10.10. Narození nového občánka. Manželům Kristlovým se narodila Zuzanka v 1:52 v noci.
11.10. Volby do zastupitelstva obce. Zvolenými zastupiteli byli zvoleni:

-> Jan Šabacký (42 let), který získal 50 hlasů
-> Jiří Löwy (57 let) získal 49 hlasů
-> Václav Král (39 let) získal 46 hlasů
-> Miloslav Novák (52 let) získal 38 hlasů
-> Marek Ludvík (44 let) získal 33 hlasů
Starostou se po hlasování stal opět Miloslav Novák a místostarostou je Jan Šabacký.
10.11. Změnilo se zasedání zastupitelstva. Dříve bylo zasedání od 18-ti hodin, nyní je od
19-ti hodin.
Dne 9.11. 2014 nás opustila paní Zdeňka Houdková ve věku 66 let. Upřímnou
soustrast všem pozůstalým.
29.11. Dnes od 18-ti hodin proběhlo každoroční rozvícení Vánočního stromku před naší
hospůdkou. Přišli rodiče, děti ale i psí mazlíčci. Společně na nás dýchla Vánoční
atmosféra, pan starosta pronesl proslov při pití svařáku. Akce byla ukončena
rozdánímadventních kalendářů pro děti i teenagery. Zájemci mohli zůstat a posedět
nad sklenkou vína či piva.

1.12.

Neveřejné pracovní zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

S novým měsícem přišla i nová kronikářka! Jmenuji se Nikola Šabacká, v Kunějovicích
jsem se sice nenarodila a trvale zde žiji necelých pět let, ale jsem s nimi více než spjatá. Tímto
jsem nahradila dosavadní kronikářku Ivanu Tomáškovou.
2.12.

Naší vesničku postihly v noci první mrazíky a ráno byl první sníh, který během dne
roztál.

3.12.

Od 18-ti do 21:00 nešel z neznámých důvodů elektrický proud.

5.12.

Jako každý rok i letos chodili čerti pro zlobivé děti. Tento rok, ale v pekle nikdo
neskončil, i když kde kdo měl na mále.

6.12.

Vzhledem k včerejší pekelné návštěvě ve vesnici zavládl klid. Asi se každý bál.

8.12.

Konečně začala zima, místy bylo i -4°C.

12.12. Veřejná schůze obce Kunějovice
15.12. Od 20:00 hodin probíhala fotbalová schůze, na které se mimo jiné probíralo
přepsání účtu a změna vedení. Schůzovalo se u piva do 22:00 hodin.
17.12. Nejen naší vesničku trápí silný vítr, zatím beze škod, ale má opravdu velkou sílu.
18.12. Zbývá necelý týden do Vánoc a po sněhu ani památky, spíše to vypadá, že už
jaro.

čekáme

20.12. Petr Opalecký starší dnes oslavil své 50-té narozeniny. Oslava nemohla proběhnout
jinde než v našem pohostinství. Oslavovat se začalo v 18:00 hodin a pokračovala až
do druhého dne.
23.12. Náš bývalý občan se postaral o zabavení a strachování celého severního Plzeňska,
jedná se o Jana Brunclíka. Po kterém pátrala policie, bohužel byli policisté nuceni
použít i zbraň a policejního psa. Jan i nadále nedbal a snažil se uplavat v rybníku v
Úněšově. K tomu všemu ujížděl v cizím autě a pod vlivem drog. I přes všechny tyto
události nebyl převzán do vazby.
24.12. Šťastné a Veselé Vánoce!

26.12. Sice už je po Vánocích, ale začíná sněžit!
27.12. Kunějovický píchanec! Již druhým rokem se v naší hospůdce konal šipkový turnaj,
hrála se hra s názvem 301.A znovu vyhrál Snanislav Kudík, i když opět ne zadarmo.
1. místo Stanislav Kudík

2. místo Miroslav Kusa
3. místo Václav Menhard

28.12. Konečně napadlo spoustu sněhu!
29.12. Dnes se mohly děti konečně pořádně zkoulovat, protože se sníh udržel.
31.12. Šťastný nový rok a mnoho úspěchů!

2015
1.1.

Sníh nás opustil.

2.1.

Dnes v 17:00 hodil šel místostarosta Jan Šabacký a Helena Ludvíková pogratulovat
paní Novákové k jubileu 75 let.

3.1.

Celá vesnice pod ledem a to do slova! Už tři dny nás trápí led.

8.1.

Na každé zahrádce stál sněhulák, ale dnes už je nikde nenajdeme, sníh opět roztál.

9.1.

Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

10.1.

Foukal silný vítr, který přinesl i několik škod - odfoukané střechy a spousty
popadaných stromů.

11.1.

Vítr neustává a navíc začíná poletovat sníh, který se neudržel!

12.1.

Jeden z našich nejmladších spoluobčánků má dnes Narozeniny, a proto popřejme
Alexandru Mashtalerovi vše nejkrásnější k jeho třetím narozeninám.

14.1. Opět se náš bývalý spoluobčan zbláznil. Jan Brunclík, který byl už jednou trestně stíhán,
dnes večer nožem napadl svou bývalou přítelkyni. Nyní je znovuna útěku a
policie ho
hledá. Dívka skončila v nemocnici s doživotními následky. Vzhledem k
tomu, že i předtím se
ukrýval někde v naší vesničce, proto se snažme udržovat se v
bezpečí a nevyvolávat paniku.
16.1.

Od 19:30 se konala fotbalová schůze, kde se opět řešilo nové vedení a změny v
zákonech FAČR.

17.1. Hledaný Jan Brunclík se opět ukrýval v nejbližším okolí Kunějovic a v pozdních
nočních
hodinách byl chycen na cestě z Kokořova směrem na Všeruby. Za jeho přestupky mu hrozí až
12 let! Nyní už nemusíme mít strach.
19.1.

Neveřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice

