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Zprávy z obecního úřadu

AKTUÁLNE Z OBCE SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vážení spoluobčané. 
Blíží se podzimní komunální volby, kterými skončí volební období současného starosty                      
i zastupitelstva. Dovolte mi proto stručné shrnutí toho, co se za uplynulé čtyři roky podařilo v  naší 
obci vybudovat, nakoupit či opravit.
Největší investiční akcí bylo bezesporu budování nových hřišť - fotbalového u nádraží                        
a víceúčelového u základní školy. 

V roce 2011 bylo povoleno předčasné užívání fotbalového hřiště a jednou z  prvních akcí na něm bylo 
finále krajského fotbalového poháru. 
V červnu byla zahájena rekonstrukce ZŠ - výměna oken a vstupních dveří, zateplení a nová fasáda. 
Projekt byl dokončen v  termínu s  dotací ve výši 62%.
V témže roce byl pořízen komunální traktor s  příslušenstvím - vlečka, žací ústrojí, sběrný kontejner      
a příkopové rameno. 
Byla zrušena nevyhovující zastávka u prodejny Hruška a pokračoval nákup nových autobusových 
zastávek.

V roce 2012 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci pro územní řízení na kanalizaci. 
Kolaudací bylo završeno budování nových sportovišť, na které byla získána dotace přes 85%. Obec 
ke sportovištím z vlastních prostředků postavila nářaďovnu u školy a parkoviště pro kola                   
u fotbalového areálu. Vlivem poryvů větru spadla část hřbitovní zdi, která byla v havarijním stavu. 
Byla proto postavena část zdi zcela nově na novém základovém pasu. V Nové Vsi byly opraveny 
kostelní hodiny, provedeny dílčí opravy kaple, brány na hřbitov a zábradlí k  hřbitovu. Výrazně byla 
opravena hřbitovní zeď v Nové Vsi a vybudováno parkoviště u hřbitova. V tomto roce byla zahájena 
změna systému veřejného osvětlení. Poslední drobná etapa modernizace proběhla v  roce 2014. 
Finanční prostředky, které byly na tuto akci vyhrazeny, se však již do obecní pokladny vrátily cestou 
úspor za elektřinu a za opravy poruch.
V Mateřské škole v Nové Vsi proběhla výměna podlahových krytin, sociálních zařízení pro děti             
i personál, ohřívače vody, elektroinstalace, svítidel, bylo nově vymalováno, instalovala se nová 
plastová okna včetně vnitřních i venkovních parapetů, byl opraven vstupní vestibul včetně nových 
vstupních plastových dveří. To vše za 500 tisíc korun  z  obecních zdrojů.
Pokračovala obměna autobusových zastávek, oprava místních komunikací a drobné opravy obecních 
bytů. Proběhlo přestěhování knihovny z  kulturního domu do opravených prostor v  klubu důchodců 
v  místnosti bývalé posilovny. Vznikl pasport komunikací.
V  den státního svátku dne 28. září 2012 proběhlo slavnostní otevření sportovních areálů za účasti 
tehdejšího hejtmana pana Martínka, dnešního hejtmana pana Netolického, pana poslance Neubauera 
a dalších hostů. Osobně nebo tematickou výstavou se prezentovali slavní sportovci, pocházející         
z naší obce. Mimo dalšího bohatého programu sehráli bývalí i současní fotbalisté Kunčiny zápas proti 
Menšíkově jedenáctce za osobní účasti syna slavného herce.

V roce 2013 byla dokončena výměna autobusových zastávek s využitím dotace z  Programu obnovy 
venkova. Navíc byl u Hrušky vybudován chodníček směrem ke škole a nainstalovány 2 lavičky a 2 
dětské houpačky. V areálu ZŠ byla srovnána plocha tak, aby mohla být využívána hasiči k  pořádání 
tréninků i závodů v  požárním sportu. Byla vybudována cesta k  tomuto areálu. Na fotbalovém hřišti 
byla vyhloubena 45 metrů hluboká studna, čímž odpadly náklady na závlahu hřiště. Byl zakoupen 
malotraktor k údržbě hřiště.
Byly dokončeny hlavní etapy modernizace veřejného osvětlení instalací elektronických předřadníků 
a výbojek nové generace. Jednáním s  dodavateli elektřiny, plynu a telekomunikačních služeb do 
budov ve vlastnictví obce a pro zřizované organizace se podařilo významně snížit náklady na tyto 
energie a služby.
S využitím dotace ve výši 75% ze Státního zemědělského intervenčního fondu byl zakoupen nový 
mulčovač ke stávajícímu traktoru, jeho využití bylo nabídnuto všem občanům. Byla provedena 
revitalizace bývalé skládky u hřiště pod skalkou, byl instalován kontejner na sběr použitého textilu.
V Nové Vsi došlo k zásadním opravám fasády kostela sv. Rocha, které zabraňují vlhnutí této 
památky.
Slavnostně byl zahájen provoz knihovny v  nových prostorách, s  novou knihovnicí a v  průběhu roku 

Narození: 

15.4. Diblíková Monika (N.V.)
13.5. Šejnohová Karolína (K)
2.6.   Pagáč Daniel (K)

Jubilea:
1.5.   Šikulová Anna (K) - 65
11.5. Trnečková Kristina (K) – 85
23.5. Šenkyřík Vladimír (N.V.) – 70
26.5. Klon Antonín (K) – 70
14.6. Manz Alfréd (K) – 70
25.6. Hanischová Anna (K) – 65
29.6. Janíček Pavel (K) – 70
3.7.   Přívratská Jana (K) – 65
13.7. Fleischlinger Jiří (K) – 70
2.8.   Kubíková Anežka (N.V.) – 95
4.8.   Prokeš Ladislav (K) – 70
11.8. Kalábová Ludmila (K) – 65
19.8. Fafílková Marie (K) – 70
23.8. Jelínek Vlastislav (K) – 80
29.8. Vrtěna Josef (K) – 70

Obec Kunčina oznamuje záměr 
pronajmout hospodu v Nové Vsi. 
Podrobnosti získají případní zájemci 
na Obecním úřadě. Nabídky je nutné 
předložit nejpozději do 26.9.2014. 



se podařilo získat dotaci z  Ministerstva kultury 
ČR na vybavení obou našich knihoven novou 
výpoče tn í  t echn ikou  a  p rogramovým 
vybavením. Naše úsilí bylo odměněno titulem 
Knihovnický anděl Pardubického kraje.

V roce 2014 byla provedena přestavba                
a rekonstrukce Mateřské školy v Kunčině,          
o které se píše na jiném místě tohoto zpravodaje. 
Dále proběhla celková rekonstrukce bytu 
školníka.
S využitím dotace byl zpracován projekt pro 
stavební řízení na kanalizaci. Nyní je potřeba 
dokončit administrativní náležitosti k získání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení. 
Taktéž s  využitím dotace je zpracováván nový 
Územní plán obce. Byla zajištěna bezplatná 
instalace dvou kusů bilboardů, vyzývajících       
k  dodržování rychlosti jízdy v  obci.
Bohužel nám nebyla přidělena dotace ze dvou 
dotačních titulů na modernizaci topení                
v Kulturním domě v  Kunčině. Přesto 
zastupitelstvo rozhodlo o výměně kotle, 
rozvodů i topných těles. Celá rekonstrukce 
včetně nové výmalby by měla skončit do konce 
října. Dále bude dokončena oprava nástupního 
prostoru u zastávky Hruška, instalace 
bezpečnostního zábradlí na konci chodníčku      
u Hrušky a úpravy točny v  Nové Vsi.
V květnu převzal starosta obce z rukou předsedy 
Poslanecké sněmovny ČR pana Jana Hamáčka 
dekret o udělení obecních symbolů obci 
Kunčina (obecní znak, vlajka).

Po celé volební období jsme se snažili 
maximálně využít možností získání dotace. 
Pravidelně jsme získávali dotace na vytvoření 
pracovních míst na veřejně prospěšné práce, 
dotace na revitalizaci obecních lesů. Další 
dotace se podařilo získat základní škole 
zásluhou vedení školy.
Byly dokončeny Jednoduchá pozemková 
úprava v Kunčině a Komplexní pozemková 
úprava v Nové Vsi. Po zajištění finančních 
prostředků ze strany státu bude přikročeno         
k  budování tzv. společných zařízení, mezi které 
patř í  mimo j iné cesta mezi  Kunčinou                   
a Mladějovem.
Aktuálně jsou podány další 2 žádosti o dotace - 
na nákup výstroje pro zásahové jednotky obou 
Sborů dobrovolných hasičů a na projekt 
Zokruhování vodovodu Kunčina.

Po celé období byly důsledně kalkulací 
stanovovány výše poplatků za svoz odpadů. 
Ukázalo se, že tento postup stanovil výše 
poplatků velice reálně, a proto bylo nutné 
přistoupit ke zvýšení těchto poplatků pouze 1x    
a stávající náklady i výnosy jsou téměř 
vyrovnané. Totéž platí o poplatku za stočné.
Za celé čtyři roky proběhly všechny audity 
přezkoumání hospodaření obce ze strany 
Pardubického kraje bez nalezení závad.
Za poslední volební období se zvýšil počet 
obyvatel obce o 60.

Pro další volební období vidím jako nejtěžší 
úkol pro nové zastupitelstvo rozhodnutí              
o vybudování kanalizace, zajištění dotací ve 
výši minimálně 75% a realizaci výstavby 
kanalizace do doby platnosti stavebního 
povolení. K  tomu přeji novému zastupitelstvu    
v  čele s  novým starostou hodně sil.

Roman Richter

Vysvětlení k volbám
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o nepříjemnosti, která 
se bez našeho zavinění stala a ovlivnila tak 
nadcházející komunální volby, které se budou 
konat 10. a 11. října 2014.
Chtěl bych vám tuto situaci vysvětlit. Sestavili 
jsme kandidátku za TOP 09 a měli jsme zájem 
zúčastnit se voleb. Kandidátku jsme zaslali na 
ústředí strany TOP 09 v Praze. Zde se však          
z nějakého neznámého důvodu kandidátka  
ztratila. Každopádně nebyla předána krajskému 
manažerovi, a tudíž nebyla zaregistrována. 
Použili jsme veškeré možné a dostupné 
prostředky k nápravě, ale dodnes nám nebylo 
podáno ani vysvětlení z  patřičných míst, jak 
vůbec mohlo k  této situaci dojít! Je nám této 
věci velice líto. 
V první řadě se omlouvám všem členům 
kandidátky. Tímto Vás seznamuji s jejím 
složením: ing. Roman Richter, Pavel Šenkýř, 
Karel Antl, Libor Pustina, Ilona Kalinová, ing. 
Josef Nykodým, Bc. Hana Fafílková, Kamila 
Pagáčová, Martin Voráč, ing. František Pustina, 
Leoš Honzírek. Zároveň se omlouvám všem 
našim sympatizantům a potencionálním 
voličům a přeji jim šťastnou ruku při hlasování    
v komunálních volbách. 

Karel Antl, místostarosta obce a člen TOP 09.

ZE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

Ke konci školního roku jsme v rámci 
probíraného tématu o naší zemi jeli na exkurzi 
do Moravské Třebové na zámek a radnici. Naši 
MŠ navštívili   policisté, záchranáři i hasiči, 
k t e ř í  d ě t e m  p ř i b l í ž i l i  t é m a  d o p r a v y                      
a bezpečnosti z praktického hlediska. Velmi 
děkujeme všem za poutavé exkurze a besedy. 
Žáci a pedagogové místní ZŠ připravili pro děti 
hravé dopoledne plné soutěží, při kterých si děti 
procvičily své znalosti a dovednosti. 
Na slavnostním rozloučení se školním rokem 
předvedly děti rodičům ukázky z toho, co se        
v  jeho průběhu naučily. Rozloučili jsme se se 16 
předškoláky, jimž přejeme úspěšný start             
v  prvních třídách základních škol. Poděkovali 
jsme rodičům za výbornou spolupráci a věříme, 
že tomu tak bude i  v  nastávajícím školním roce.
V  průběhu letních prázdnin proběhla v  MŠ na 
pracovišti v Kunčině rekonstrukce budovy         
a okolí. Byla spravena střecha, opraveny omítky 
v  1. patře, kde byl též přistaven sprchový kout 
pro děti a výlevka. V přízemí byla opravena 
podlaha v  bývalé herně, kam se nyní přemístila 
jídelna. V bývalé jídelně, nynější herně, byl 
položen nový koberec. Rovněž na chodbě byla 
položena nová podlahová krytina. Dále byla 
opravena technická místnost, vybudována denní 
místnost pro zaměstnance, sociální zařízení pro 
zaměstnance, venkovní záchod pro děti               
a přistaven suchý sklad potravin. Staré kůlny na 
hračky byly zbourány a nahrazeny novým 
zahradním domkem. Na jižní straně budovy 
byla přistavena částečně zastřešená terasa. 
Vchod do MŠ byl zhotoven na severní straně, 
tam, kde původně stával podle pramenů               
z pamětní knihy Gedenkbuch, kterou přeložil 
pan Jan Berka. Před vchodem do MŠ je 
vybudováno parkoviště a zóna pro kontejnery. 
Srdečně děkujeme obci za provedenou 
rekonstrukci i panu místostarostovi Tlustošovi 
za pravidelný dohled a řízení prací. 
Do MŠ v  Nové Vsi přibyly nové šatní bloky.    
V září přivítáme na obou pracovištích MŠ 15 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Závěrečné týdny školního roku 2013/2014 
proběhly ve  znamení  výletů ,  exkurzí                  
a nejrůznějších soutěží.  Školní výlety 
směřovaly například do Olomouce a do Brna, 
kde děti navštívily nejen zoologické zahrady, 
ale i známé památky. Žáci 7. a 8. třídy se             
v  červnu zúčastnili dvou exkurzí do Ústí nad 
Orlicí a do Vysokého Mýta, kde se seznámili       
s možnostmi dalšího studia na některých 
středních odborných školách. Ze soutěží 
připomeňme alespoň Dopravní soutěž mladých 
cyklistů. Pod vedením pana učitele Poláka se 
vybraní žáci z  2. stupně, Tereza Bártová, 
Simona Ondráčková, Jakub Papežík a Vít 
Laštůvka, díky svým znalostem a jízdním 
dovednostem probojovali až do krajského kola, 
kde obsadili pěkné 4. místo.  
Patrně nejnáročnějším, zejména pro nejstarší 
žáky, byl poslední týden školního roku.             
V  pondělí 23.  6.  2014 se uskutečnila obhajoba 
ročníkových prací žáků 9.  třídy. Tento projekt 
probíhá na naší škole už šestý  rok. Každý žák      
z  9. třídy si vybere svého konzultanta z řad 
učitelů a zvolí si téma, které zpracuje do 
výsledné ročníkové práce. Smyslem celého 
projektu je ukázat, jak jsou žáci schopni 
pracovat s  různými zdroji informací (literatura, 
internet), jak zvládají práci na počítači                
a především jak jsou připraveni na další náročné 
studium na středních školách. Závěrečnou 
obhajobou navíc prokáží své prezentační 
dovednosti a schopnost reagovat na různé 
do tazy  a  p ř ipomínky  k  j e j i ch  p rác i . 
Následujícího dne deváťáci navštívili místní 
mateřskou školu. Připomněli si svá dětská léta     
a setkali se s budoucími prvňáčky, kterým při té 
příležitosti jako svým nástupcům předali 
symbolické klíče od školy. Děti ze školky je na 
oplátku obdarovaly výrobky z keramiky. Ve 
středu čekal žáky 8. a 9. třídy náročný úkol. 
Pozvali do školy všechny děti ze školek              
v  Kunčině, Nové Vsi i Mladějově a připravili 
pro ně zábavné dopoledne plné her a soutěží, 
které si děti náležitě užily. Nadšení, zápal pro 
hru a radost ze sladké odměny nezkazilo ani 
deštivé počasí. Další den se počasí trochu 
umoudřilo, takže dovolilo žákům z  1. stupně 
zúčastnit se atletického čtyřboje, na jehož 
přípravě se v  tomto případě podíleli žáci           
7. třídy. Čtyřboj obsahoval tyto disciplíny: běh 
na 50 m, běh na 600 m, hod míčkem a skok do 
dálky. I tentokrát byly ohodnoceny nejlepší 
výkony, i když pochvalu si za svou snahu 
zasloužili úplně všichni.
 Konečně nadešel ten toužebně očekávaný den, 
slavnostní ukončení školního roku a především 
rozloučení s  našimi deváťáky. Vždy je to velmi 
podobné: hodnocení, vzpomínání, slzy dojetí.     

nových dětí. Doufáme, že se jim bude u nás líbit.

Za MŠ Hana Fafílková



A jako vždy přání všem, aby na svých nových 
školách byli úspěšní a spokojení. Ale to až po 
prázdninách…

Ruznéo

Proč je školka bílá

Po četných dotazech občanů mě pan starosta Richter oslovil jako autora návrhu rekonstrukce Mateřské školy         
v  Kunčině, abych sepsal krátké zdůvodnění, proč je teď školka bílá.

1/ Školka není bílá, je to kompozičně vyvážená kombinace bílé fasády, žlutých přístaveb a šedého soklu a střechy. 
Bílá barva fasády představuje stabilitu, bezpečí a čistotu, zatímco žlutá kreativitu, dětskou hravost a život. 
2/ Jako stará škola, před přestavbou na školku a omítnutím brizolitem, byla budova bílá. Jde tedy o návrat               
k  původní barvě, která v  době založení, klasicismu, byla odkazem k  antické vzdělanosti a moudrosti. Zděná 
budova je proto z  respektu k historii čistě bílá a do ní je vetknuta nová, moderní vrstva, odlišující se barevností        
i architektonickým jazykem.
3/ V  záplavě nejrůznějších barev a odstínů, které mají ostatní domy v  Kunčině představuje bílá fasáda výrazný, 
nepřehlédnutelný bod, jasně vyjadřující, že jde o důležitou stavbu v  obci. Budova školky má estetické cítění dětí 
kultivovat a nikoliv se mu podbízet.

Martin Nedvěd

ZE SPOLEČENSKÝCH ORGANIZACÍ
TJ Sokol Kunčina

„A“ tým
V  nové sezoně budeme, jako vítězové I.B třídy 
skupiny B sezony 2013/2014, hrát Ondrášovka 
I.A třídu KFS Pardubice. V letní přestávce         
z  týmu odešli dva nejstarší hráči. Martin 
Potáček přestoupil do Moravské Třebové „C“      
a Marcel Pánik, tomu skončilo hostování. 
Naopak do týmu přišli na hostování tři mladí       
a perspektivní hráči. Jakub Novák ze Svitav, 
Lukáš Eliáš z  Třebařova a Milan Berka              
z  Jevíčka. Odehráli jsme dva přípravné zápasy   
s  týmy z  Krajských přeborů. V  Litovli 1:1        
a s  Poličkou se těsně prohrálo 2:3. Budeme se 
snažit hrát pěkný fotbal, aby se našim věrným 
divákům a fanouškům líbil. Sezona začala 16. 8. 
2014 a po necelé tři měsíce můžete kluky každý 
týden podpořit. A to i na VŠECH venkovních 
zápasech, kam se nyní cestuje autobusem. „A“ 
tým vedený trenérem panem Zdeňkem Pešavou 
se těší na Vaši přízeň.

Autor článku: Petr Sedlák – Vedoucí mužstva

„B“ tým
V  nové sezoně 2014/15 rezerva odehraje své 
zápasy ve III. třídě OFS Svitavy.  Po 7. místě      
z  minulé sezony je tým vedený trenérem Janem 
Šejnohou odhodlaný své umístění vylepšit, do 
týmu přibylo několik nových zajímavých tváří, 
větší prostor dostanou dorostenci. V  rámci letní 
přípravy jsme odehráli několik výborných 
utkání a na naše výkony z  přípravy bychom 
velmi rádi navázali i v  zápasech mistrovských. 
Vyhráli jsme v  Žichlínku (0:2), na skvěle 
obsazeném turnaji v  Mladějově jsme velmi 
smolně prohráli finále (2:2, pen. 2:0), a tak 
nejcennější trofej zůstala v  rukou domácích,       
v  semifinále jsme si připsali skalp ambiciózní 

Dlouhé Loučky. Poslední zápas přípravy jsme 
odehráli v  Hradci nad Svitavou, kde jsme 
prohráli 3:6. Těšíme se na Vaši podporu.
      
Autor článku: Miroslav Kubín – vedoucí 
mužstva

Dorost
Na minulou sezonu musí naše naděje úplně 
zapomenout, výsledkový a ve většině utkání        
i  herní zmar musíme nechat za sebou                   
a soustředit se na novou sezónu. Dorost vedený 
trenéry Švandou a Kubínem skončil v  minulé 
sezóně na posledním místě tabulky 1. třídy 
skup. B KFS Pardubice, shodou okolností                    
a nedostatkem týmů ve své kategorii však 
nedošlo k  sestupu do okresního přeboru.           
V  současné době se snažíme o sestavení nového 
týmu, který bude úspěšnější než tým z  minulé 
sezóny.
      
Autor článku: Miroslav Kubín – vedoucí 
mužstva

Žáci
Vážení příznivci žákovského fotbalového 
týmu,
jelikož čas je naším velkým nepřítelem, tak se      
k článku o našem mužstvu starších žáků 
dostáváme až nyní po ukončení fotbalové 
sezóny 2013/2014.  Po ročním účinkování          
v  okresním přeboru žáků nás čekaly na začátku 
sezóny značné změny. Ve fotbale se bohužel 
stále více projevuje nedostatek dětí a dochází 
tak k  slučování jednotlivých družstev                
a vytváření meziokresních přeborů. Vzhledem   
k  tomu, že se do okresního přeboru přihlásila 
pouze čtyři družstva, došlo ke sloučení žáků 
Svitavska a Ústeckoorlicka. Vznikl tak 
meziokresní přebor starších žáků, ve kterém 

hraje 11 družstev. Další zásadní změnou ve 
fungování našeho žákovského družstva, bylo 
navázání spolupráce s  Mladějovem na Moravě. 
Spojením obou týmů vznikla široká základna 
dětí, která zajišťuje budoucnost kunčinského        
a mladějovského fotbalu.
Letní příprava probíhala pod vedením trenérů 
Ondřeje Brychty a Vlastimila Suchého dvakrát 
t ý d n ě  s t ř í d a v ě  n a  h ř i š t i  v  K u n č i n ě                       
a v Mladějově. V rámci tréninkové přípravy 
jsme se zúčastnili tří přípravných utkání. 
V  podzimní části sezóny se nám moc nedařilo, 
družstvo dokázalo jen jednou vyhrát a po 
podzimním zúčtování jsme se umístili na 
předposledním místě v  tabulce. Věděli jsme, že 
to nebude lehké a neočekávali jsme žádné 
výsledkové zázraky. Nově vzniklý tým se teprve 
sehrával a pro některé hráče bylo premiérou 
zahrát si na velkém hřišti.   
Družstvo se jakžtakž zformovalo již v průběhu 
podzimu a na jeho základy jsme se snažili 
navázat především v  rámci zimní přípravy. Žáci 
poctivě trénovali pod vedením trenéra Suchého 
dvakrát týdně v tělocvičně základní školy           
v Kunčině. Tréninky byly zaměřeny na 
z v y š o v á n í  f y z i c k é  p ř i p r a v e n o s t i                         
a  koordinačních schopnost í ,  na  které 
navazovalo v únoru zimní soustředěním             
v Pustých Žibřidovicích. Soustředění se určitě 
vyvedlo a zhodnotili jsme ho jako velmi 
vydařené. Jednak díky velké účasti a zvládnutí 
jeho náročnosti prakticky všemi zúčastněnými     
a za druhé možností využití  množství 
regeneračních prvků a služeb, které penzion 
nabízel ve svém areálu - sauna, krytý bazén, 
posilovna, tělocvična a venkovní hřiště               
s umělou trávou. Vše bylo podmíněno také 
tvorbou té správné týmové atmosféry.



Mnoho času po soustředění nezbylo a s chutí 
jsme se vrhli do mistrovských soutěží. Hned 
první zápas proti Radiměři byl pro nás 
probuzením. Tři góly v naší síti a ani jedna 
vstřelená branka na našem kontě nebyla 
rozhodně povedeným vstupem do jarní části 
soutěže. V dalších zápasech se již začala 
projevovat tréninková příprava. Jak jsme se 
rozehrávali, naše výkony se začaly zvedat. Ne 
vždy jsme byli fotbalově lepší, ale fyzicky jsme 
zápasy zvládali snáze, než tomu bylo na podzim. 
Ve zbytku zápasů jsme byli prakticky vždy 
minimálně vyrovnaným soupeřem. Postupem 
sezóny už naše hra občas vypadala i jako fotbal   
a ne jen "kopaná". A když se to zrovna nedařilo 
zvládnout fotbalově, tak kluci a holky vítězství 
vybojovaly větší chutí po třech bodech. Také si 
někteří hráči uvědomili, kde je jejich místo          
v sestavě a jaký typ fotbalu jim sedí a umí ho ze 
svého postu i řádně prodat. Z jedenácti zápasů se 
nám nakonec podařilo čtyři vyhrát a dva 
remízovat, což považuji za velký pokrok            
a úspěch. Jeden z nejlepších zápasů jsme 
odehráli na domácí půdě, když jsme porazili 
lídra tabulky Sloupnici (4:2). 
Naše předsezónní plány byly jasné. Chtěli jsme 
začít vyhrávat a pozvednout tak náladu v  týmu, 
což se nám podařilo. Nynější umístění na 
devátém místě s  18 body v  celkové tabulce pro 
nás není až tak zásadní, důležitý je pokrok, který 
tým za krátkou dobu udělal.  
Nejlepším střelcem týmu se stal Vladimír 
Pagáč. Velkou pochvalu si zcela jistě zaslouží       
i brankář Jakub Papežík a s  ním i celý žákovský 
tým.
Po odehrané sezóně náš tým opouští a odchází 
do dorostu Jakub Papežík, Vladimír Pagáč          
a Čestmír Svoboda, Simona Ondráčková 
odchází na hostování do Kohoutovic – přejeme 
všem hodně úspěchů. 
Závěrem prázdnin jsme pro naše žáky připravili 
tábor v  Českém Ráji, kterého se zúčastnilo 16 
žáků. Ubytovaní jsme byli ve vlastních stanech 
ve čtyřhvězdičkovém autocampu Sedmihorky, 
který je rozložen při úpatí hruboskalského 

skalního města v  pomyslném srdci chráněné 
krajinné oblasti Český Ráj. S žáky jsme 
absolvovali čtyřdenní program složený               
z různých sportovních a kulturních aktivit. 
Navštívili jsme hrad Valdštejn a zámek Hrubá 
Skála. Pro kluky a holky byl tábor příjemným 
prázdninovým zpestřením. 
Za podporu a realizaci této akce patří 
poděkování výkonnému výboru Sokola,            
M. Spálenskému, R Šimonovi a v neposlední 
řadě za finanční podporu firmě ALLKO.

C e n í m e  s i  v y n i k a j í c í  s p o l u p r á c e                          
s  mladějovským oddílem, zejména při pořádání 
domácích zápasů. Musím podotknout, že jsme 
se na jejich hřišti cítili jako doma a těšila nás 
velká podpora místních fanoušků.
V současné době se pilně připravujeme na 
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nastávající sezónu a pevně věřím, že se nám 
podaří posunout tým zase o krůček dál.
Vedoucí žáků Karel Šabacký.
 

Fotbalová školička
Fotbalová školička vznikla v prosinci roku 
2010. Postupně se počet trenérů, starajících se     
o děti, rozrostl a práce s  nimi se zdokonalila.
Do fotbalové školičky zatím zavítalo více než 30 
dětí (z toho 5 dívek). Věková hranice dětí je nyní 
od 4 do 10 let, od jara jsme děti rozdělily do dvou 
kategorií na mladší (4-6 let) a starší (7-10 let). 
Některé jsou nadané více, některé méně, ale se 
všemi musíme pilně trénovat a jejich práci 
vylepšovat, abychom docílili co nejvyšší 
úrovně.
Účast na trénincích je dostačující, na jaře a na 
podzim tréninky absolvuje více „hráčů“, v  zimě 
a v  létě o něco méně. Pokud zájem hlavně u dětí 
ale i u rodičů přetrvá, troufám si říci, že               
v  Kunčině může vyrůst nová generace talentů. 
Nutno dodat, že v mnoha vesnicích žádná 
mládežnická mužstva nemají.
Začali jsme spolupracovat v naší kategorii         
s  Mladějovem, od začátku nového školního 
roku základní školy k nám dochází noví „hráči“.
Děti (ne jen děti) mají v dnešní době nedostatek 
pohybu, disciplíny ale i úcty k  druhým a to vše 
se snažíme ve fotbalově školičce napravit. Proto 
neváhejte a přihlaste děti k  nám. Stačí přijít na 
trénink, domluvit se a další tréninkovou 
jednotku už může dítě absolvovat s  námi .
Tréninky na jaře, v létě a na podzim probíhají na 
fotbalovém stadionu dvakrát týdně: v úterý        
a  pátek od 15:30 do 17:00 hod.
Jelikož pracujeme s  dětmi mladšího věku, 
snažíme se je zaujmout hravými formami 
aktivit, které je pobaví, ale zároveň budou 
prospěšné a účelné pro jejich budoucnost – 
pohybové hry, míčové hry, práce s míčem, 
využívání různých pomůcek např. obručí, 
gymnastických míčů, atd.
20. června jsme u nás přivítali profesionální 
trenéry z  Pardubic, projekt nese název Létající 
týmy trenérů. Trenéři předvedli ukázkovou 
tréninkovou jednotku, na které se aktivně 
podílela naše fotbalová školička.

Odehráli jsme řadu přátelských utkání a turnajů 
s mužstvy Moravské Třebové, Mladějova, 
Lanškrouna a s Městečkem Trnávkou. Snažíme 
se tedy i o aktivní zapojení dětí do hry, aby si i ti 
nejmenší co nejdříve zkusili reálný obraz hry.
13. září navštívíme s  dětmi fotbalový klub SK 
Sigma Olomouc. Jedná se o celodenní „výlet“ 
spojený s  ukázkovým tréninkem našich dětí 
pod vedením mládežnického trenéra Sigmy. 
Děti budou také doprovázet ligové hráče při 
oficiálním nástupu mužstev Sigmy Olomouc      
a Ústí nad Labem (Fotbalová národní liga 
dospělých). Celodenní program je pro děti 
připraven v areálu Androva stadionu (hlavní 
fotbalový stadion).
Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se 
aktivně podílejí na rozvoji fotbalové školičky, 
p ř edevš ím  t r ené rům za  j e j i ch  snahu                     
a odvedenou práci – Michalu Spálenskému, 
Zdeňkovi Pešavovi a našemu předsedovi Josefu 
Brychtovi, rodičům za jejich zájem a podporu. 
Myslím si, že jsme se vydali správným směrem     
a rádi v tom budeme pokračovat.

Trenér Ondřej Brychta
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