10.9.

Daniel Novák oslavil své 19. narozeniny.

10.9.

Po několika prázdninových trénincích odehrálo naše mužstvo první soutěžní utkání v Úněšově,
ve kterém jsme prohráli 4:3.
Střelci: 2x Mudra Tomáš
1x Novák Jiří

24.9.

Po týdenní pauze proběhl zápas v Kozojedech s výsledkem 2:2. Konečná prohra na penalty.
Střelci: 2x Bubeníček Josef

1.10.

Další venkovní utkání skončilo prohrou v Plasích 3:0.

6.10.

Započala výstavba dětského hřiště od firmy BONITA GROUP SERVICE, s.r.o., která byla dne
7.8.2017 vybrána ve výběrovém řízení. Toto výběrové řízení vyhrála firma díky své
bezkonkurenčně nízké ceně za veškeré komponenty a práci na dětském hřišti. Celková cena
činí 279.071,98 Kč. Hotové hřiště má firma odevzdat 30.11.2017.

8.10.

V dalším utkání jsme si „zpravili chuť“ a oslavili výhru 6:2 nad Žichlicemi.
Střelci: 1x Bubeníček Josef
2x Novák Jiří

1x Kotáb Jakub
1x Štál Petr
1x Sova Pavel
15.10. Zápas s Vysokou Libyní skončil remízou 2:2 a následně těsnou výhrou na penalty 4:5.
Střelci: 1x Kotáb Jakub
1x Mashtaler Denys
20.-21.10.

I v naší malé vesničce proběhly volby do Poslanecké sněmovny ČR. Voleb se zúčastnilo
62 voličů ze 135 občanů, což je ani ne poloviční účast.

22.10. Na domácím hřišti jsme opět vyhráli nad Hadačkou 2:1.
Střelci: 1x Kotáb Jakub
1x Mashtaler Denys
29.10. Proběhlo venkovní utkání v Mladoticích, kde by po prvním poločase ve stavu 0:0, nikdo
nečekal výhru Kunějovic 2:6.
Střelci: 2x Novák Jiří
2x Opalecký Petr
1x Kraus Petr
1x Mashtaler Denys
4.11. Poslední zápas se odehrál v sobotu na domácím hřišti proti TJ Trnová. Prohra 2:3 nijak
nepohnula s naším pátým místem v tabulce. Naše sportovní (ne)úspěchy jsme zapili
v nekmířské hospodě.
Střelci: 2x Mudra Tomáš
Stejný den, ale v Kunějovickém klubu se odehrál tradiční sraz rodáků. Letos byl o akci enormní
zájem a tudíž se rodáci postarali o prozatím nejvyšší účast.
25.11. Dnes od 17:00 hodin proběhlo tradiční rozsvícení vánočního stromku před naším klubem. Děti
byly odměněny adventními kalendáři, čokoládami a dospělí svařeným vínem. Po přednesení
pár slov od pana starosty Miloslava Nováka jsme všichni společně odpočítali rozsvícení a za
zvuku vánočních koled se rozešli domů.

