15.8. Byli jsme pozváni na fotbalový turnaj ve Všerubech. Zůčatněná mužstva byla: Všeruby „A“,
Všerubský dorost, Kunějovice a Chotíkov.
Pořadí: 1. Všeruby „A“
2. Kunějovice
3. Chotíkov
4. Všerubský dorost
29.8. Oslavil Radek Tomášek své padesáté narozeniny u místního pohostinství se svými fotbalovými
přáteli. Oslava byla až do noci.
12.9. V sobotu od 1400 hodin se konala historicky první Kunějovická diabolka. Soutěž byla rozdělena
na muže, ženy a děti. Na první ročník bylo spoustu zájemců a tuto akci, proto doufáme, že to nebyl
poslední ročník a akce bude pokračovat. ☺

13.9. Nová fotbalová sezóna pro rok 2015/2016 započala. První zápas jsme sehráli v Pňovanech.
Prohra 2:3.
Střelci: Josef Bubeníček
Tomáš Vozka

26.9. Druhý fotbalový zápas se uskutečnil v Líních a skóre bylo 3:3 a kunějovický tým zvítězil na
penalty.
Střelci: Oldřich Tomášek
Jiří Vokurka
Petr Opalecký
4.10. První domácí utkání, ve kterém jsme přivítali Blatnice „B“. Na domácím hřišti jsme prohráli 5:1.
Střelci: Petr Mach
9.10. Dnes se na schůzi pronesl požadavek o propůjčení místní hasičárny hráčům Fc Kunějovice pro
účel uschování dresů a oslavování svých sportovních úspěchů i neúspěchů. Hned druhý den ráno se
tam sešlo pár dobrovolníků a začali si hasičárnu zvelebovat.
11.10. Další zápas, hotová přestřelka, nakonec jsme za stavu 5:5 padli na penalty.
Střelci: Jiří Vokurka
Tomáš Vozka
Arnold Husár
Petr Mach
Aleš Kysela
17.10. Dnes od 1400 hod byl opět sraz rodáků naší malé vesničce. Účast byla jako každý rok hojná,
proto sešlost trvala až do večera, než se všechno převyprávělo, ukázaly se fotky a muži si dali
dostatečně do nosu.

18.10. Další soutěžní utkání nedopadlo pro kunějovické chlapce dobře. Vyzvali totiž věčné rivaly
Všeruby „B“. Prohra 9:1.
Střelec: Denis Maštaler
24.10. V dalším utkání jsme zvítězili 3:1 nad Přehýšovem.
Střelci: Arnold Husár
Petr Mach
Tomáš Vozka
1.11. Zatím nejlepší skóre. Kunějovice vyhráli nad Zbůchem 5:1.
Střelci: 3x Aleš Kysela
Josef Bubeníček
Petr Opalecký
7.11. Poslední venkovní utkání proběhlo v Hunčicích a prohráli jsme 5:2.
Střelci: 2x Tomáš Vozka
15.11. Poslední zápas před zimním odpočinkem s Kozolupy dopadl 0:2.
28.11. K večeru jsme se celá vesnice sešla před pohostinstvím a společně jsme rozsvítili vánoční
stromeček a zazpívali si koledy.

5.12. I letos k nám zavítala návštěva z pekla pro zlobivé děti, ale bohužel zase odešli s prázdnou.

26.12. Jaroslav Randa uspořádal v hasičárně VÁNOČNÍ šipkový turnaj, kterého se zůčastnilo 9 lidí,
nejen místních, ale i z daleka. Všichni společně spolu strávili příjemný večer při hraní šipek a pití piva.
Největším překvapením večera však bylo, když vyhrál Denis Maštaler. Druhý byl Petr Opalecký Ml. A
třetí skončil Radek Kováčik. V turnaji se objevily hry jako 501 i 301 double in, Hight score, Ruleta,
Round the clock a obyčejná 501.
5.1. Letitá nájemnice místního pohostinství ukončila živnost a ve výběrovém řízení, které bylo do
8.1.2016, vyhrál Aleš Maštaler.
16.1. Opět uspořádal Jaroslav Randa šipkový turnaj v hasičárně s víceméně stejnými hrami. Jenže na
vítězných pozicích byl někdo jiný. První skončil nelítostně pořadatel, tedy Randall. Druhý skončil
Radek Kováčik, ten si o jednu příčku přilepšil. Každopádně největší radost, a to za třetí místo, měl ze
svých výkonů Petr Opalecký St.
29.1. Začali Maštalerovi společně s přáteli (Jan Šabacký, rodina Bubeníčkova, Petr Opalecký mladší,
David Brunclík, Radek Kováčik)pracovat na rekonstrukci hospody.Hospoda mu byla předána
v dezolátním stavu, zůstala zde pouze stěna, která dělila hospodu od kuchyňky a obecní nábytek,
který Aleš odkoupil. Práce bylo dost i se zařizováním, neboť byly ztrhány i reklamní letáky s kontakty
na pivovar. Nicméně se hospoda otevře po čtrnáctidenním pracovním úsilí 12.2.2016.

20.2. Po vydařeném otevření hospůdky, se hned o týden později uspořádaly maškarní bály.
Odpoledne si přišli zatančit a pobavit se mladší občánci a večer jejich rodiče a i jiní dospělí. Účast byla
na obou akcí hojná. Soutěžilo si o nejlepší masky a byla bohatá tombola.

