci pomáhat při organizování akcí, které by pořádala.
Chceme pokračovat v hraní volejbalu a v kuželkách.
Přeji všem hodně zdraví do nového roku a abychom i nadále mohli
(Za oddíl SPV TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek,
vypracovala Eliška Matoušová)

Tenis, mariáš a stolní tenis
Oddíl tenisu má k 1. 12. 2021 zaregistrovaných u Českého tenisového
svazu 90 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.
Pravidelně se už několik roků v pondělí a ve čtvrtek scházíme na sportovně-karetní odpoledne, kdy od 13 do 15 hrajeme v létě tenis (v zimě
stolní tenis) a následně od 15 do cca 20 hod hrajeme mariáš.
Průběžně byl členy oddílu udržován tenisový kurt a okolí – vše stovkami
hodin brigád zdarma. V tenisovém areálu proběhla oslava narozenin
pana Dyntery (60 roků) a společné 50. narozeniny pánů Žalského
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Bohužel se „kácí“ i v našem, už postarším „tenisovém lese“ a v letošním
roce odletěli do tenisového nebe naši 2 dlouholetí členové oddílu tenisu
– v 74 letech náš bývalý trenér naší dětské Tenisové školy pan Bohumír
Rulc a v 78 letech pan Karel Kučera.
Dne 24. 7. 2021 jsme na tenisovém kurtu spolupořádali charitativní
1. ročník nohejbalového turnaje za účasti 12 družstev. Výdělek byl věnován obcím na Moravě postiženým tornádem.
Po uvolnění protiepidemických opatření jsme 25. 9. 2021 uspořádali
2. ročník Alanova memoriálu v tenisové losované čtyřhře za účasti 8
dvojic a vítězstvím dvojice Petr Kopáček + Matěj Karavan.
Po covidovém roce 2020, kdy se nesměly pořádat turnaje, jsme na podzim 2021, ještě před nástupem 4. vlny pandemie, doháněli naše tradiční
turnaje v šipkách a mariáši.
V restauraci Lánovský Dvůr jsme ve dnech 16. 10. a 13. 11. 2021 uspořádali 1. + 2. ročník Alanova memoriálu v šipkách, kterých se zúčastnilo
44 hráčů + hráček.
Vítězové 1. Alanova memoriálu: high score M. Pavlová, jednotlivci
J. Vaško a dvojice D. + J. Bočkovi.
Vítězové 2. Alanova memoriálu: high score M. Pavlová, jednotlivci
T. Zálabský a dvojice V. Stránská + T. Zálabský.
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Členové oddílu tenisu TJ Sokol Kunčice n/L reprezentovali i na 2 tenisových turnajích ve Vrchlabí a Hostinném, kde T. + M. Karavanovi obsadili
3. místo. Členka našeho oddílu, mladší žákyně Eliška Matěásková hrála
i 2 soutěže. V neregistrované lize odehrála za RTS 6 zápasů s bilancí 4
výhry + 2 prohry a v registrované soutěži za Lomnici n/P odehrála 3 zápasy s bilancí 2 výhry + 1 prohra.
Mimo našich 2 uspořádaných turnajů v mariáši jsme se zúčastnili i 2 turnajů v okolí – Víchové Lhotě a Šp. Mlýně, kde z 15 hráčů zvítězil kunčický hráč V. Sturm.
Obrovské poděkování směřuje k Petrovi Jirkovskému, který s mojí
skromnou asistencí opravil v době 23. 7. – 12. 8. 2021 v třímetrové
hloubce havárii vodovodního potrubí ze studny u řadových garáží. Voda
slouží ke kropení tenisového kurtu, ke stříkání ledu a zároveň i jako záložní zdroj pro budovu Savoje.
Do konce roku 2021 jsme připraveni při vhodném počasí upravovat lyžařské stopy a nastříkat led na asfaltovém kurtu. Pokud to covidová situace dovolí, tak máme přes p. Mečíře objednané na sobotu 25. 12.
2021 od 9:15 do 10:45 tradiční vánoční bruslení nejen pro členy TJ, ale
i pro širokou kunčickou veřejnost na zimním stadionu ve Vrchlabí.
Pokud to pandemická situace dovolí, tak na konec ledna 2022 zkusíme
uspořádat před začátkem ZOH 2022 v Pekingu besedu s hokejistou
a olympijským vítězem (jméno zatím neznámé) ze ZOH 1998 v Naganu
a vítězkou na 30 km v běhu na lyžích ze ZOH 2006 v Turíně Kateřinou
Neumanovou. Doplněnou o majitele rozsáhlé sbírky hokejových sportovních rekvizit ze ZOH 1998 v Naganu p. Martinem Janochem.
Děkujeme SDH Kunčice n/L a p. Milanu Čápovi za zapůjčení stanů.
(Za tenisový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek,
vypracoval Vladimír Sturm)
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Z HASIČSKÉHO ODDÍLU
Druhou polovinu roku jsme měli začít soutěží o pohár starosty okrsku
číslo 8. Soutěž byla pro malý zájem družstev zrušena. V září jsme pořádali zájezd do Prahy, kde jsme si prohlídli Pražský hrad, jeho zahrady
a katedrálu sv. Víta. Pak jsme navštívili Národní technické muzeum. Večeři a posezení nám připravila paní Zajíčková v místní restauraci Savoj.
Děkujeme našim členkám za úklid v hasičárně. Jednotka byla v říjnu na
cvičení v Černém Dole, tam si vyzkoušela dálkovou dopravu vody.
V prosinci pojede naše Avie na technickou kontrolu.
To je v kostce dění v našem sboru. Přeji všem členů sboru a také občanům obce hezké Vánoce a hodně zdraví v roce 2022.
(Za SDH Kunčice nad Labem vypracoval Michal Vejnar)

NÁSLEDUJÍCÍ AKCE
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VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBA

BRUSLENÍ PRO VEŘEJNOST

SOUTĚŽ O KNIHU O KUNČICÍCH
Na zadní straně tohoto zpravodaje najdete křížovku. Pokud chcete soutěžit o historickou knihu o naší obci, o které jsme psali v minulém čísle
(Toulky podkrkonošskou minulostí), doneste prosím řešení z tajenky na
obecní úřad (napište ho na lísteček, doplňte celé Vaše jméno a adresu,
připojte podpis). Na konci ledna proběhne losování vítězů.
Přejeme všem hodně štěstí!
(OÚ)
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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 2/2021 bylo vydáno dne 22. 12. 2021. Vydává: Obecní úřad Kunčice nad Labem 121, 543 61. Titulní fotografie (Labe z mostu): Miroslava Kracíková. Připravila: Tereza
Kohutková. Tisk: Tiskárna Klingr s.r.o., Lánovská 1526, 543 01 Vrchlabí.
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