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Nová lavička, vyfotil Jan Knap 
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 ÚVODNÍ SLOVO STAROSTKY 

Vážení spoluobčané, 
  
i v letošním roce Vám chceme sdělit, co se událo za uplynulých šest měsí-
ců v naší obci. Dostává se k Vám již třetí vydání obecního zpravodaje. 
V tomto letním čísle se poohlédneme za měsíci, které nebyly v době pan-
demie koronaviru určitě lehké pro nás všechny. Přestože v celém Česku 
nebyly k dispozici ochranné pomůcky, konkrétně roušky, my Češi jsme se  
o sebe zvládli postarat sami. I v naší obci se našlo pár dobrovolníků, kteří 
buď roušky ušili, nebo je dokázali obstarat. Každý si  mohl vzít svoji roušku 
na našem obecním rouškovníku. Velice tímto děkuji všem, kteří pomoh-
li,  za čas věnovaný při šití roušek pro nás všechny. I když byla celá repub-
lika nějaký čas v karanténě, i když jsme museli každý den dodržovat nová 
a nová opatření – vše jsme společně zvládli. 
V době vyhlášení nouzového stavu nebylo možné pořádat žádné kulturní  
a sportovní akce, nicméně život na vesnici se nezastavil. Rozběhli jsme 
projekt nového třídění odpadu. Ve zpravodaji se této tematice budeme vě-
novat podrobněji.  
V této nelehké době jsme nezapomněli na zkrášlení naší obce. Přibyla no-
vá zeleň za kaplí a nová lavička na „Kopáčkový stráni“, ze které je krásný 
výhled na vesnici.  Ve zpravodaji nebudou ani letos chybět články základní 
školy, mateřské školky nebo spolků (TJ Sokol (SPV, tenis, fotbal) a Svaz 
postižených civilizačními poruchami). 
Přeji Vám hezké léto a pokud možno příjemnou dovolenou. 
                                                                                   
                                                          (Miroslava Kracíková – starostka obce) 
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 Z OBECNÍHO ÚŘADU 

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ 

Většina z občanů obdržela barevné plastové nádoby na tříděný odpad. 
Každý z nás by si měl uvědomit, jak je v dnešní době třídění odpadu důleži-
té nejen svým dopadem na životní prostředí, ale i dopadem na vlastní pe-
něženku. Vydáním nového zákona o odpadech bude každá tuna komunál-
ního odpadu výrazně dražší. 
Novým zákonem se zvýší poplatek za skládkování, který ročně platí každý 
z nás.  Jsme to my, kteří můžeme výši tohoto poplatku ovlivnit. Snažíme se 
vytvořit pro třídění odpadů pro vás ty nejlepší podmínky. Naším cílem je 
snížit množství odpadu,  které musí být vyvezeno na skládku (komunálního 
odpadu). 
Dovolujeme si vám představit malou prezentaci toho, co se stane, když ne-
dodržíme daná procenta separovaného odpadu. 
 

NÁVRH ZÁKONA O ODPADECH MŽP  
 

Od roku 2021 do roku 2029: obce mohou získat „třídící slevu“ ze skládko-
vého poplatku, pokud v roce -2 vyseparují v zákoně určený objem recyklo-
vatelných složek z celkové produkce všech komunálních odpadů. 

Od roku 2030: žádná třídící sleva, protože bude zákaz skládkování. 

 

Jak donutí MŽP obce separovat od roku 2030? 

- pokutou za přestupek, jehož se obec dopustí tím, že nevyseparuje v roce 
2025 a násl. 60 %, v roce 2030 a násl. 65 %, v roce 2035 a násl. 70 %  
odpadu 

- výše pokuty max. 200 000 Kč 

- jistě se dá očekávat odstupňování výše pokuty podle velikosti obce, takže 
motivační efekt bude nulový 

- jaký význam přikládá samo MŽP tomuto nástroji? Nevelký, jestliže napří-
klad podnikatel, který provozuje školu a včas neohlásí obci roční množství 
školního sběru, dostane pokutu až 1 milion Kč 
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Při využití popelnic u domu na PLAST, PAPÍR, BIO a kontejnerů po obci na 
SKLO, ODĚVY, KOV, ELEKTRO, OLEJ se nám podaří dosáhnout požado-
vaných procent. Pomůžeme tak svojí peněžence, ale především přírodě, 
které máme co vracet. 
Nezapomeňte při třídění na to, že obaly od mléka a džusů atd. (tzv. tetra-
paky) patří do žlutých popelnic, tedy do plastu. 

BALÍČEK K OBĚHOVÉMU HOSPODÁŘSTVÍ EU 
 
Transpozice v ČR musí být provedena do 5. 7. 2020. 
Předpokládaná platnost nových zákonů v ČR – červenec 2020.  
Účinnost od 1. 1. 2021. 

Čerpáno ze zdrojů TRANSPORTA TRUTNOV. 
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Třídění 
 

Neuplyne snad jediný týden, aniž bychom kolem sebe neslyšeli výzvy typu 
„Třiďte odpad!“. Toto heslo na nás útočí z internetových stránek, televizních 
reklam i plakátů. Jde pouze o nový módní trend? NE! Třídění čili separace 
odpadu má skutečně smysl a možná větší, než si myslíte. 
  
Proč bychom měli třídit? 
• výrazně tím ušetříme energii a přírodní zdroje 
• předejdeme zvyšování poplatků za odpady 
• zabráníme rychlému narůstání počtu skládek 
• dodržíme povinnosti, které nám ukládá zákon o odpadech 
 
Pokud se nám podaří udržet počet tun vytříděného odpadu v daných pro-
centech, částka za skládkování nebude tak vysoká.  V opačném případě se 
částka za skládkování dostane z nynějších 500,– Kč na částku několikrát 
vyšší.   
Na pořízení jednotlivých nádob jsme zažádali o dotaci, a abychom mohli 
začít třídit co nejdříve,  firma Transporta Trutnov nám je zapůjčila.  
Ještě chceme touto cestou připomenout, abyste do nádob i do kontejneru 
na objemný odpad odkládali opravdu pouze to, co tam patří. Nenechávejte 
prosím odpad mimo nádoby k tomu určené. Nyní je nově prostor u kon-
tejneru na objemný odpad monitorován kamerou.                         

                                      (Eliška Maňásková Lederová, Miroslava Kracíková) 

SKUTEČNÉ ÚDAJE VYTŘÍDĚNÉHO ODPADU ZA ROK 2019 

 
• vytříděno 40,9 % 
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ROUŠKOVNÍK 

 
                                                                                                                 

   

Symbolem koronavirové krize v České republice se 
bezpochyby staly roušky. Ráda bych poděkovala 
všem, kteří se zapojili do přípravy a šití roušek pro 
naše spoluobčany. Velmi mne potěšila i nabídka DIA-
KONIE SVĚTLO Vrchlabí, která nám darovala 200 ks 
roušek. Díky skvělé práci nám na obci první jarní den 
vykvetl rouškovník a mohly být rozdány roušky obča-
nům v počtu cca 400 kusů. Děkujeme švadlenkám – 
Věře Jeřábkové, Lence Votočkové, Ivaně Sedláčkové 
a dík patří také rodině Gašparíkových. 
Zvláštní poděkování patří i místním hasičům, kteří se 
podíleli na rozdávání dezinfekce.   
                                      
                       (Miroslava Kracíková – starostka obce) 
                                  
 

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY 

OZV obce Kunčice nad Labem č. 2/2017 o regulaci hlučných činností 
Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem na svém zasedání dne  
16. 10. 2017 schválilo obecně závaznou vyhlášku o regulaci hlučných čin-
ností – každý je povinen zdržet se o nedělích a ve dnech státních 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, křovinořezů, stavebních strojů apod. Důrazně žádáme občany, aby 
k sobě byli ohleduplní a vyhlášku dodržovali! Děkujeme. 
 
Cena vodného 
Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem dne 17. 12. 20219 na svém  
10. zasedání zastupitelstva obce Kunčice nad Labem stanovuje cenu vod-
ného na rok 2020 
• od 1. 1. 2020 se cena vodného stanovuje dvousložkovou formou  
a) pevná složka Kč 300,– ročně za vodoměr (150,– Kč za pololetí)         
b) cena vodného se nemění – 24,– Kč/m3 
•  od 1. 7. 2020 se cena vodného stanovuje na 25,– Kč/m3        
 
Zrušení podomního a pochůzkového prodeje                                                                                                              
Zastupitelstvo obce Kunčice nad Labem dne 19. 2. 2020 na svém 12. zase-
dání zastupitelstva obce Kunčice nad Labem schválilo „Nařízení obce Kun-
čice nad Labem 1/2020 o zrušení podomního a pochůzkového prodeje. 
                                                                                                                     (OÚ) 
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ZKRÁŠLENÍ NAŠÍ OBCE 

 

• Novou lavičku objevíte při procházce na „Kopáčkový stráni“. Z lavičky je 
krásný pohled na Kunčice. Opravené je i sezení u lesa směrem na Lánov.  
   
 

• Starou autobusovou zastávku U Mejsnarů nahradila nová.  
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• Za naší kaplí Panny Marie jsme se rozhodli vybudovat pás zeleně, a tím 
zakrýt betonovou stavbu, která hyzdí celkový pohled ze silnice. Tímto chci 
poděkovat všem nadšeným ženám – Věře Jeřábkové, Elišce Rousové, 
Elišce Matoušové a Evě Sturmové – za pomoc. 

 

                                                          (Miroslava Kracíková – starostka obce) 
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NOVÉ STROMY U KAPLIČKY OČIMA DĚTÍ ZŠ 
 
Poprosili jsme děti z naší školy, aby nakreslily nově vysázené stromy 
 u kapličky. Odborná porota vybrala tyto dva vítěze.  

 

Lucie Hromádková, 1. třída 

 

Aneta Jirková, 5. třída 
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HISTORICKÉ OKÉNKO 

V předchozím zpravodaji jsme začali s rubrikou historické okénko neboli 
ohlédnutí do minulosti naší obce. V tomto vydání si připomeneme, jaké má-
me v obci křížky a kapličky a jaký je jejich význam. 

 

První křížek 
 

Na Příčnici v Horní Kalné se dne 2. srpna l. p. 1906 stala tragická událost. 
Podél dnešního kříže vedla cesta hlubokým úvozem. Okolní pole patřila 
rodině Horákových z Horní Kalné. Augustýn Horák tuto cestu osudného 
dne opravoval, když se břeh utrhl a mokrá hlína ho zasypala. Z Porciunkule 
z Hostinného se vracel syn pana Augustýna, šel se od vlaku na tatínka po-
dívat. Našel ho již mrtvého. 
Na základě tohoto neštěstí nechala manželka pana Augustýna Horáka vy-
stavit na tomto místě kříž. Na kříži je dodnes čitelný nápis: „Přijďte ke mně 
všichni, kteří pracujete a unaveni jste, já Vás občerstvím“.  
Tuto událost si dodnes připomíná rodina Horákových a i paní Bohunka Čá-
pová, rozená Horáková, vzpomíná na svého pradědu.  
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Druhý křížek 
 
V Kunčicích máme ještě jeden 
křížek, a sice u Mejsnarů, u čp. 
53. Křížek vybudovali původní 
majitelé domu čp. 53 Krausovi 
jako vzpomínku na jejich zemře-
lou dceru. Tu tehdy asi ve 13 le-
tech pokousal pes a dívka poté 
zemřela na vzteklinu.   

Kaplička 
 
Dalším pamětním místem je kaplič-
ka u Hromádků z roku 1720.  Zdobí 
ji smaltovaný obrázek od  malířky 
Juliany Jirousové.   

 (OÚ) 
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Z OBECNÍ KRONIKY... 
 
 

 
Úmrtí 
 
Eva Vránová 

Jubilea 
 
V letošním roce oslavili svá  jubilea: 

91 let Cermanová Jarmila 

90 let Hromádková Marie 

90 let Mazánek František 

90 let Valešová Marie 

85 let Kracíková Jiřina 

80 let Kopáčková Hana 

80 let Trávníček Jiří 

80 let Trávníčková Dagmar 

75 let Kučerová Miroslava 

75 let Čápová Marta 

75 let Čumpelík Jaroslav 

70 let Čmuchálková Miluše 

70 let Erbenová Jaroslava 

Narození 
 
Natálie Brádlerová 

Natálie Sehnalová 

David Postolka 

Pavel Korda 

Vít Limberský 

Lukáš Gašparík 

Vítání nových občánků Kunčic nad Labem 
proběhne dne 27. 6. 2020 od 10.00 v Kapli 
Panny Marie.  

    (OÚ) 
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AKCE KONANÉ V OBCI 
 

MDŽ 
  
V neděli dne 8. 3. 2020 Obecní úřad v Kunčicích nad Labem v místní zá-
kladní škole uspořádal posezení u příležitosti Mezinárodního dne žen.  
O pohoštění se postaraly všechny návštěvnice a proběhla ochutnávka cuk-
rářských výrobků. 
Každá žena obdržela od OÚ květinu, jejíž nádobu si mohla dozdobit dle 
své fantazie v rámci ručních prací, které připravila Věra Jeřábková. Akci 
doprovodil hrou na kytaru a zpěvem pan ředitel ZŠ Martin Bartoš. 
Velmi příjemně strávené nedělní odpoledne se protáhlo do večera a ani se 
nám nechtělo domů. Rádi bychom tuto akci příští rok zopakovali. 
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Slavnost seslání ducha svatého 
 

V sobotu  30. 5. se od 18:00 konala 
v naší Kapli Panny Marie mše sv.  
s nedělní platností, májová. Sešlo 
se kolem 20 lidí.  
 
... řekl jim: „Přijměte Ducha svatého. 
Komu odpustíte hříchy, tomu jsou 
odpuštěny, komu je neodpustíte, 
tomu odpuštěny nejsou.“   

 

                                                          (Miroslava Kracíková – starostka obce) 
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PÁŤÁCI 
 

Rok se s rokem sešel a nastává loučení. S kým? No přece s šesticí žáků, 
kteří v letošním roce dovrší pátý rok povinné školní docházky. A tak se ne-
radi rozloučíme s kunčickými děvčaty Marií Havlíčkovou, Anetou Jirkovou, 
Eliškou Matěáskovou a Kristýnou Mejsnarovou. A také se dvěma zástupci 
mužského pohlaví Davidem Kopáčem a Tomášem Pauerem, kteří k nám 
dojížděli z nedaleké Klášterské Lhoty. 
Aneta a Eliška mají dva plány, obě skládají přijímací zkoušky k osmiletému 

studiu na vrchlabském gymnáziu. Ty se konají až po uzávěrce vydání zpra-

vodaje, takže nyní, když o nich píšu, si můžu jenom přát, aby se jim zkouš-

ky vydařily a jejich přání se splnilo. Jejich druhým plánem je základní škola 

se sportovním zaměřením na vrchlabském kostelním náměstí neboli ná-

městí Míru. Obě jsou sportovně nadané, Eliška září na tenisových turnajích 

a Aneta je výborná atletka a také talentovaná umělkyně. V letošní soutěži 

„Krkonoše očima dětí“, kterou každoročně vyhlašuje Správa KRNAP, získa-

la ve své kategorii čestné uznání. Ostatní čtyři si k dalšímu studiu vybrali 

základní školu na Liščím kopci. Všem přejeme do dalšího studia hodně 

 ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
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ZAVŘENÁ ŠKOLA 
 

Těsně před polovinou března došlo k události dlouho nevídané a neslýcha-

né, k zavření všech škol v České republice na neurčitou dobu. Připraveni 

jsme na to rozhodně nebyli, rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a minister-

stva přišlo náhle a nečekaně. Náhoda tomu chtěla, že přesně poslední den 

vyučování 10. března k nám do školy přijely dvě paní z hygienického oddě-

lení jilemnické nemocnice a děti si mohly pomocí speciálního kontrastního 

roztoku a ultrafialové lampy vyzkoušet, jak důkladně si umí omýt ruce. 

Stejně jako ostatní školy jsme nějakou dobu hledali možnosti, jak naše děti 

vzdělávat na dálku. 1. třída dostávala pravidelně jedenkrát týdně úkoly,  

2. třída taktéž. Pro druhou třídu se nám podařilo zároveň vytvořit interneto-

vou konferenci „Dětičky“, jejímž prostřednictvím jsem se až na malé výjim-

ky mohl se svými žáky pravidelně vídat. Jediným, zato podstatným úskalím 

videokonferencí se stala často kolísavá kvalita internetového připojení ško-

ly a některých žáků (tři z nich se nepřipojovali vůbec). Pokud by podobná 

situace nastala někdy v budoucnosti, víme, kde máme největší slabinu. Na 

neočekávanou situaci rychle zareagovala i Česká televize, která pro žáky 

1. stupně připravovala každodenní dopolední edukační vysílání. 

Do školy se děti vrátily až 25. května po desetitýdenní nucené přestávce  

a dobrovolně. Na rozdíl od jiných škol v okolí děti do naší školy nastoupily 

téměř v plném počtu (34 z 35). Museli jsme tedy vytvořit ze dvou tříd tři 

uzavřené vzdělávací skupiny, abychom dodrželi maximální povolený počet  

 

 

 



19 

žáků v jedné skupině, který Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
stanovilo na 15. Hygienické podmínky, se kterými jsme se v budově školy 
museli vypořádat, byly poměrně přísné – předepsané vzdálenosti mezi žá-
ky ve třídě i ve školní jídelně, časté mytí a dezinfekce rukou, lavic, židlí  
a dalších předmětů, se kterými děti přicházely do styku. Naštěstí se první 
myšlenka ministerstva na prakticky úplnou izolaci jednotlivých skupin po-
sléze rozvolnila, takže jsme mohli s dětmi začít chodit i na školní zahradu, 
obecní hřiště a do nejbližšího okolí školy. Denní režim ve škole jsme při-
způsobili předepsaným kritériím. Dopoledne probíhala standardní školní 
výuka v hlavních předmětech ve dvou blocích, po obědě zájmová výuka 
podobná pobytu ve školní družině. Ve spolupráci s rodiči jsme všechno 
jakžtakž zvládli. Koronavirus nás bohužel připravil o většinu akcí, které 
jsme plánovali. V červnu už toho moc nedoženeme. 
Paní učitelka Lukešová se ptala žáků, jak se jim dařilo plnit „domácí“ úkoly 
z angličtiny. Některé odpovědi pro vás zveřejňujeme: 
 Nejvíc mě bavily úkoly v učebnici. Nejmíň mě bavilo překládání vět. 

Z angličtiny toho bylo docela akorát. Někdy jsem měl angličtinu hoto-
vou za tři dny a někdy mi to trvalo celý týden. Občas mě i angličtina 
nebavila. (Tomáš) 

 Vůbec mi nešlo I have, He haves (správně He has). Šly mi úplně 
všechny strany extra. Nejlepší byla ta poslední strana z extra. Bavilo 
mě dělat si ty tabulky do sešitu. (David) 

 Trochu mi dělalo problém she doesn´t a I don´t. Šly mi dny v týdnu  
a jídlo. Bavilo mě dělat angličtinu doma, ale ve škole je mnohem lep-
ší. Bavilo mě dělat věty na zápor. Moc mi nešlo slovo obvykle. Ráda 
jsem četla básničky a různé příběhy v angličtině. (Marie) 

 Problém mi trochu dělalo naučit se slovíčka a jak se doplňuje don´t  
a na konci s. Těšila jsem se do školy. Někdy mi pomohla mamka, ale 
jinak jsem všechno dělala sama. (Kristýna M.) 

 Šly mi pracovní listy. Taky mi šlo překládání. Občas mi nešly věty  
o tom, co kdo dělá. A ještě mi šly -ing tvary. (Berta) 

 Nešlo mi hezky psát v angličtině, nešlo mi nějaké cvičení. (Anna) 
 Něco mi poradila maminka, ale víc jsem toho věděl já. Bylo toho dost, 

ale stíhal jsem. A docela mě to i bavilo. (Jan N.) 
 Někdy jsem si nebyla jistá s přítomným časem prostým. Ale teď už to 

chápu. A také mě hodně bavilo rýsovat a vybarvovat tabulky. Nejlepší 
byly extra stránky. Překlad taky docela šel. Na něco jsem se teda mu-
sela zeptat mamky. (Aneta) 

 Pro mě bylo docela těžké does, ale jinak to docela šlo. Já jsem 
vždycky byla ráda, když jsem mohla dělat angličtinu, a ne český ja-
zyk. Když jsem se naučila does, tak už to bylo docela jednoduché. 
(Eliška) 
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VYCHÁZKA NA OVČÁK 
 
V pátek 29. května se žáci 4. a 5. ročníku vypravili do lesa na Ovčáku. Pro-
vázeli nás tři lektoři – pan Bílek a jeho asistentka ze vzdělávacího odboru 
Správy Krkonošského národního parku a pan učitel Vodnárek z Liščího 
kopce. Naším cílem bylo přilákat a pozorovat lesní ptactvo v první části vy-
cházky, ve druhé části jsme se zaměřili na prohlídku prastarých zbytků 
opevnění rakouských vojsk na vrcholu Ovčáku. Hned na začátku výpravy 
jsme využili přítomnosti ornitologa pana Vodnárka a podařilo se nám identi-
fikovat dvě ptačí hnízda z našich ptačích budek. Obě patřila vrabci polní-
mu, v jednom z nich jsme dokonce našli dvě nevysezená ptačí vajíčka. 
Budky jsme vyčistili, hned druhý den se v jedné z nich objevila nová vystýl-
ka, takže zase máme co pozorovat. V dutině lípy ve východním cípu zahra-
dy jsme také objevili hnízdo sýkory koňadry, ze kterého se ozývalo pískání 
mladých sýkorek. 
Kolem nádraží jsme vyrazili směrem ke hřbitovu, těsně za nádražím jsme 

zahlédli nádhernou žlunu zelenou. Pan Bílek používá k přilákání ptactva 

zpěv nahraný v mobilním telefonu a externí reproduktor. Tímto způsobem 

se nám podařilo přilákat pěnici černohlavou, králíčka obecného, pěnkavu 

obecnou, strnada lučního i zlatý hřeb, nádherného samce datla černého 

v uhlově černém kabátě se zářivou červenou čepičkou. Lesem jsme vy-

stoupali až na samý vrcholek Ovčáku, kde jsme se nasvačili. Objevili jsme 

při tom dvě klíšťata, kterých je nyní v lesích i na loukách mnoho. Po každé 

vycházce je radno se dobře prohlédnout a klíšťat se zbavit (přenášejí klíš-

ťovou encefalitidu a lymskou boreliózu – závažná onemocnění s nebezpe-

čím trvalé invalidity, v ojedinělých případech končící i úmrtím). Na vrcholu 

kunčické dominanty se zachovaly zbytky výše zmíněného opevnění 

z prusko-rakouské války v podobě asi 150 centimetrů vysokého mnoha-

úhelníkového valu s příkopem. Podél Labe prakticky od Jaroměře až po 

Vrchlabí se v roce 1778 opevnila rakouská vojska a my máme to štěstí, že  

i po 250 letech jsou některá jejich ležení ještě dobře patrná. 

Válka, ke které se opevnění vztahují, je oficiálně v historických pramenech 

vedena jako válka o dědictví bavorské. Neoficiálně se jí ovšem říká 

„Bramborová válka“, někdy také „Švestkový výprask“ z německého výrazu 

Zwetschkenprügel. Pruská vojska se v srpnu 1778 rozložila u Lánova, Foř-

tu, Hostinného, Čisté v Krkonoších a Černého Dolu. Proti nim se ve Vrchla-

bí usídlil hlavní rakouský štáb vedený generálem Wallisem, jeho vojsko se-

stávalo především z císařských Chorvatů. Záhy se k nim připojil hlavní voj 

rakouského vojska vedený samotným císařem Josefem II. Na obou nepřá-

telských stranách se tehdy nacházela vojska čítající více než 50 tisíc mužů.  
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Obce mezi oběma vojsky se podařilo včas evakuovat (zda i naše Kunčice, 

není jisté). K chystané bitvě nakonec nedošlo, pruská vojska se díky dobré 

rakouské strategii dostala prakticky do pasti, zároveň je demoralizovalo 

špatné počasí, mnoho pruských vojáků tenkrát dezertovalo nebo přeběhlo 

k nepříteli. Opuštěné obce byly vypleněny a poničeny, pruští vojáci tenkrát 

na konci srpna trpěli hladem a sedlákům na polích vybírali brambory a ple-

nili švestkové sady, proto dostala válka hanlivé pojmenování. Prusové se 

nakonec 8. září rozhodli nařídit ústup a přes Žacléř odtáhli do Dolního Slez-

ska. 

 

Z Ovčáku jsme se vraceli zpět starou polní a lesní cestou, došli jsme do 
lesa nad Kopáčkovu stráň. Kluky i holky asi opevnění inspirovalo 
k vyhlášení vzájemného válčení, začali si v lese budovat malé pevnosti. 
K bitvě nakonec nedošlo, z lesa nás vyhnalo srnče. Náš čtvrťák Honza totiž 
zaslechl podivné pískání. Chtěl zjistit, odkud se ozývá, a ve vysoké trávě 
pod malým smrčkem objevil čerstvě narozenou srnu. Zachoval se zodpo-
vědně, nedotkl se jí a přišel za ostatními. Vrátili jsme se spolu k srnčeti, po-
dařilo se nám ho jakžtakž vyfotografovat, ještě bylo mokré od plodové vo-
dy. Po jednoznačném hlasování jsme se dohodli, že z lesa zmizíme, aby se 
k němu jeho matka srna mohla vrátit. (Na místě jsme se znovu byli podívat  
po třech dnech, srnče už na původním místě nebylo, přesto jsme snad za-
slechli jedno jeho písknutí z nedaleké stráně.) Nad Kopáčkovou strání jsme 
obdivovali krásnou novou lavičku a pokochali se výhledem na horní část 
obce. Po zdařilé akci jsme se vrátili ke školnímu obědu. 

Mapa opevnění v okolí Kunčic nad Labem. Červené X – opevnění na Ov-

čáku (Langenau – Lánov, Hüttendorf – Zálesní Lhota, mapa má opačnou 

orientaci, jih je nahoře) 
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PLAVÁNÍ 
 
Všichni žáci naší školy (s výjimkou několika jedinců, kterým to nedovoloval 

jejich zdravotní stav) absolvovali deset dvouhodinových lekcí plaveckého 

výcviku v jilemnickém bazénu. Se štěstím jsme celý projekt dokončili velmi 

těsně před vyhlášením nouzového stavu, naposledy jsme v Jilemnici totiž 

plavali 9. března. Všechny děti zdokonalily své plavecké umění, všechny 

po skončení kurzu obdržely diplomy. Plavecký výcvik ve stejném období 

plánujeme i pro příští školní rok, tak doufejme, že nám ho nějaký virus ne-

překazí. 
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 Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 
Letošní rok nám nedopřál tolik akcí jako rok loňský. Na lyžařský výcvik se 
přihlásila pouze 1 školačka a o tříleté děti, bohužel, paní Barešová neměla 
z důvodu bezpečnosti zájem. Proto výcvik odpadl. 
V zimě nás navštívil pan Mgr. Macků s hudební pohádkou „Babička Chrota 
vypráví“. Děti poznaly spoustu starých nástrojů, které zaujaly i nás učitelky. 
Pan Macků dokázal i zahrát na většinu těchto nástrojů, a proto ho rádi uví-
táme i příště s dalším programem. 
 

V měsíci únoru si děti užily karneval s pohoštěním, cenami a soutěžemi. 
Maminkám moc děkujeme za přípravu pěkných masek. 
 
V březnu nás svým vystoupením potěšil kouzelník Reno, který dokázal  
i děti zapojit do kouzlení. 
Také jeho zvířátka měla u dětí velký úspěch. 
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Od ledna do března se předškoláci vzdělávali při seminářích p. Nývltové  
z KRNAPu. 
Stihli jsme ještě 1 loutkové představení „Ošklivé káčátko“ v Dolní Branné. 
 
Od 16. 3. do 24. 5. byla školka kvůli pandemii uzavřena. Protože se učitel-
ky s dětmi nemohly setkávat, připravily pro ně v tuto dobu vzdělávací úkoly 
na webových stránkách školy. S maminkou si také děti mohly projít zahra-
du, kde na ně čekaly sportovní, vzdělávací a konstruktivní úkoly (hod na cíl 
šiškou, skákání panáka, chůze po čáře, lezení, poznávání květin, stavba 
věže podle předlohy, počítání šišek a stromů, kresba křídou na tabuli). Po 
splnění úkolů se děti mohly odměnit sladkostí z „pokladu“. 
Další soutěživé úkoly s odměnou čekaly na děti 1. června na jejich svátek. 
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Loučení se školkou čeká naše předškoláčky koncem června, letos bez 
účasti rodičů. 

                                                 
                                                                 (Jitka Adolfová – vedoucí učitelka) 
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Jak jsme přežili  první pololetí v letošním roce? 
 
Začali jsme hezky zvesela opět „candrbálem“ na téma „VODA“. Člověk by 

nevěřil, jak se všichni dokázali vyburcovat a vymyslet originální masky, ať 

už se jednalo o vodníky a vodnice, chobotnice, či rybičky, mrak s kapkami 

deště, kapku vody, rybáře, piráty, kapitány lodí, plavčíky, lázeňské či moř-

ské panny, velmi vyvinutou potápěčku, … A nádherná loď s plavčíky a ka-

pitánem dokonce připlula až z Hostinného za halasného zpěvu – před vše-

mi smekám, byla to nádhera. 

ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI 
V ČR  
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Další akcí byla „Výročka“, kde se sešlo 92 lidí. Zábava byla výborná,  ve 
dvou vstupech nám předvedly děvčata z Hostinného tanečky, jako vždy 
skvěle připravené. A co si budeme namlouvat, v jejich věku – a to nemys-
lím zle – se učit pořád nové věci je úctyhodné. „HOSTINKY“– jste fajn. 

A pak nás přepadl COVID 19 a vše se zastavilo, vše se odvolalo a čekalo 
se a čekalo. 
Přečkala se karanténa a už se začínáme zase rojit, a to 5. 6. 2020 na akci 
Rozchodíme civilky, kdy pojedeme do Víchové, kde proběhne pochod 
s hůlkami NORDIC WALKING za podpory našich milých „holek“ z Prahy. 
Také si trošku protáhneme tělo při cvičení na židlích, popovídáme si a poje-
deme domů. 
Aby toto čteníčko bylo zajímavější, přidávám nějaké to foto z akcí. 
Už se těším na další akce a samozřejmě na vás. 

 

 

                                                           (Hana Novotná – předsedkyně svazu) 
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Přijedeme za vámi domů a pomůžeme aneb Jak využít osobní asisten-
ci v Kunčicích 

 
Jste v situaci, kdy vám již ubývají síly, doma se cítíte dobře, ale nejste 
schopni si vše zabezpečit sami?  
Pečujete o blízké – staráte se o své rodiče či postižené dítě – a chodí-
te při tom do práce a přivítali byste odpočinek a odbornou pomoc? 
 
Pokud je odpověď na některou z otázek ano – tak bychom vám rádi nabídli 
naši podporu. Jsme terénní osobní asistence fungující od roku 2013 pod 
Diakonií ČCE ve Vrchlabí a nabízíme pomoc lidem ve věkovém rozsahu od 
7 let až do seniorského věku. Osobní asistenti jsou lidé, kteří pečují o se-
niory, osoby se zhoršeným zdravotním stavem, tělesným a mentálním po-
stižením či autismem v jejich domácím prostředí. 
Co nabízíme: 
 Ráno vám pomůžeme vstát z postele a pomůžeme při hygieně či po-

řádné koupeli. Přichystáme snídani nebo uvaříme jednodušší jídlo. 
 Pokud vaše lednička zeje prázdnotou,naplníme ji podle vašeho se-

znamu. 
 Můžeme vám pomoci s menším úklidem (mytí nádobí, zalévání kvě-

tin, utírání prachu, vytírání a luxování podlahy, péče o prádlo), abyste 
se doma cítili dobře. 

 Doprovodíme vás k lékaři, na procházku, nebo kam si řeknete. 
 Můžeme si s vámi jenom popovídat, zahrát hry nebo dělat něco, co 

máte rádi, když vám bude smutno. Umíme naslouchat a nosíme 
s sebou dobrou náladu. 

 Pomůžeme vám sehnat kontakty na kadeřníka, pedikéra či další in-
formace a služby, pokud je pro vás internet jedna velká neznámá. 
Hodíme vám do schránky dopis, vyzvedneme léky v lékárně apod. 

         

 DIAKONIE – OSOBNÍ ASISTENCE 
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 V případě mentálního postižení pomůžeme nacvičit a rozvíjet kon-
krétní dovednosti. 

 
Hodina asistence stojí 100–130 Kč a služby se dají hradit z příspěvku na 
péči, který vám můžeme pomoci vyjednat. 
Více informací najdete na www.vrchlabi.diakonie.cz, nebo na telefonním 
čísle vedoucí služby: 739 244 667. 
 
                                                                        (Diakonie – osobní asistence) 

 Z TĚLOVÝCHOVNÉ JEDNOTY SOKOL  

SPV TJ Sokol Kunčice nad Labem 
 
Vyhlášením nouzového stavu 11. 3. 2020 kvůli epidemii koronaviru byly 
zrušeny všechny sportovní i kulturní aktivity. Rozehraná soutěž Vrchlabské 
ligy neregistrovaných v kuželkách ročník 2019–2020 se nedohrála. Žádné 
naplánované aktivity jako úklid obce a čarodějnice se neuskutečnily. Po 
rozvolnění nařízení 11. 5. se volejbalisté začali scházet již venku na 
Šutráku. Vzhledem k tomu zatím žádné další akce neplánujeme. Uvidíme, 
jak se bude situace ve státě a ve světě vyvíjet, snad to vše brzy pomine  
a opět se budeme moci bez omezení scházet u sportovních a kulturních 
akcí. Ať vše ve zdraví přežijeme a na shledanou.   
 
                                                                                         (Eliška Matoušová) 

 
Tenis, mariáš a stolní tenis 
 
Oddíl tenisu má k 1. 6. 2020 zaregistrovaných u Českého tenisového svazu  
96 rekreačních + registrovaných hráčů. Z tohoto počtu je 22 dětí + dorostu 
do 20 let a z nich většina už 10. rok pravidelně trénuje ve dvou skupinách 
Tenisové školy pod vedením trenérů Jiřího Dejmka ve Vrchlabí a Bohouše 
Rulce, Jiřího Johanidese a Tomáše Pavla v Kunčicích n/L. 
„Díky“ pandemii covidu-19 a vyhlášení nouzového stavu byla většina pláno-
vaných tenisových turnajů zrušena v celé ČR, a tak jen 4. 1. 2020 z 6 dvo-
jic obsadili Tomáš a Matěj Karavanovi 2. místo.  
Až po uvolnění jsme se zúčastnili dalších 2 turnajů. V Trutnově 16. 5. 2020 
z 9 dvojic vyhráli členové našeho oddílu T.+ M. Karavanovi a na turnaji ve 
Vrchlabí z 19 dvojic obsadili 5.–8. místo T. + M. Karavanovi a Sturm Vladi-
mír ve dvojici s J. Tichým st. 

http://www.vrchlabi.diakonie.cz
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Náš tenisový oddíl je „raritou“ a v širokém okolí je známý tím, že máme 
nejdelší venkovní sezonu a nejdříve hrajeme tenis venku, letos už 9. 3. 
2020, a to je překonaný rekord z roku 2016, kdy jsme poprvé hráli 16. 3. 
2016 ! 
Průběžně byl členy oddílu udržován tenisový kurt a okolí. Zima 2020 byla 
v Kunčicích n/L katastrofální a nebruslilo se ani nelyžovalo ani jeden den! 
Jsme hrdi na členku oddílu tenisu Kateřinu Mečířovou, která na hrách  
IX. zimní olympiády dětí a mládeže v lednu 2020 získala ve štafetovém zá-
vodě trojic v biatlonu za Královéhradecký kraj bronzovou medaili, 
v závodech jednotlivkyň ve sprintech obsadila 5. a 8. místo a ve všech 3 
závodech z 30 střel neminula ani jeden terč! 
Od 1. 1. 2020 do vyhlášení nouzového stavu 12. 3. 2020 jsme pravidelně  
využívali hernu na stolní tenis. 
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 2020 jsme se zúčastnili pouze 1 turnaje v mariáši ve Štěpanicích 
(když další plánované byly zrušeny kvůli pandemii ) a z 39 účastníků obsa-
dil Sturm Vladimír 8. místo. 
V plánu do konce roku 2020 mají členové oddílu ještě uspořádání 11. An-
greštova memoriálu, 6. Bomba cupu a 1. Aldova metru, turnaje žactva + 
dorostu v tenise , 10. tenisovou olympiádu mládeže, turnaj v mariáši a šip-
kách a v jednání je i beseda s vicemistrem světa juniorů v biatlonu 2020 
Jakubem Čtvrteckým. 
 
                              (Za tenisový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek,    
                                                                             vypracoval Vladimír Sturm) 
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem –  
jaro 2020 

Začátek kalendářního roku nenasvědčoval ničemu „převratnému“.  
A-mužstvo trénovalo 1x týdně výběhem a středečním fotbálkem se starou 
gardou v hale v Jilemnici. Sehráli jsme i přípravné utkání s Prosečnou, kde 
jsme hlavně vyzkoušeli nové dresy. Na další přípravné utkání s Hostinným 
již nedošlo. 

Mladší žáci trénovali 2x týdně. V úterý v kabinách či venku a ve čtvrtek 
v hale v „Tyršáku“ ve Vrchlabí, kde nás navštívil trenér mládeže pro OFS 
TRUTNOV pan Pleva a udělal s námi dva ukázkové tréninky. 
Ještě musíme zmínit úspěch dvou našich mladších žákyň Adély Kovaříko-
vé a Anny Kuželové, které reprezentovaly výběr OFS Trutnov v halové zim-
ní lize v Jaroměři. Dívky se umístily druhé v konkurenci Hradce Králové, 
Rychnova a Náchoda.  
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Pak bohužel došlo k zastavení veškeré činnosti a zrušení soutěžního roční-
ku 2019/2020 ve všech amatérských soutěžích, což znamená, že do sezo-
ny 2020/2021, která začne v půli srpna, nastoupíme do stejné soutěže. 
Po uvolnění opatření již od 12. 5. 2020 trénujeme. Žáci úterý a čtvrtek,  
A-mužstvo v úterý a ve středu fotbálkem se starou gardou. 
V sobotu 6. 6. 2020 jsme s A-mužstvem sehráli již druhý přátelský zápas 
v roce 2020 s Dolní Brannou. Vyhráli jsme 3:2.  
A-mužstvo a mladší žáky v létě čekají převážně tréninky a přátelská utkání. 
Stará garda se zúčastní Memoriálu Jiřího Matouše a Františka Vrány 
v Dolní Branné, kde bude obhajovat loňské vítězství. 
Během nucené odstávky se nám podařil udělat servis sekačky (nabroušení 
vřeten). Dále zařídit dotaci u MŠMT, ze které jsme zakoupili nové hliníkové 
branky pro mladší žáky. 
Závěrem bych chtěl poděkovat panu Láďovi Mizerovi za dlouholetou, odda-
nou a spolehlivou činnost ve funkci prezidenta klubu TJ Sokol Kunčice nad 
Labem, spolek, a popřát novému předsedovi TJ Janu Bočkovi hodně sil. 
  
                             (Za fotbalový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek,   
                                                                                  vypracoval Karel Kužel) 

Z HASIČSKÉHO ODDÍLU 

Rok 2020 jsme začali tradiční Výroční valnou hromadou v restauraci Savoj, 
kde jsme si zvolili na další 5leté období nový výbor. O kulturní vystoupení 
se postaraly děti ze ZŠ Dolní Branná pod vedením Lucie Čermákové.  
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Také jsme navštívili VVH v Dolní Branné, Podhůří, Horní Kalné a Klášter-

ské Lhotě. V únoru Michal Vejnar a Karel Kalenský s jednotkou JSDH 

Vrchlabí 3-Podhůří likvidovali na Vrchlabsku následky vichřice Sabine.   

Navštívili jsme tradiční hasičský ples v Dolní Branné. Během koronavirové 

krize jsme v hasičárně rozlévali našim občanům dezinfekci. 11. dubna ve 

spolupráci s HZS Vrchlabí, JSDH Vrchlabí 3-Podhůří naše jednotka likvido-

vala lesní požár u hřbitova.  

V květnu jsme uspořádali sběr železného šrotu. 23. května  se konala  bri-

gáda u naší hasičárny. To je v kostce dění za první půl rok roku 2020. 

                                                                      (Michal Vejnar – starosta SDH) 
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NAŠE OBEC ZÍSKALA OSVĚDČENÍ O ÚSPOŘE EMISÍ.  
TŘÍDĚNÍ MÁ SMYSL.  

OSVĚDČENÍ PRO KUNČICE NAD LABEM 
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Kunčice nad Labem – ZPRAVODAJ (MK ČR E 23720) – zpravodaj pro potřeby občanů. Za 

obsah příspěvků odpovídají autoři. Náklady na výrobu jsou hrazeny z rozpočtu obce a sponzor-

ských darů.  Číslo 1/2020 bylo vydáno dne  15. 6. 2020. Vydává: Obecní úřad Kunčice nad La-

bem 121, 543 61. Titulní fotografie (nová lavička): Jan Knap. Připravila: Tereza Kohutková. 

Tisk: KRPA FORM, Dolní Branná.   


