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Vážení spoluobčané, 

právě držíte ve svých rukách druhý výtisk našeho zpravodaje v roce 2022.

Tento úvodník nemohu začít ničím jiným než nedávnými volbami do zastupitelstva naší 
obce. Tentokrát se o přízeň voličů ucházely 3 strany, z níž bylo zvoleno 9 členů 
zastupitelstva.

Nezávislí:    M. Kracíková, K. Kužel, P. Hromádková, Ing. Jiří Žďárský
Sokolíci:      Mgr. V. Sturm, J. Petrák, L. Szombat,   
Hasiči:          H. Kučerová, M. Vejnar

Starostkou byla zvolena Miroslava Kracíková, místostarostkou Hana Kučerová. Děkuji 
všem voličům za důvěru a gratuluji nově zvoleným zastupitelům. Těším se na vzájemnou 
spolupráci.

Nadcházející období nebude snadné. Nejen covid a válečný kon�ikt na Ukrajině, ale také 
energetická, in�ační i klimatická krize budou témata, před kterými neutečeme a se 
kterými budeme muset pracovat. Mají dopad do našeho života, včetně veřejné správy, ale 
i v tomto případě věřím, že vše zvládneme a bude možné se věnovat též ostatním běžným 
záležitostem, včetně nových investičních akcí a dalšího rozvoje obce. 

O letních prázdninách jsme rekonstruovali školní kuchyň v MŠ Kunčice nad Labem včetně 
stavebních úprav z vlastních obecních zdrojů. 

Zaměřme se nyní na projekty, které pro vás připravujeme nebo jsou již realizovány: 
cyklotrasa směr Klášterská Lhota, komunikace, vodovod a kanalizace pro 8 nových 
stavebních parcel na louce naproti  pneuservisu, revitalizace Šutráku,  parkoviště u ZŠ, 
tělocvična u ZŠ, chodník směr Vrchlabí 3.

Jistě jste si všimli, že nám již svítí  solární 
světla v ulici ke hřbitovu a v uličce ke školce 
a také občané mohou využívat novou 
autobusovou zastávku u Míčů.
Zmodernizovali jsme prostory pro naše 
fotbalisty a rozhodčího. 
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Pokračování na další stránce.



4

Největší investicí letošního roku byla modernizace školní 
kuchyně včetně stavebních úprav v naší MŠ, které jsme 
�nancovali z rezerv obce. Občané si novou kuchyň mohli 
prohlédnout při slavnostním předání s ochutnávkou jídel 
připravených v nové kuchyni. 

I letos proběhlo a ještě do konce roku proběhne několik akcí, kde 
jsme se mohli společně setkat. Oslava MDŽ, čarodějnice, dětský 
den, noc kostelů,  rozloučení s létem, rozsvěcení vánočního 
stromu, v kapli Panny Marie měl koncert Krkonošský horal. 
V rámci tohoto bilancování se přeneseme do současnosti, která 
jednoznačně patří nejkrásnějším svátkům v roce, svátkům 
vánočním. Tímto Vás chceme pozvat na koncert Terezy 
Kopáčkové do kaple Panny Marie, v základní škole připravujeme 
s dětmi vánoční setkání se staršími občany obce. 

Jménem svým,  jménem  paní  místostarostky,  zastupitelů obce 
a zaměstnanců obce, přeji všem krásné a pohodové Vánoce v 
kruhu Vašich nejbližších, bohatou nadílku, rozzářený stromeček 
a rozzářené oči Vašich dětí. Do nového roku přejeme pak vše jen 
a jen to nejlepší, hlavně hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, 
osobních a pracovních úspěchů.    
 

před rekonstrukcí

po rekonstrukci

Miroslava Kracíková – starostka obce



INFORMACE Z EVIDENCE OBYVATEL 
obce Kunčice nad Labem prosinec 2022

K 31.11.2022 je v obci 594 trvale přihlášených obyvatel.

Věkové rozložení
Děti 0-5 let    47 (17 děvčat, 30 chlapců)
Děti 6-17 let    76 (44 děvčat, 32 chlapců)
Věk 18-29 let    67 občanů (30 žen, 37 mužů)
Věk 30-39 let    93 občanů(39 žen, 54 mužů)
Věk 40-49 let    87 občanů(40 žen,47 mužů)
Věk 50-59 let    86 občanů(39 žen, 47 mužů)
Věk 60-69 let    69 občanů(35 žen, 34 mužů)
Věk 70-79    48 občanů(25 žen, 23 mužů)
Věk 80-89    17 občanů(12 žen, 5 mužů)
Věk 90-99 let      5 žen

Statistika pohybu obyvatel za 2. pololetí 2022
Přistěhovalo se 19 obyvatel
Narodily se 3 děti
Odstěhovalo se 9 obyvatel
Zemřeli 3 obyvatelé

Narození
Matějec Šimon ( 1. pololetí )
Zuzánek Kristián
Jebavý Jakub
Maňásková Johanka
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Úmrtí
Mazánek František
Tryzna František
Jech Pavel
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA V DRUHÉPOLOVINĚ ROKU 2022 
83 let oslavila
paní Houžvičková Jitka
82 let oslavila
paní Janovská Jarmila
81 let oslavili
paní Votočková Marie 
pan Erlebach Antonín
80 let oslavila
paní Mertlíková Marie
79 let oslavila
paní Erlebachová Miluše
78 let oslavili
pan Čermák Václav
pan Vas František
77 let oslavila
paní Mařasová Eva
76 let oslavili
paní Vejnarová Zdeňka
pan Filek Petr
75 let oslavila
paní Sáblíková Vědunka
74 let oslavili
pan Ing. Žďárský Jiří
paní Jebavá Růžena
paní Čápová Bohunka
73 let oslavili
pan Mejsnar Lubomír
Sturm Vladimír
pan Babič Jiří
72 let oslavili
paní Sturmová Olga
paní Matoušová Eliška
pan Exner Eduard
71 let oslavili
pan Bartoň Jaroslav
paní Rousová Eliška
pan Popelka Jan
70 let oslavili a oslaví
pan Míč Zdeněk
paní Šírová Věra
pan Kameník Petr
pan Mizera Ladislav
paní Mejsnarová Hana

Blahopřání k jubileu
Všem oslavencům dodatečně 

přejeme hodně zdraví, 

s některými oslavenci jsme se 

osobně setkali. 
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Kniha o Kunčicích je koncem roku 2022 ve fázi sběru obrazové přílohy a sestavováním 
textů. V této souvislosti bychom chtěli znovu s prosbou oslovit všechny občany a 
pamětníky Kunčic a požádat je o možnost zápůjčky jejich fotogra�í nebo starých 
pohlednic, starých tisků, pozvánek nebo plakátů, které by vhodně doplnily připravovaný 
text. Neméně významné a přínosné budou také vzpomínky těch občanů Kunčic, kteří 
například pamatují dobu po roce 1945. 

Jménem realizačního týmu autorů bych proto chtěl poprosit všechny občany i pamětníky, 
zda nám mohou vyjít vstříc a případně nabídli své fotogra�e a pohlednice nebo jiný 
dokumentační materiál (snímky z činnosti spolků, živelných pohrom, významných 
událostí, zajímavých zařízení, vedoucích a ředitelů školy a podniků, starostů a předsedů 
MNV, apod.). Všechny snímky si rádi oskenujeme a případně použijeme do publikace. 
Všechny, kteří poskytnou do publikace k oskenování zajímavé fotogra�e, pak uvedeme v 
poděkování v závěru knihy a po vytištění je obdarujeme připravovanou reprezentativní 
knihou o obci Kunčice. Budou tak mít památku do budoucna nejen oni, ale i jejich 
potomci.

Během roku 2022 a ještě také v roce 2023 se bude v obci pohybovat známý fotograf Ctibor 
Košťál, který svými snímky obce i jejich občanů a spolků doplní knihu o nádherné a 
netradiční fotogra�e. Rádi bychom tak poprosili všechny občany, aby mu vyšli vstříc a 
umožnili mu vyfotografovat nejen zajímavá zákoutí obce, ale také architektonicky 
zajímavé detaily starých domů nebo činnost současných spolků.

Pokud budou práce na knize pokračovat podle plánu, tak budeme schopni společně 
všichni pokřtít naši společnou první knihu o dějinách Kunčic nad Labem během podzimu 
2023.

Děkuji předem za jakékoliv nabídky dokladů a pamětí.

Mgr. Roman Reil

redaktor chystané publikace o obci Kunčice n. L. a vedoucí Státního okresního archivu v 
Trutnově

Tel.  605 226 067 nebo 499 829 422        E-mail: roman.reil@seznam.cz   

Při této příležitosti jsme na obci zřídili veřejný účet, kam mohou občané i �rmy poukázat 
�nanční částku 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.

KNIHA HISTORIE KUNČIC NAD LABEM
123-4572870237/0100
CZ78 0100 0001 2345 7287 0237
Majitel účtu: Obec Kunčice nad Labem

Přípravy s knihou o Kunčicích n. L. �nišují
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Směsný komunální odpad má obsahovat jen nerecyklovatelné odpady či jinak 
nevyužitelný zbytek komunálních odpadů. Sebraný směsný komunální odpad je 
předáván specializované �rmě k dalšímu nakládání.

Možnosti snižování komunálního odpadu
 Zlepšit kvalitu třídění, tzn. neodkládat recyklovatelné odpady ( papír, plasty, sklo, textil, 
stavební odpad, kovové odpady, dřevo do nádob určených pro komunální odpad.

Celkem jsme vytřídili 96,08 tun recyklovatelných složek za rok. Přepočet na  jednoho 
občana 173,11 kg za rok.
Náklady obce na likvidaci odpadů  497 185 Kč
Příjmy za třídění odpadů   157 443 Kč
Poplatky od občanů    266 956 Kč

Příklad rozboru směsného komunálního odpadu – obsahuje 72% recyklovatelných složek

Pokračování na další stránce.

INFORMACE O ODPADECH 
V KUNČICÍCH NAD LABEM

Produkce komunálních odpadů za rok 2021

Stále produkujeme vysoký podíl směsného komunálního odpadu.

Ve směsném komunálním odpadu můžeme nalézt ještě kolem 70 % 
recyklovatelných složek!!!

Zlepšením separace recyklovatelných složek můžeme snížit produkci 
směsného komunálního odpadu až na 20-30% a snížit naše náklady na 

odstraňování směsného komunálního odpadu.

Je mnohem jednodušší vyseparovat recyklovatelné složky na počátku – 
v domácnosti než roztřiďovat smíchaný odpad po vysypání z 

popelářského auta a získávat z něj recyklovatelné složky.
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Příklad rozboru směsného komunálního odpadu – obsahuje 72% recyklovatelných složek

Zákon o odpadech ukládá, aby vytříděné recyklovatelné složky v obcích činily od roku 
2025 alespoň 60% ze všech vyprodukovaných komunálních odpadů. V loňském roce jsme 
vytřídili a za to bychom vám chtěli poděkovat. V dalších letech se budeme  i  nadále 53%, 
společně snažit co nejvíce odpad třídit, abychom dosáhli na státem vytýčené % 
recyklovatelné složky.

INFORMACE O ODPADECH

Ń azev odpadu  
Ň̌́́̌́́́ amereny podıl ve smesnem komunalnım odpadu 

(%hm.) 
B̌́́ iologicky rozlozitelny odpad (rostlinny, 
ǩ́̌̌̌̌̌́ uchynsky, vcetne zivocisneho)  29 % 

Ṕ́ lasty + napojove kartony  10 % 

Ṕ apır  9 % 

Sklo  10 % 

Elektroodpad  2 % 

Ď revo  1 % 

Ǒ devy, textil  5 % 

kovy 3 % 

Ś tavebnı odpady  3 % 

CELKEM	recyklovatelné	složky	 	 72	%	

CELKEM	 zbytkový	 směsný	 komunální	
odpad	 po	 odseparování	
recyklovatelných	složek	 	

28	%	

 

Ilustrační foto – směsný komunální odpad vysypaný z popelářského vozu

„A PROTO NOVĚ BIO ODPADY MŮŽEME ODKLÁDAT DO NÁDOB 
CELOROČNĚ, O SVOZU BIO NÁDOB BUDETE INFORMOVÁNI“



Svazek obcí Horní Labe, se sídlem v Hostinném, je 
nositelem projektu, který v prosinci tohoto roku bude 
končit. Díky dotačním penězům se podařilo udělat pro 
rozvoj našeho území kus dobré práce. 
V rámci realizace projektu jsme spolu s odborníky 
zpracovali, tolik potřebné, strategické a rozvojové 
dokumenty nejen pro naše obce, ale i pro Svazek obcí 
samotný. 

Strategický plán Svazku obcí Horní Labe

je hlavním koncepčním dokumentem pro rozvoj území 
od roku 2021 do 2030. Zachycuje situaci v jednotlivých 
obcích i v regionu jako celku a srovnává situaci s vyššími 
územními celky. Strategický plán formuluje společné 
rozvojové záměry. Slouží do jisté míry jako rozvojový 
průnik a nadstavba plánů jednotlivých obcí a re�ektuje 
také zvýšení role Místních akčních skupin (MAS), které rovněž komplexně usilují o rozvoj 
území. Vyjasňuje tak vztah SOHL s ostatními aktéry rozvoje v regionu (MAS a DSO – 
dobrovolné svazky obcí) a nastiňuje způsob možné spolupráce.
Jako nedílná součást Strategie svazku, byly zpracovány 3 koncepce (Koncepce systému 
třídění a sběru odpadů, Koncepce řešení čištění odpadních vod a Koncepce rozvoje 
cyklodopravy), z jejíchž závěrů Strategie vycházela. 

Dalším „dítětem“ projektu jsou Rozvojové strategické dokumenty zpracované pro 12 
obcí Svazku (Horní Kalná, Dolní Kalná – aktualizace, Horní Olešnice, Dolní Olešnice, 
Chotěvice, Nemojov, Čermná, Hostinné – aktualizace, Kunčice nad Labem – aktualizace, 
Dolní Branná, Dolní Dvůr, Černý Důl).
Pro každou obec je tvorba Strategického dokumentu velmi důležitá, a to nejen z důvodu 
efektivního plánování zejména investičních projektů obce, na které je pak možné, 
díky zpracované (za participace odborníků i občanů) a zastupitelstvem obce schválené 
Strategii, získat evropské i státní dotace. 
Strategický dokument se skládá z analytické části, která má za úkol zmapovat aktuální stav 
v jednotlivých oblastech obce (např. sociodemogra�cká situace, veřejné služby a 
občanská vybavenost, správa a řízení obce a úřadu, hospodaření obce, trh práce a 
podnikatelské prostředí, cestovní ruch, doprava a dopravní infrastruktura, životní 
prostředí a zemědělství a v neposlední řadě trávení volného času). Vzniklý podklad 
(analýza) je poté základem pro tvorbu návrhové a implementační části dokumentu, které 
nastaví směr a cíle dalšího rozvoje obce s návrhem, jak je úspěšně naplňovat.

PROJEKT „SOHL - PŘEMÝŠLÍME STRATEGICKY“ 
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Pokračování na další stránce.



Strategické dokumenty jsou zveřejněny na webových stránkách Vašich obcí a 
Svazku www.sohl.cz

Dále jsme zpracovávali Studie proveditelnosti konkrétních projektů, Generely zeleně a 
velkou kapitolou jsou i Pasporty majetků jednotlivých, do projektu zapojených, obcí. 

Více informací k projektu (včetně �nančních) a většinu 
zpracovávaných dokumentů si můžete prohlédnout na stránkách 
www.sohl.cz pod projekty, nebo si rovnou (Do naskenujte QR kód. 
konce projektu tam přibydou i právě zpracovávané Pasporty a některé 
studie proveditelnosti.)

Cílem projektu je posílení strategického řízení subjektů v území, optimalizace procesů 
a postupů ve veřejné správě. 

Díky zrealizovaným vzdělávacím aktivitám jsme přispěli i k profesionalizaci veřejné 
správy, prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností zástupců našich obcí.

11

Kromě zjevného užitku ze zpracovaných dokumentů a vzdělávacích aktivit, uspořil Svazek 
a jeho obce, díky spolupráci v území a spolu�nancování od Evropské unie a MPSV ČR, 
celkem 6.455.917 Kč.

 Těšíme se na další spolupráci při rozvoji našeho regionu. Lenka Kněžourová
manažerka svazku

PROJEKT „SOHL - PŘEMÝŠLÍME STRATEGICKY“ 
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VODOVODY A KANALIZACE
Vzhledem k tlakovým poměrům ve vodovodní síti důrazně doporučujeme mít v 
zájmu ochrany vnitřních vodovodních rozvodů v každé nemovitosti napojené na 
veřejný vodovod instalovaný funkční regulátor tlaku s předřazeným �ltrem. 

Předpisy pro provoz čistírny odpadních vod tvořené tříkomorovým 
septikem doplněným neprovzdušňovaným BIO �ltrem:

Pokyny pro producenty odpadních vod

Do odpadů v objektu, ke kterému je čistírna připojena, je zakázáno vylévat jakékoliv látky, 
které zhoršují nebo dokonce znemožňují život a reprodukci mikroorganizmů. Je zakázáno 
vypouštění zejména těchto látek:

• Toxické látky: rozpouštědla, hořlaviny, léky, přípravky na ochranu rostlin, motorové 
oleje, barvy, kysličníky, kyseliny a louhy.

• Vysoce koncentrované organické látky: jako např. zbytky jídla, ovoce, zeleniny, 
neředěné šťávy, oleje, nadměrné množství tuků.

• Nerozložitelné materiály: noviny, hygienické vložky, papírové vlhčené ubrousky, fólie, 
cigaretové nedopalky, plenky, impregnovaný papír.

POZOR na desinfekční prostředky !

Desinfekční prostředky sanitární hygieny je nutné používat velice obezřetně. Čistící a 
dezinfekční prostředky na bázi chlornanu sodného a chloru (Savo, Asanox, Colorox, Bref, 
Domestos, Duo Active a další) likvidují nejen viry a bakterie v domácnosti, ale spolehlivě i 
bakterie v čistírně a ve �ltru, které zabezpečují čistící efekt.

V případě používání uvedených dezinfekčních prostředků se doporučuje maximální 
denní dávka 0,1 l. Pro bezporuchový chod ČOV je prospěšnější výše uvedené látky 
používat spíš víckrát v menších dávkách, než jednorázově ve větším množství. Na čištění 
domácnosti doporučujeme používat, např. výrobky společnosti DEDRA, FIXINELA nebo 
ekologické výrobky od �rmy EURONA.

POZOR na tuky a oleje !

Kromě chemických činitelů jsou pro dobrou funkci �ltru ve velkém množství nebezpečné i 
živočišné tuky a rostlinné oleje (např. přesmažený olej, fritovací olej). Svým rozkladem 
silně okyselují odpadní vodu a tím vytváří velmi nepříznivé prostředí ve �ltru.

Pokračování na další stránce.
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VODOVODY A KANALIZACE
Obsluha a údržba čistírny
Obsluha a údržba čistírny spočívá v její vizuální kontrole, měření výšky kalů v 
jednotlivých komorách septiku a v odstraňování kalů.

Při vizuální kontrole je zjišťováno:

• zda v septiku nedochází k nárůstu vy�otovaného kalu v takové míře, že by mohlo 
dojít k ucpání přítokového potrubí. 

• zda nedochází k zarůstání �ltrační vrstvy ve �ltru do té míry, že omezením její 
průtočnosti dochází k nastoupání hladiny vody ve �ltru až ke dnu  přítokového 
potrubí nebo až do něj.

SEPTIK

K měření výšky kalů v septiku použijte měrku (tyč opatřenou na konci rovnou ploškou cca 
150 x 150 mm). Při pomalém potápění měrky ucítíte změnu odporu potápění, která 
znamená, že bylo dosaženo rozhraní kal-voda. Ponor měrky v tomto případě znamená 
výšku hladiny vody nad kalem. 

Obsah septiku musí být pravidelně odvážen fekálním vozem, a to jakmile výška kalu 
dosáhne jedné třetiny užitné výšky (= hloubka pod odtokovým potrubím ze septiku), 
zpravidla jednou za rok (u objektů s malou produkcí odpadních vod to může být i delší 
doba). Při vyčerpávání septiku musí být ponechána min 0,15 m vysoká vrstva kalu k 
naočkování. 

FILTR

Při čištění �ltru je třeba odstranit přebytečný nárůst bio�lmu (hnědé chuchvalce kalu) na 
�ltračních rohožích, ale až v případě, že dochází k omezování průtočnosti �ltru a tím ke 
zvyšování hladiny nad rohožemi. Nárůst je odstraňován oplachem vodou, koštětem nebo 
vyklepáním. Rohože se nesmí vyčistit zcela, je nutné ponechat část bio�lmu (do 25 
%) na rohoži na zaočkování.  Kalovou vodu a kal z čištění vypustit do první komory 
septiku.

Přebytečný a usazený zbytkový kal (odseparované částice) z prostoru pod �ltračními 
rohožemi �ltru se musí v pravidelných časových intervalech odtahovat pomocí čerpadla. 
Tento časový interval je v rozmezí týdnů až měsíců, podle množství usazeného kalu. V 
případě delší odstávky je nutné �ltr vyčerpat a vypláchnout vodou. Veškerý kal je 
vyčerpáván do první komory septiku nebo odčerpáván do fekálního vozu.

Foto:  vzorové ukázky nárůstu bio�lmu ve správně fungujícím �ltru

Ing. Eva Gebrtová, Vodohospodářské služby RT s.r.o. Lánov



KAPLE PANNY MARIE

Kaple Panny Marie je chloubou naší obce. I letos se v ní konaly slavnostní společenské 
akce – svatba, vítání občánků, loučení s páťáky, koncert 
Krkonošského Horalu.
26.12.2022 je naplánován koncert Terezy Kopáčkové.
Během roku bylo slouženo několik mší vrchlabským 
farářem THDr. Ing. Jiřím Šlégrem.           
Na Štědrý den je naplánována Půlnoční mše svatá.
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KAPLE PANNY MARIE
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA
VÁNOČNÍ VZPOMÍNÁNÍ 
paní Jarmily Antošové z Mrklova, z vesničky, která je dnes součástí Benecka. Letos by oslavila 
93. narozeniny, bohužel se dožila jen 77 let.  

Pro mě jako malou holku začaly Vánoce začátkem prosince. Sedávala jsem na překládce 
tkalcovského stavu vedle svého dědy a on mě učil zpívat všechny ty krásné koledy, uměl je 
zpaměti a bez not. Zpívali jsme je každý večer a já na ně stále vzpomínám. Měla jsem také 
moc ráda, když pan Svět, který měl u nás ve vesnici „konsum“, vystavěl v okně vánoční 
čokoládové �gurky. Chodili jsme se tam na ně dívat cestou ze školy. Slavnostní  chvíle 
nastala, když maminka řekla, že si půjdeme vybrat do konsumu procenta. Chodili jsme 
tam totiž nakupovat a každá částka zaplacená za nákup se zapsala do knížky, koncem roku 
z toho byl úrok. Bylo tam asi 20 Kč. Pro mě nastalo velké radování, když maminka řekla, že si 
mohu za 10 Kč nějaké ty �gurky vybrat. Za ostatní peníze maminka nakoupila nějaké 
potraviny. 
Tehda skoro v každé chalupě do noci klapaly tkalcovské stavy. U nás v chalupě také a ještě 
v druhém rohu světnice hrčel šicí stroj, maminka byla švadlena. Všichni lidé pospíchali, aby 
včas odvedli svoje dílo a aby nějaká ta korunka zbyla na vánočky a ostatní jídlo pro blížící 
se svátky. Asi za týden se celá světnice vypoklízela a umyla. Pak nastalo pečení vánoček a 
koláčů. Maminka je pekla v prachovickém mlýně, kde měla rodiče. Více jak týden se kolem 
mlýna šířila líbezná vůně, když babička vytahovala z pece krásné, zlatavě hnědé vánočky. 
Tenkráte se do těsta dávalo málo cukru, tuku, vajec. Rozinek dost, byly tehdy laciné. Těsto 
bylo lehké a vánočka jedna hezčí než druhá.
A cukroví. Maminka pekla troje. Kolečka slepovaná švestkovými povidly a pracinky 
pečené ve formičkách, ale místo oříšků v nich byla rozemletá jádra ze švestkových pecek. 
Také anýzové preclíčky, které se upečené potíraly bramborovým škrobem a obalovaly v 
moučkovém cukru. Ty nikdy nesměly chybět na stromečku jako ozdoba.
Pak nastal konečně Štědrý den. K snídani pekla maminka topinky s česnekem mazané 
máslem a k tomu se pila bílá káva. Dospělí si připili číškou rumu, aby prý byli po celý rok 
zdrávi. Rum se kupoval jen na svátky, až přijdou tetičky a strýcové na koladu, aby byl do 
čaje.  
Po snídani děda s tatínkem snesli z půdy betlém. Tatínek jako 16 letý kluk si ho vyrobil sám. 
Domečky a darouníky si koupil, to se tenkráte objednávalo až z Králík. Betlém již stál a na 
řadu přišel stromeček - obyčejný smrček. Tatínek ho zasadil do dřevěné, zeleně natřené 
zahrádky. Na něj jsme zavěsili ty čokoládové �gurky, malá červená jablíčka, pozlacené 
ořechy a ty anýzové preclíčky, které krásně voněly a mísily se s vůní jehličí. Děda zatím 
snesl z půdy velkou petrolejovou lampu, která se věšela jen o vánocích. Byla krásně 
zlacená s velkým cylindrem a od ní se rozlévalo světlo po celé světnici. 

Pokračování na další stránce.
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VÁNOČNÍ VZPOMÍNÁNÍ  

Maminka s babičkou připravovaly hubovec. V poledne se neobědvalo, aby se vidělo zlaté 
prasátko. K večeru se nejdřív opatřil dobytek, kravám víc otrub do pití, telátku ještě hrst 
voňavé otavy, slepicím větší příděl obilí a brambor. Kočička pak večeřela s námi. 
Když se všichni členové rodiny vykoupali a převlékli do svátečních šatů, zasedlo se k 
večeři. Babička přinesla z truhly hezký ubrus s třásněmi, který se dával jen o Vánocích. Na 
něj položila bochník chleba a pod něj nějaký drobný peníz. Chleba proto, aby ho bylo vždy 
dosti a peníze, aby se prý držely doma..
Nejdříve jsme se všichni pomodlili a děda jako nejstarší načal ten do zlatova upečený 
hubovec, který jsme jedli ze společného pekáče. Děda koupil v konsumu krabici uzenáčů 
a maminka nám je obírala, abychom nesnědli nějakou kost. Pak přišla na řadu vánočka a 
dvoje cukroví. Dospělí popíjeli čaj s rumem a děti s malinovou šťávou. Pak se krájela 
jablíčka a loupaly ořechy.  
Po večeři tatínek rozsvítil stromeček. Velcí si dárky nedávali, neměli na ně peníze. Děti 
většinou dostávaly ošacení.
Já měla štěstí, tatínek byl truhlář a maminka švadlena. Dostala jsem dřevený kočárek s 
okýnky, tatínkem vyrobený. V něm byly záclonky, slamníček a  růžové peřinky. Ležela tam 
krásná panenka v šatičkách, kterou sama maminka ušila, jen plechovou hlavičku koupila. 
Co lásky a obětavosti v dárku bylo. 
Štědrý večer se zakončil koledami, které jsme společně zazpívali u rozsvíceného 
stromečku. Nakonec nám tatínek muzikant zatroubil „Tichou noc“.  Svíčky pomalu 
dohořívaly, vosk kapal na vydrhnutou podlahu bez koberců. Oči se pomalu zavíraly, ale v 
duši nás všech se rozprostíral klid a mír, že třebas chudí, ale všichni pospolu a máme se 
rádi. 
Tuto vzpomínku poskytla dcera paní Antošové Hanka, členka Regionálního 
národopisného souboru KRKONOŠSKÝ HORAL, který 4.12.2022 v Kunčicích v kostelíku 
připravil krásné vánoční pásmo koled pod vedením vedoucích  - Tomáše Novotného a 
Lucie Mlatečkové   

Vánoční odkaz tetičky Anči z Prachovic v r.1973
Budou-li svítit na nebi hvězdičky,
to jsou našich zemřelých,
kteří již odešli na věčnost,
dušičky.
Do oken budou nahlížeti, 
jak slaví svátek jejich děti,
v pokoji a míru mezi všemi,
v té naší krásné česné zemi.

Až na Štědrý den se sešeří,
a vy zasednete k večeři, 
též bochník chleba na stůj dejte 
a třikrát křížem požehnejte.
By po celý rok ho bylo dosti
a byl každému ve vážnosti.
Na stromku světla hezky září, 
každého v srdci něco blaží.
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KUNČICKÝ DÁMSKÝ KLUB
Již více jak rok se pravidelně scházejí kunčické ženy ve společenské místnosti na OU 
Kunčice nad Labem, kde vyrábějí různé dekorace dle svátků a ročních období. Čerpají 
inspiraci se spolku Klubíčko Dolní Branná. Kunčický dámský klub pořádá i výlety po okolí, 
v letošním roce navštívili např. Vánoční ozdoby Dvůr Králové nebo výstavu Branské 
betlémy.

PĚVECKÝ KROUŽEK KUNČICE NAD LABEM
V Kunčicích nad Labem 
vznikl Pěvecký kroužek pod 
vedením Lucie Čermákové.
Za pouhé 3 měsíce děvčata 
udělala obrovský kus práce, 
k o n c e r t o v a l a  v  D o l n í 
Branné, Vrchlabí a taky v 
Kunčicích při rozsvěcení 
vánočního stromu, kde je 
doprovázela houslistka 
Karolína Cermanová.
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Exkurze kunčických dam na vrchlabském hřbitově.

V úterý 11.10.2022 jsem měl tu čest přivítat skupinu kunčických dam u hlavního vchodu 
vrchlabského hřbitova a provést je místem posledního odpočinku našich předků. 
Vypravili jsme se po prohlídkové trase, která vznikla zhruba před pěti lety. Malý průvodce, 
který trasu popisuje, a jehož jsem autorem, vznikl díky �nanční podpoře nadačního 
fondu naší Škodovky.
Původní myšlenku, totiž zaměřit se hlavně na architektonické památky hřbitova, jsme v 
době vzniku průvodce postupně opustili. Finální verze naučné stezky sice stavební 
aspekty neopomíjí, ale spíše se zaměřuje na vrchlabské osobnosti z nedávné i vzdálenější 
minulosti, které jsou ve Vrchlabí pochovány. Jsou to například: Ignác Theodor Petera, 
zakladatel sedlářské a kolářské dílny, ze které se na počátku minulého století stala 
karosárna a je předchůdcem dnešního závodu Škoda. Jose�na Kablíková (rozená 
Ettelová), vrchlabská lékárnice a světoznámá botanička. Heinrich Ther, jeden z prvních 
krkonošských lyžařů. Adalbert Ehinger, podnikatel a sportovec, jehož prasynovec stál v 
čele právního oddělení �rmy Volkswagen v době fúze Škodovky a Volkswagenu. Guido 
Priesel, konstruktér letadel v době Velké války. Stavební podnikatel, vrchlabský starosta, 
rodák ze Špindlerova Mlýna Hollmann, kterému vděčíme za mnoho vrchlabských staveb, 
určujících tvář našeho města. Guido Rotter, textilní podnikatel, zakladatel sítě 
mládežnických ubytoven ve střední Evropě, propagátor lyžování, první prezident 
rakouského lyžařského svazu.
Ve Vrchlabí je pochován také děkan, propagátor turistiky a školní inspektor Wenzel 
Weber, z jehož iniciativy se ve Vrchlabí vystavěl nový kostel na náměstí Míru. Wenzel 
Weber má také přímý vztah k našim Kunčicím, vysvětil totiž v roce 1874 kunčický hřbitov. 
Tento letopočet najdeme na centrálním kříži našeho hřbitova. Do té doby se kunčičtí 
zemřelí pohřbívali na hřbitově v u dolnolánovského kostela sv. Jakuba.
Počasí nám při prohlídce 
přálo, a tak se nám protáhla 
na více než jeden a půl 
hodiny. Ukončili jsme ji u 
centrálního litinového kříže s 
evangelii sv. Jana a Matouše. 
Jedno z nich si dovolím 
ocitovat:
 "Já jsem vzkříšení i život. Kdo 
věří ve mne, i kdyby umřel, 
bude žít“.

Mgr. Martin Bartoš
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V muzeu historie lyžování v Dolní Branné
Na pozvání pana Aleše Suka jsme v pondělí 26. září navštívili nedávno otevřené malé, ale 
zajímavé a ojedinělé muzeum v Dolní Branné. Aleše Suka známe jako bývalého metodika 
střediska vrcholového sportu ve Vrchlabí (v něm trénovali v sedmdesátých a osmdesátých 
letech běžci, sjezdaři a sdruženáři na vrcholové úrovni, tehdejší či budoucí reprezentanti). 
Středisko zaniklo v době sametové revoluce, Aleš se poté stal učitelem a trenérem na 
sportovní škole na náměstí Míru. I tady vychoval mnoho lyžařských reprezentantů, pro 
rychlobruslení objevil olympijskou medailistku Karolínu Erbanovou, která nyní hraje lední 
hokej za českou ženskou reprezentaci. Aleš je vášnivým sběratelem všeho, co se týká 
lyžování. Myšlenka zřídit lyžařské muzeum se zrodila jen a jen v jeho hlavě, důležité je, že 
se mu ji podařilo zrealizovat až do samotného konce.

Do muzea jsme vyrazili po svých, však to z našich Kunčic není daleko. Počasí nám sice moc 
nepřálo, ale mohlo být ještě hůř. V muzeu už na nás Aleš čekal a provedl nás nejdříve 
malou expozicí s historickými lyžemi, hůlkami, sbírkou starých lyžařských vosků a 
trofejemi z olympiád a mistrovství světa. Viděli jsme tady i mnoho zajímavostí: lyže, které 
se v zimě používaly jako doplněk k dětským kočárkům, prastará kopyta na výrobu lyží, 
unikátní lyžařské vosky i první lyžařská vázání. Lyžování zřejmě vzniklo v Norsku, ve 
Skandinávii, i když podle archeologických nálezů to mohlo být i na Sibiři v dnešním Rusku.

První lyže se do Krkonoš zřejmě dostaly v roce 1880. Přivezli je dva bratři ze Slezska, jejichž 
otec je opatřil právě ve Skandinávii. Jeden ze dvou párů potom zůstal na Petrovce. Za 
prvního krkonošského lyžaře můžeme právem považovat hejtmana Oskara Vorwerga z 
Jelení Hory, který dlouho sloužil v norských službách a kromě jiného se tam naučil i 
lyžovat. Na českou stranu Krkonoš se lyže dostaly díky prozíravosti hraběte Harracha, který 
je opatřil jako pracovní výzbroj pro své lesníky v devadesátých letech 19. století. S 
Vorwergem lyžovali v Krkonoších i norští studenti: již v roce 1894 závodili Vorwerg a 
norský student ve sjezdu na lyžích od paseckého kostela k Jizeře a poprvé u nás použili k 
jízdě dvě hole. V té době bylo ale obvyklé, že lyžaři používali k jízdě jen jednu dlouhou hůl.

Jakmile hrabě Harrach nechal dovézt do Krkonoš první lyže, nápadu se chytli místní 
truhláři (Horní Branná a Dolní Štěpanice) a podle dovezených vzorů začali s výrobou 
prvních místních prkének. Používali hlavně jasanové dřevo (Skandinávci vyráběli lyže z 
hickory neboli ořechovce, stromu, který pochází ze severní Ameriky a má tvrdé, husté, ale 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Pokračování na další stránce.
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V muzeu historie lyžování v Dolní Branné
Na začátku se lyže obecně považovaly za pracovní nástroj, rychle se však přeměnily na 
turistickou a závodní výzbroj. První závody se v Krkonoších pořádaly už v devadesátých 
letech devatenáctého století, vznikaly první lyžařské spolky a kluby. Z nich se pak v 
prvních letech dvacátého století rekrutovaly dva lyžařské svazy – český a rakouský 
(německý). 
Hornobrannské muzeum je zaměřené na vznik a rozvoj českého lyžařského sportu na 
Hornobrannsku, Jilemnicku a Vrchlabsku. Vedle stálé historické expozice tu najdeme i 
pomyslnou síň slávy s lyžařskými běžeckými hvězdami z Krkonoš (Bohumil Hanč, Květa 
Jeriová, Blanka Paulů), doplněnou o biatlonistu Michala Krčmáře, snowboardistku Evu 
Samkovou (provdanou Adamczykovou) a rychlobruslařku Karolínu Erbanovou. Naše děti 
se zde s nadšením fotily v originální bundě ze zimních olympijských her. Dozvěděly se i 
zajímavé informace o Bohumilu Hančovi, závodníkovi, který tragicky zahynul během 
padesátikilometrového závodu na Labské louce v roce 1913. Součástí muzea je i malá 
výstavní síň v patře, kde jsme si prohlédli výstavu dobových spodních a spacích oděvů 
dam z první poloviny minulého století. To zajímalo hlavně naše děvčata. Úkolem dětí bylo 
pozorně poslouchat, nahlížet a vstřebávat informace. Na konci exkurze děti řešily 
jednoduchý kvíz, měly vybrat správnou odpověď na deset otázek. Vítězové si odnesli 
malou drobnost, kterou věnoval kustod muzea pan Aleš Suk.

Martin Bartoš,  fotky od Pavlíny Šulcové

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Po“Halloweenské„ odpoledne ve školní družině
Dne 3.11.22 jsem pro děti ve školní družině 
připravila zábavné odpoledne v halloweenském 
duchu.  V prostorách školy se to hemžilo 
strašidelnými maskami a kostýmy. Děti si mohly 
zatančit, zasoutěžit a pobavit se při veselé pohádce, 
kterou secvičily starší děti.  Pro každého byla 
připravena malá sladká odměna. Toto odpoledne si 
všichni užili spoustu zábavy a legrace. Společně se 
těšíme, až si nějaké odpoledne opět zařádíme .  :)
Pavlína  Šulcová - vychovatelka ŠD

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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ORIENTAČNÍ BĚH NA KAČÁKU
Ve středu 5. 10. 2022 se žáci všech našich 
ročníků vydali na orientační běh na 
Kačáku ve Vrchlabí.
Na místě dětem pan Jiří Cupák z KRNAPu 
vysvětlil, co je to vůbec orientační běh, 
proč k němu potřebují mapu a co 
znamenaj í  jednotl ivé značk y v ní 
vyznačené. Děti jsme rozdělili do skupin, 
nastavili stopky a běh mohl začít. Celkem 
musely děti oběhnout 13 stanovišť. 
Všechna museli orazit na správném čísle v 
mapě, kterou si nesla každá skupinka s 
sebou. Pokud na to někdo zapomněl, 
musel se na vynechané stanoviště vrátit. I 
když byla opravdu zima a nad rybníkem 
se linula pára, běh dokončili všichni. 
Čtvrtý a pátý ročník měl po obědě ještě 
výtvarnou výchovu, ve které jsme se 
věnovali kresbě zážitků a poznatků právě 
z orientačního běhu. Zažili jsme krásný 
den, za který velice děkujeme panu 
Cupákovi. 

Mgr. Tereza Kohutková,
tř. uč. 1. a 3. ročníku 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Svatomartinský průvod
11. listopadu slaví svátek Martin a naše 
škola v tento den pořádala Svatomartinský 
průvod. 

Sešli jsme se na zahradě školy a s sebou 
jsme si přinesli buď kupované, nebo doma 
vyráběné lampiony. Děti z naší školy 
zazpívaly za doprovodu kytary několik 
tematických písní, které nacvičovaly s 
panem ředitelem. Najednou se mezi námi 
objevil Martin na koni a jeden žebrák, který 
žádal Martina o almužnu. Martin ale žádné 
peníze neměl, daroval mu proto část svého 
pláště. Pak už jsme rozsvítili lampiony a 
nastal čas vyrazit na lampionový průvod se 
svatým Martinem na koni. Po návratu zpět 
na zahradu bylo připraveno občerstvení, 
které v chladném počasí skvěle zahřálo, 
některé děti využily možnost projet se na 
koni. Celá akce se vydařila. Tak třeba zase za 
rok.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Ke konci srpna jsme se vrátili do nově zrekonstruované kuchyně. Paní kuchařky v ní mají 
nejmodernější vybavení a tím se jim usnadnila jejich práce. 

Mateřská škola má i tento školní rok hodně dětí, a proto jsou opět dvě třídy. 

MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Karneval zvířat – hudební 
představení
Děti shlédly hudební představení od 
paní Čemusové s názvem ,,Karneval 
zvířat“, kde si zazpívaly známé lidové 
písničky o zvířátkách, které 
doprovodily vlastní hrou na tělo 
i rytmickými nástroji. 

Vystoupení se psy

V září k nám přijela paní Žváčková s 
poutavým vystoupením se cvičenými 
psy.
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA

Divadlo v Dolní Branné
V říjnu a listopadu se 
třída starších dětí 
vypravila do Mateřské 
školy v Dolní Branné na 
dvě pohádky, a to 
,,Dlouhý, Široký a 
Bystrozraký“ a na 
,,Vodnickou pohádku“. 

Vrchlabí – Louka plná dětí
Předškolní děti, kterých máme celkem 7, se zúčastnily ve Vrchlabí tradiční akce s 
názvem ,,Louka plná dětí“, kde měly připravené soutěže.

Do školky také zavítali dva fotografové s vánoční nabídkou kalendářů a fotek. Zejména 
předškolní děti navštěvují kroužek angličtiny, kdy spolu s lektorkou a ústřední 
postavičkou žabákem Hoppym pronikají do základů jazyka hravou a zábavnou formou. 
Ve školce máme také kroužek keramiky. Děti společně s rodiči tvoří z hlíny a vytváří tak 
zajímavé výrobky. S blížícími se vánočními svátky máme ve školce rušno. Vyrábíme na 
jarmark a připravujeme zimní výzdobu. 

Všem přejeme krásné a pohodové svátky!
Za mateřskou školu Lenka Peterová
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
Kunčice nad Labem 
V září jsme založili kroužek mladých hasičů , pod vedením Dominiky Knapové a Natálky 
Zuzánkové. Děti se schází každý pátek    v hasičárně nebo na fotbalovém hřišti . 10. září se 
konala v Čisté v Podkrkonoší hasičská soutěž .Naše ženy obsadily 1.místo a muži byli 6. 
17.září jsme byli na našem tradičním výletě  na zámku v Hradci nad Moravicí . Autobus 
nám zapůjčila Vrchlabská �rma KAD . 23.- 24. byly volby do zastupitelstva. Z naší 
kandidátky byli zvoleni Hana Kučerová a Michal Vejnar. Na ustavujícím zastupitelstvu byla 
Hana Kučerová zvolena místostarostkou obce. 28.října jsme navštívili rodinné vinařství 
Osička ve Velkých Bílovicích . Dopravu zajistil Pavel Jeřábek . 4. listopadu se zúčastnil 
Michal Vejnar Shromáždění představitelů SDH okr. Trutnov.  19. listopadu Dominika 
Knapová a Natálka Zuzánková byly na školení vedoucích mládeže v Radvanicích. 30. 
listopadu Michal Vejnar v hasičárně v Podhůří úspěšně složil zkoušku odbornosti Hasič lll . 
V prosinci naše děti z kroužku vyrobily vánoční přáníčka , které předaly našim členům 
sboru. Naše Avia projde technickou kontrolou.  Závěrem chci popřát občanům obce a 
hasičům hezké prožití Vánočních svátků a hlavně hodně zdraví v roce 2023. 

Za SDH starosta Michal Vejnar
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SOKOL
TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA
Půlroční zpráva oddílu tenisu k 1.12.2022                                                                                                              
Kunčický tenis + mariáš + stolní tenis 2022

Oddíl tenisu   má k 1.12.2022 zaregistrovaných u Českého tenisového svazu  85 více či 
méně aktivních členů .
Z tohoto počtu je 20 dětí + dorostu do 20 – ti let a z nich většina  už 12-tý 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 13-15:00 hrajeme v létě tenis ( v zimě stolní tenis ) a následně od 15 
–do  cca 20:00 hod pak hrajeme mariáš .                                                                                                                                                                                            
Průběžně byl členy oddílu udržován tenisový kurt  a  okolí – vše ve stovkách hodin 
brigádami zdarma .
Uspořádali jsme  , už  tradiční čtyři turnaje v tenise , šipkách a mariáši :       
                                                                                                                        
TENIS – na domácím kurtu v Kunčicích n/L :                                                                           
1/ dne 31.7.2022 jsme uspořádali seznamovací turnaj (s novými členy oddílu tenisu) 
nazvaný Holl cup (trojboj tenis debly , šipky , kostky)  za účasti 7 dvojic a vítězstvím  
dvojice Martin Holl ml. + Vladimír Sturm 
2/ dne 17.9.2022 jsme uspořádali 3.Alanův memoriál v losované tenisové čtyřhře za 
účasti 8 dvojic a vítězstvím dvojice Roman Pistulka + Petr Kopáček na který nám mj. v 
naši udírně vyudil p.Jirkovský 27 makrel
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MARIÁŠ křížový – Lánovský Dvůr – 17.ročník turnaje + 11.ročník memoriálu Jardy Kučery:
Dne 5.11.2022 – účast 31 hráčů – vítěz Kužel Zdeněk ml. , nejlepší členové TJ Sokol Kunčice 
n/L 10.Vladislav  Dyntera a 11.Jiří Cerman

Š I P K Y  -  Lánovský Dvůr – 27.ročník mix dvojic + 3.Alanův memoriál High score :
Dne 12.11.2022 – účast 26 hráčů – vítězové High score: Bubaň Pavel , Jednotlivci: Bubaň 
Pavel a Mix dvojice Kristýna + Miroslav Nožičkovi  
Další umístění členů TJ Sokol do 3. Místa  High score 2.Miroslav Nožička 3.Kristýna 
Nožičková a v Jednotlivcích 3.Přemysl Kovářík
Na tenisovém kurtu se neuskutečnil  na 23.7.2022 plánovaný turnaj v nohejbale pro malý 
počet přihlášených družstev .

Mimo námi uspořádaných turnajů členové oddílu tenisu TJ Sokol Kunčice n/L  
reprezentovali i na 2 tenisových turnajích ve čtyrhře pro pozvané a to v Harrachově (17 
dvojic) – nejlepší za TJ Sokol 4.Pavlová M. + Karavan T.  a Hostinném (8 dvojic) kde T + 
M.Karavanovi obsadili 3.místo.
V mariáši jsme se zúčastnili 37.ročníku trojkového mariáše ve Víchové n/J ( 28 hráčů )
12.místo Sturm Vladimír .
Při vhodných klimatických podmínkách jsme připraveni v zimě nastříkat led na 
asfaltovém kurtu a upravovat lyžařské stopy obecním sněžným skútrem

Přes p.Mečíře máme  objednané na sobotu 25.12.2022 od 9:00 – 10:30 už  tradiční vánoční 
bruslení nejen pro členy TJ , ale i pro širokou kunčickou veřejnost na zimním stadionu ve 
Vrchlabí - plakát přikládám .

1.12.2022   Vypracoval předseda oddílu tenisu TJ Sokol Kunčice n/L: Sturm  Vladimír 
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Fotbalový oddíl
V úvodu bych se chtěl omluvit, že v posledních 2 číslech jste si nemohli přečíst žádné 
informace o kunčickém fotbalovém klubu. Částečně to bylo způsobené ukončením 
činností Karla Kužela v TJ Sokol, který rezignoval na všechny funkce, a tak nebyl nikdo, 
kdo by napsal pár slov za oddíl fotbalu. Proto se v tomto příspěvku pokusím shrnout 
dění od léta 2021 do konce letošního roku.
Tím, že Karel Kužel opustil funkce předsedy, trenéra mužů a ml. žáků, tak bylo 
nejdůležitější před zahájením nové sezóny sehnat adekvátní náhrady. Při hledání jsme 
zkusili oslovit několik možných adeptů na trénování obou mužstev, avšak ti se z 
různých důvodů omluvili. Nakonec se nám úspěšně podařilo domluvit za trenéra ml. 
žáků zkušeného, dlouholetého hráče Jirku Míče a k němu Aleše Chluma, na kterého 
také zbylo trénování a vedení týmu mužů. Proto jsme mohli do nové sezóny opět 
přihlásit tyto 2 mužstva.

Mladší žáci 2021/2022

U mladších žáků byl základ po zajištění trenéra zajistit i dostatek hráčů. S tím nám vyšel 
vstříc i OFS Trutnov, kdy povolil start staršího ročníku 2008. A také zájem o fotbal 
nových hráčů jako František Volnar a Miroslav Schaefer. 
  V 1. zápasech jsme sice nastupovali i o 1 hráče méně, avšak postupem času se začali 
kluci scházet v dostatečné a stabilizované sestavě. Díky tomu a úsilí nového trenéra se 
postupně dařilo porážet i silnější soupeře. I přesto jsme skončili podzimní část na 
předposledním místě, ale se slušnými 32 body.
Do jarní sezóny jsme nastoupili i s nově získanými 2 hráči a to synem stávajícího 
předsedy TJ Sokol a hráče mužů Metodějem Bočkem a jeho spolužákem z Podhůří 
Prokopem Janatou.
V jarní části byla znát zimní příprava v hale, do které jsme jezdili pravidelně každou 
středu. Hlavními oporami týmu se stali především chlapci ročníku narození 2008. Do 
jarní části se nově přihlásil tým Mostek, který začínal s 0 body v tabulce. I přes dobré 
výkony na hřišti se Kunčicím nepodařilo přiblížit 3. Lánovu a tak skončili stejně jako po 
podzimu na 4. místě.
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Celková tabulka ml. žáků sezóna 2021/2022

A-mužstvo sezóna 2021/2022
Nová sezóna přinesla novou formu soutěže, kdy OFS Trutnov rozdělil týmy na skupinu „A“ 
a „B“. Po podzimní části první čtyři týmy hráli s prvními čtyřmi týmy z 2. skupiny o postup 
do Okresního přeboru. Naopak poslední 4 týmy z obou skupin se utkali o umístění (5. -8. 
místo v tabulce).
Co se týmu týče, tak jsme se snažili obměnit mužstvo o mladší hráče a tak se podařilo 
zrealizovat několik registrací, kterým byli Pavel Moravec, David Mai, Miloslav Kobrle a 
Daniel Drahoňovský.
Pro podzimní část byl jasný cíl a to být do 4. místa. Tento cíl se nám nakonec podařil a 
posledním vyhraným zápasem nad Kuksem jsme si zajistili možnost hrát v jarní části o 
postup do OP ze 4. místa.

Okresní soutěž III.třídy mužů skupina "A" po podzimní části

Během zimní pauzy jsme se věnovali rekonstrukci 2 koupelen v kabinách a tím vytvoření 
nového zázemí pro rozhodčí, jelikož ve stávajících prostorách nově vzniklo kadeřnictví. 
Rekonstrukce se účastnila obec (Eda Kracík) a členové fotbalového klubu včetně staré 
gardy.
Zimní příprava na jarní část probíhala pouze ve formě „fotbálku“ v jilemnické hale, kde 
jsme se tradičně scházeli se starou gardou. Bohužel se nepodařilo zorganizovat tréninky 
na fyzickou přípravu do jarní části. Během února a března jsme odehráli 2 přátelská utkání 
na umělé trávě ve Vrchlabí. Tréninkový de�cit se plně projevil v těchto zápasech a tak jsme 
prohráli nejdřív zápas s Prosečnou 2:1 a následně s Poříčím 4:0, které zastoupilo předem 
domluvený tým Strážné.
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Do jarní části se podařil přestup Ondřeje Kužela z Lánova a navrátilce z Hostinného 
Davida Adolfa. Naopak odešel dohrát dorosteneckou kategorii do Vrchlabí Matěj 
Fraštia.
 Nekvalitní zimní přípravě také odpovídala odehraná jarní část, kdy jsme hned v 1. zápase 
zjistili, že to nepůjde tak snadno jako na podzim a prohráli jsme v Bohuslavicích 6:1. 
Následující zápas se musel postavit do brány Boček a i tento zápas skončil debaklem v 
Pilníkově 10:0. Naštěstí od 3. zápasu se opět po zotavení navrátil do brány Bulušek, i přesto 
nám to nepomohlo k zisku více bodů. A tak jsme v jarní části získali body pouze nad 
jediným týmem a to remízou v Rokytníku a následné výhře na penalty a výhrou 3:1 na 
domácí půdě. A tak z těchto výsledků na nás nemohlo vyjít jiné než poslední místo 
tabulky, kterou těsně vyhrál tým Bohuslavic.

Okresní soutěž III.třídy mužů skupina „o postup“

Před novou sezónou při letní pauze jsme plánovali s členy staré gardy zabudovat 
automatické zavlažování hřiště. Avšak přípravy začali později, než jsme chtěli, z toho 
důvodu bylo rozhodnuto o posunutí realizace po podzimní části fotbalové sezóny.
V sobotu 9.7.2022 jsme po dlouhé době zorganizovali turnaj v malé kopané. Turnaj 
proběhl za ideálního fotbalového počasí a zúčastnilo se ho 12 týmů z blízkého okolí. 
Mužstva byla rozdělena do dvou skupin a nejlepší ze skupin se utkali o nejcennější 
příčky.Z vítězství se tak radoval tým složený z mladých hráčů hrajících pod názvem 
Barcelounoc. Noční program byl zakončen reprodukovanou hudbou s DJ. Občerstvení 
částečně zajistil sport bar Savoj a přímo u hřiště byl stánek z James baru v Hostinném. 
Hlasatelem a moderátorem celého dne byl Láďa Mizera.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se zasloužili o zdárný průběh turnaje a také 
hráčům za korektní hru, jelikož se celý turnaj obešel bez zranění. Již v zimním období 
začnou přípravy na další ročník, a proto se těšíme na vaši účast v příštím roce.
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A-mužstvo sezóna 2022/2023
Ještě před letní přestávkou jsme získaly dalšího nového hráče a to Kužela Davida a opět 
se navrátil na hrací plochu jako aktivní hráč trenér žáků Míč Jiří. Těsně před ukončením 
přestupového období nás opustil „veterán“ Lunha, který přestoupil na Benecko a ve 
svých 61 letech stále nepřemýšlí o ukončení aktivního hraní fotbalu.
Nový ročník III. třídy byl zase rozdělen do dvou skupin tentokrát na „západ“ a „východ“. 
Pravidla zůstala stejná jako v minulé sezóně. Proto jsme se společně s hráči shodli na tom, 
že nebudeme chtít hrát v jarní části ve skupině o postup. Tomu také odpovídalo nasazení 
některých hráčů. Ač jsme se zpočátku scházeli v hojném počtu, kdy pro všechny hráče 
nebyl ani volný dres, tak v závěru podzimu jsme se sešli sotva v 11. K tomu také přispěla 
naše nedisciplinovanost, kdy jsme 2x obdrželi červenou kartu a 1 disciplinární trest v 
podobě zastavení činnosti na 2 zápasy. To vedlo k tomu, že jsme v posledních pěti kolech 
získali pouze 1 bod za remízu a propadli se až na 6. místo v tabulce.

Mladší žáci 2022/2023
Do nové sezóny s námi nemohli pokračovat 3 hráči, kteří již musí nastoupit v kategorii 
starších žáků. Proto jsme museli vyřešit nedostatek hráčů. Pro doplnění hráčů se nám 
podařilo vyjednat souklubí s vrchlabským týmem. Díky vrchlabským hráčům jsme tak 
většinu zápasů mohli odehrát se 12-14 hráči. I přesto, jsme především v 2. zápase hraném 
ve stejný den nedokázali držet krok se soupeřem a většinou jsme prohráli oproti prvnímu 
hranému zápasu. Proto budeme muset zapracovat na fyzičce hráčů během zimní 
přípravy, kterou zahájíme v lednu v hale ve Vrchlabí.
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Jako část zimní přípravy jsme se letos 
poprvé přihlásili do zimního turnaje 
starých gard hrané na umělé trávě ve 
Vrchlabí. Do turnaje jsou přihlášeny 4 
týmy z okolí Vrchlabí. Tak uvidíme, jaká 
bude účast našich hráčů, když z 28 hráčů 
na soupisce může hrát kategorii 35+ hned 
17.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří 
pomáhají v organizování fotbalových 
utkání, údržby hřiště a kabin. Závěrem 
bych vám rád popřál pěkné prožití 
vá n o č n í c h  s vát k ů  v  k r u h u  va š i c h 
nejbližších a na jaře se na vás budeme 
opět těšit.

Za fotbalový oddíl TJ Sokol Kunčice nad Labem, spolek, předseda a sekretář Aleš Chlum

Automatické zavlažování fotbalového trávníku
Ihned po skončení fotbalové sezóny na domácím hřišti nám v rámci výpomoci pomohl p. 
Mejsnar s výkopovými pracemi pomocí bagru. Následně hráči ze staré gardy položili 
několik stovek metrů hadic na vodu. Dále bylo potřeba ručně zahrnout všechny výkopy, 
na tom měl největší podíl Antonín Stejný, který strávil na této akci rozhodně nejvíce času. 
Dále bychom měli poděkovat Láďovi Mizerovi a Jardovi Matouši, kteří i v pokročilém věku 
neváhali a zapojili se do fyzicky náročné činnosti. Z toho by si měli vzít především mladší 
ročníky příklad a také se takovýchto činností zúčastnit. Před jarní částí nás ještě bude čekat 
dokončení a úprava hrací plochy, abychom uvedli hřiště do původního stavu.
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Zpráva o činnosti ČASPV při TJ SOKOL v Kunčicích nad Labem, spolek za 
2.pololetí roku 2022

V krátkém souhrnu Vás chci seznámit s činností za 2.pololetí r. 2022. Volejbalisté se stále  
scházejí, a to  každý pátek na volejbalovém hřišti na  Šutráku. V říjnu jsme si na 
ukončení letní sezony opekli buřty. Je škoda, že se do volejbalu více nezapojují mladší 
ročníky. Při údržbě  hřiště, boudy a okolí se snažíme vytvořit hezké prostředí. Za sekání 
trávy tímto  chci poděkovat p. Jardovi Matoušovi. Od 4.11. jsme začali každý pátek 
chodit do tělocvičny v Tyršáku a na tento pronájem  vybíráme mezi sebou poplatek. 

Ženy stále chodí cvičit TRX a jógu do víceúčelové místnosti v budově obecního úřadu , 
taktéž muži tam hrají stolní tenis. Některé členky TJ Sokol se zúčastňují jako členky 
dobrovolných hasičů požárních soutěží.  
 
Jarmila Kopáčková a Květa Koubová spolu s hráčkami z Vrchlabí začaly opět hrát turnaj 
v kuželkách v Rokytnici nad Jizerou. Družstvo obsadilo pěkné 2. místo. Letos se opět  
turnaj neregistrovaných v kuželkách ve Vrchlabí neuskutečnil.

Chceme pokračovat nadále  v hraní volejbalu, a to   pokud nám starším to zdraví dovolí 
a rádi bychom také  v našich řadách přivítali mladší generaci. Ženy budou pokračovat 
ve svých cvičeních  a v kuželkách. Rádi pomůžeme při různých akcích pořádaných TJ 
Sokol a obcí. 
Přeji všem hodně zdraví v nadcházejícím roce, abychom i nadále mohli bez omezení 
sportovat a zúčastňovat se pořádaných akcí.   

        
         

Eliška Matoušová



ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR

 Výstava Lysá nad Labem a tajný výlet dne 14.07. 
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 Naše organizace ZO SPCCH Kunčice nad Labem sdružuje členy z 
Kunčic n. L., Vrchlabí, Podhůří, Dolní Branné, Klášterské Lhoty, a 
dalších obcí. 

 Druhou polovinu roku jsme začali další výstavou v Lysé nad Labem, který jsme spojili s 
tajným výletem, jehož cíl byla Botanicus Ostrá. Tato akce měla velký úspěch. Jen bylo 
hrozné vedro jak je poznat z obrázků. 

V září jsme měli 2 akce – 1 . byla ve Víchové - Rozchodíme civilky za podpory Prahy a další byl : 

2. Sportovní den - Běleč nad Orlicí 23.09.2022 

I podruhé jsme sportovní den vylepšili spoustou her, kterých se zúčastnily všechny 
věkové kategorie. Byly tam například úkoly - střelba ze vzduchovky, ta byla 
nejpopulárnějsí, dále to byl lov rybiček, párové chození na lyžích a různé vědomostní 
soutěže. Soutěžilo víc než 70 lidí různého věku a to od 2,5 roku do 86 let. Neuvěřitelné 
bylo s jakým zápalem všichni plnili zadané úkoly a jakou z toho měli radost. Nezáleželo 
na věku, ať už to byli děti, dospělí nebo senioři. Celkem se setkalo 5 generací v rámci 
zlepšení vztahů a větší tolerance mezi generacemi. 
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ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR

Polsko – tržnice 19.10.2022 

Letos podruhé jsme si zajeli i na tržnici do Polska- - Kudowa Zdroj. Po bohatých 
nákupech jsme si dali ve smažírně ryb opožděný, chutný oběd. 

Exkurse 09.11.2022 

Muzeum minerálů Blaha a závod Vánoční ozdob.
Výstava minerálů stojí za zhlédnu� a ve Vánočních ozdobách jsme mohli vytvořit 
originál baňky na stromeček. Super. Skvělá tečka byl oběd v restauraci. U 
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ZE SVAZU POSTIŽENÝCH CIVILIZAČNÍMI CHOROBAMI V ČR

Mikulášský ples 25.11.2022 
Mikuláše jsme přivítali mnohem dřív, 
abychom stihli i další akce. Program byl 
bohatý a bohatá byla i nadílka od Mikuláše, 
čerta a malých andílků. Zúčastnili se i 
členové ze Žacléře. 

Wellness Karpacz, Polsko - hotel Golebiewski 08.12.2022 

Letošní  rok  jsme se  podruhé v ydal i  na 
j e d n o d e n n í  w e l l n e s s  p o b y t  d o  h o t e l u 
Golebiewski – Karpacz. Kromě plavání, pobytu ve 
vířivkách s různými lečebnými účinky, jsme 
znovu využili sauny, solné jeskyně – suché i 
mokré. Také bazény s termální vodou. Ale snad ze 
všeho nejvíc se většina účastníků zájezdu těšila 
na raut. Tento druhý zájezd byl mnohem klidnější 
a pohodovější, konal se v menším počtu a všichni 
byli velmi spokojení. 

Žádná z těchto akcí by se nemohla konat bez pomoci a �nančních darů od 
organizací a jednotlivců: 

OÚ Kunčice nad Labem 
OÚ Dolní Branná 
OÚ Klášterská Lhota 
MÚ Vrchlabí 
Pneuservis Hanuš 
Firma Babič a syn 
Tomáš Brkl 
Marie Hromádková 

Za všechny �nanční dary 
všem moc děkujeme a moc si 

toho vážíme. 

Na závěr chci všem popřát hodně zdraví, štěstí a pohody v 
novém roce 2023. Abychom mohli pokračovat v činnosti 

nadále, prosíme o zachování �nanční přízně od našich dárců 
na další období. 

Hana Novotná, předsedkyně ZO SPCCH, z.s. 



Vážení spoluobčané, od 1. 1. 2023 
na základě změny zákona 
automaticky získají datovou 
schránku všichni živnostníci a 
nepodnikající právnické osoby. 
Prosíme, pokud patříte do jedné ze 
jmenované skupiny a dosud 
datovou schránku nemáte, věnujte 
této zprávě pozornost. Přístupové 
údaje obdržíte doporučeným 
dopisem během měsíce ledna, 
února nebo března 2023. 

Datovou schránku si také můžete založit sami již nyní. 
Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz. 

Přepis hlášení k datovým schránkám 
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KLUB MOTORKÁŘŮ KUNČICE NAD LABEM 



SVOZ ODPADU
ODPADDatum

Informaci o datumu svozu BIO odpadu ještě upřesníme.
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