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Zápis dětí do MŠ Všeruby

Publikováno / aktualizováno: 17. 2. 2015 11:07
056

Zápis dětí do MŠ Všeruby pro školní rok 2015 – 2016 se uskuteční
ve čtvrtek 26. března 2015 od 13,00 do 17,00 hodin v hlavní budově
MŠ, Všeruby 145.

Publikováno / aktualizováno: 13. 2. 2015 10:45

ZTRÁTY A NÁLEZY
Našla se peněženka Václava Krause. K vyzednutí na OÚ.
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Klíče
Před OÚ byly nalezeny klíče od opla. K vyzednutí na OÚ.
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Aktuality k info boxu

Publikováno / aktualizováno: 12. 2. 2015 21:05

Již nějakou dobu se na našich webových stránkách zobrazují nabídky práce z blízkého okolí.
Nově se nyní aktualizují několikrát za hodinu. Občané se tak mohou o nově vypsaných pozicích dozvědět
o několik hodin dříve a mohou tak dříve reagovat na čerstvě vypsanou pracovní pozici.
Aby byla orientace na stránce s nabídkami práce ještě snazší, je u každé aktuální nabídky práce uveden
i přesný čas jejího zveřejnění. Aktuální přehled nabídek práce z našeho regionu naleznete zde:
053
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Pomoc občanům v případě podpisu nevýhodných smluv
052

Stále velké množství občanů se dostává do tíživých situací
díky nekalým praktikám podomních zástupců některých
dodavatelů energií. Rádi bychom proto informovali o možnosti
obrátit se v takových případech na EnergetickouPoradnu.cz,
a to buď telefonicky, e-mailem nebo přímo osobně.
EnergetickáPoradna.cz již třetím rokem úspěšně pomáhá
občanům s výpověďmi nevýhodných smluv na dodávky energií,
radí, kdy a jakým způsobem je případně možné změnit
dodavatele a jaké smlouvy a ceny jsou pro daného jednotlivce
skutečně výhodné. Osvětu v této oblasti se snažíme šířit
i prostřednictvím médií, například pořadem v Českém rozhlasu
Plzeň, nebo pořádáním besed a přednášek, zejména
pro seniory. Služby EnergetickéPoradny.cz jsou zdarma díky
dotacím a poskytujeme je nejen občanům ale též firmám
a obcím. V naší plzeňské kanceláři sídlí i SOS Asociace
(Sdružení obrany spotřebitele), takže naši kolegové mohou
poradit či přímo pomoci občanům také v jiných situacích
(například s odstoupením od smluv na koupi zboží na různých
předváděcích akcích apod.).

Publikováno / aktualizováno: 9. 2. 2015 19:02
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Novela zákona o odpadech a nová vyhláška nařizuje obcím třídit bioodpady

050; 051

Na podzim roku 2014 byla přijata novela zákona o odpadech, která obcím stanovila povinnost zajistit
pro domácnosti místa pro odkládání bioodpadů. K novele zákona vydalo Ministerstvo životního prostředí ČR
prováděcí vyhlášku, která vstoupila v platnost 1. ledna 2015.
Novelou zákona o odpadech č. 229/2014 Sb., § 17, odstavec 3, dostali obce povinnost zajistit místa
pro odkládání veškerého komunálního odpadu produkovaného fyzickými nepodnikajícími osobami na jejím
katastrálním území. Obec je povinna zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu,
minimálně nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů.
Rozsah a způsob upřesnilo Ministerstvo životního prostředí ve Vyhlášce č. 321/2014 Sb. o rozsahu a způsobu
zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. V případě bioodpadů vyhláška stanovuje
povinnost obcí zajistit místa pro oddělený sběr bioodpadů a to minimálně v období od 1. dubna do 31. října
každého roku. Je na obci, aby si určila, jak bude sběr provádět, zda pomocí kontejnerů na sběrných dvorech,
zda si postaví tzv. malé zařízení (malá kompostárna s omezenou kapacitou) či zda bude bioodpady sbírat
do nádob či pytlů a odvážet ke zpracovateli.
Povinnost je splněna i tehdy, je-li v obci zaveden systém komunitního kompostování, ovšem musí být v rámci
něho možné odevzdat veškeré rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad vznikající na území obce.
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Jak lze nové legislativní požadavky naplnit
1) Nejlepší odpad je žádný odpad. Nakládání s odpady stojí peníze. To co lidé jako odpad neodloží,
to není nutné řešit. Vyhláška MŽP sice nestanovuje jako možný způsob řešení otázky bioodpadů domácí
kompostování, ale současně platí, že odpad, který nevzniká, není třeba někam odkládat.
Proto je pro obec smysluplné domácí kompostování podporovat, domácnosti ušetří, pokud si budou
kompostovat sami. To koneckonců platí o prevenci obecně.
2) Z novely zákona plyne, že obec je povinna zajistit místo pro odkládání veškerého vyjmenovaného odpadu.
Z toho lze odvodit, že veřejnost může vyvíjet určitý tlak na obec, aby tato místa zřídila.
Je třeba si ale současně uvědomit, že obec sice má povinnost systém zřídit, ale současně může náklady
vyúčtovat. Proto má smysl hledat společná řešení v závislosti na místních podmínkách.
3) Pro menší obec, kde není potřebná infrastruktura, se jako řešení jeví vybudování tzv. malého zařízení,
kompostárny s kapacitou do 150 tun za rok. Jedná se o oplocené místo s minimálním zabezpečením.
Výhodné pro obec může být, pokud se o takové zařízení stará místní zemědělec (ušetří se na nákupu
techniky). Metodický pokyn k budování těchto zařízení vyšel ve Věstníku MŽP ČR č. 7/2012.
4) Vysoké náklady na svoz bioodpadu. Pokud se obec rozhodne bioodpady vozit na zařízení mimo svůj
katastr, měla by si pohlídat náklady na svoz. Ty závisí jednak na svozové vzdálenosti, jednak na použité
svozové technice a jejím vytížení. Uvádí se, že náklady na svoz jsou obdobné nákladům na svoz směsného
odpadu. Při nevhodném nastavení systému mohou být i několikanásobně vyšší.
Návrh nové vyhlášky o odpadech
Obec Kunějovice připravuje novou obecně závaznou vyhlášku, která stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Vyhláška uloží všem fyzickým osobám
v naší obci jednak snižovat celkové množství odpadů a jednak třídit komunální odpad na sklo, papír, plast,
bioodpad, nebezpečné složky komunálního odpadu, objemný odpad a směsný komunální odpad.
Pro sklo, papír a plasty je vyhrazeno místo v obci na kontejnerová stání. Brzy by měly být v naší obci rovněž
umístěn kontejner na nápojové kartony. Bioodpad bude možné ukládat do speciálních bio-nádob,
do běžných nádob na odpady označených samolepkou BIOODPAD nebo do biopytlů.
Nebezpečné složky odpadu (baterie, léky, barvy, ledničky, televize) se budou odkládat dvakrát ročně (duben
a říjen) na stejném sběrném místě, a to před hasičskou zbrojnicí. Objemný odpad je třeba odkládat
do velkoobjemových kontejnerů pouze na místě, které je obcí vyhrazeno. Pravidelný svoz odpadů zajišťuje
firma AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., a to 1 x týdně u směsného komunálního odpadu, 1 x týdně
u plastů, 1 x za 14 dní u papíru a skla, od 1. 4. do 31. 10. 1× týdně u bioodpadu, od 1. 11. do 31. 3. 1 x za 14 dní
u biologicky rozložitelného odpadu. Řešení v podobě odděleného sběru kovových obalů - na vytipované
místo a u stávajícího stání separovaného odpadu v obci bude stát nádoba na kovové obaly označená
identifikační samolepkou (objem 240 nebo 1.100l). Nádoby na směsný komunální odpad jsou občané
a majitelé nemovitostí povinni přistavit večer přede dnem svozu nejdále 3 metry od komunikace,
kudy projíždí svozové vozidlo. Tolik nová vyhláška.
Víte, že ke snižování množství odpadů můžete přispět i vy? Například tím, že budete recyklovat
a kupovat výrobky z recyklovaného materiálu. K výrobě jedné tuny přírodního papíru je potřeba 240 000 litrů
vody, 4 700 lWh energie a 17 vzrostlých stromů. Při výrobě recyklovaného papíru se spotřebuje jen 180 litrů
vody, 2 700 kWh energie a žádný strom! A přitom až 60 % papíru u nás končí na skládkách.
Budete kompostovat. Můžete si tak vyrobit skvělé hnojivo zdarma, které máte kdykoliv k dispozici,
a do průmyslové kompostárny pošlete méně bioodpadu. Do kompostu, který je nejvhodnější umístit
na stinné místo, patří zbytky ovoce, zeleniny a květin, čajové sáčky a káva, tráva, listí, větve, znečištěný papír
(čistý je lepší zrecyklovat), trus býložravých domácích zvířat, malá množství zbytků jídla.
Čím pestřejší je skladba materiálu ke kompostování, tím lépe. Poučné a zábavné je kompostování pro děti,
které se tak mohou dozvědět mnoho nového o přírodě a jejím fungování.
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Ples CPOS v Kozolupech

Publikováno / aktualizováno: 10. 2. 2015 18:43
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Třetí ročník plesu Centra pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov se bude konat
dne 7. března 2015 v Kulturním domě v Kozolupech od 19 hodin. Rezervace míst je možná
na tel. 774 483 702 nebo na číslech uvedených v pozvánce. Vzhledem k omezené kapacitě sálu doporučuji
zamluvit místa co nejdříve. Pokud by měl někdo zájem podpořit organizaci a ples, je možné se domluvit
telefonicky. Za jakoukoliv formu podpory budeme velmi rádi. S přáním hezkého dne mgr. Ivana Vanišová,
koordinátorka střediska Touškovsko, e-mail: ps9@pecovatelskasluzba.cz

Dechovka Horní Bříza
» Domažličanka,
Krajanka, Nauš

Publikováno / aktualizováno: 7. 2. 2015 20:21

Vážení, přinášíme Vám další pozvánku na dechovku do Horní Břízy.
Zveme Vás ve do sálu Kulturního domu Klub, U Klubu 365, Horní Bříza,
kde v sobotu 28. února 2015 od 17:00 hodin vystoupí dechová
hudba Domažličanka. Vstupné 120,-. Vstupenky rezervujte prostřednictvím
mailu dechovky@ladislavcech.cz nebo na tel. č. 724 996 085.
Na sál pro koncert Domažličanky už zbývá posledních pár vstupenek.
Nabídnout lze i hůře viditelná místa na sále za 80,- do zadních boxů, ty jsou
také prozatím volné. Pod odkazem ZDE si můžete prohlédnout fotografie
z posledního koncertu Úhlavanky, se kterými si zazpívala i Blanka Tůmová
a Jiří Škvára. Předběžný program do konce roku 2015:
28.02.2015 – Domažličanka
04.04.2015 – Krajanka (Václav Hlaváček)
16.05.2015 – Malá muzika Nauše Pepíka
04.07.2015 – Myslivecká kapela Atlas
15.08.2015 – Cheznovanka
26.09.2015 – Otavanka
28.11.2015 – Strahovanka
Koncerty se konají vždy v sále Kulturního domu Klub Horní Bříza
od 17:00 do 20:00. Vstupenky si můžete rezervovat dopředu,
hezká místa se zaplňují, doporučuji rezervaci provést co nejrychleji.
Těšíme se na Vás
Ladislav Čech, zastupitel města Horní Bříza
Jedou k nám vlaky i autobusy. Vlak cca 150 metrů od Klubu.
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Ze směru Plzeň > Horní Bříza VLAK 16:16, zde v 16:41
Ze směru Plzeň > Horní Bříza BUS 15:00, zde v 15:31
Ze směru Plasy > Horní Bříza VLAK 14:59(16:59), zde v 15:15 (17:15)
Ze směru Plasy >Horní Bříza BUS 16:00, zde v 16:22
Publikováno / aktualizováno: 6. 2. 2015 20:46

Upravený program

Upravený program
o nově zařazené body jednání; 4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice
2.1, 7.1 Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
1. Úvodní část ……………………………………………………………………………… 1
1.1. Zahájení, určení ověřovatelů
2. Prezenční listina, příloha č. 1 Zápisu …………………………………………………… 2
2.1. Doplnění obsahu Návrhu programu veřejného zasedání, schválení
Projednání námitek k zápisu ze ZoK dne 9. 1. 2015
………………………………
3
Kontrola plnění usnesení z posledních jednání ……………………………………………… 4
Přenesené body jednání z předchozího zasedání …………. ………………………………… 5
Body jednání ……………………………………………………………………………… 6
6.1. Závěrečný protokol, inventarizační zpráva 2014
6.2. Návrh, plán veřejných zakázek v roce 2015
6.3. Oddělený sběr kovových odpadů a biologicky rozložitelných odpadů
6.4. Žádost o kácení, oznámení kácení
6.5. Návrh vyhlášky podle § 17a zákona o odpadech
6.6. Aktualizace složení Povodňové komise obce, revize VČPP
6.7. Závazné stanovisko, souhlas ke stavbám 472/1 KN
6.8. Žádost o projednání připojení se k MKVPT
6.9. Oznámení o zahájení díla a vstupu na pozemky, p415/23, vVN,TS,kNN
6.10. Dodatek ke smlouvě o vedení účetnictví, SK
7.1. Nově zařazené body jednání …………………………………………………………… 7
7.2. Dle požadavků, připomínek a podnětů zastupitelů, občanů, ostatních účastníků zasedání
7.3. Příjezdová cesta k p. č. 21/3 a 21/2
7.4. Smlouva o použití pozemku na stavbu Kunějovice, p415/36, kabel NN
7.5. Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem za rok 2014
7.6. Oznámení o zahájení řízení – ÚR, ČOD
7.7. Smlouva o poskytnutí finančního příspěvku PK na zajištění dopravní obslužnosti ÚPK
8. Diskuse zastupitelů, diskuse občanů, různé ……………………………………………… 8
9. Návrh usnesení, usnesení, příloha č. 4 Z-04/VZZO; 06-02/2015, další přílohy, závěr … 9
Hlasování o upraveném programu jednání Zastupitelstva obce Kunějovice ze dne 6. 2. 2015:
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 0
Připomínky ze strany členů zastupitelstva ke schválenému programu v souvislosti s plněním § 83 odstavec 2 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů:

......................................

bez připomínek

...........................................................................

___________________________________________________________________________________________
Upravený program_4. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kunějovice konané dne 6. 2. 2015

UP-04/VZZO-06-02/2015

(2015) Obec Kunějovice
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Hledáme fenku Dášenku

048

ᴥ http://www.obeckunejovice.cz/?p=3945

» Stále ještě hledáme fenku Dášenku, která se ztratila na Silvestra. Dášenka je přítulná.
Povahově je vyloženě společenská, bojí se trochu mužů, ale jinak je přátelská. Nikdo se jí nemusí vůbec bát.
Má čip i psí známku ještě z minulého bydliště je to trojúhelník s číslem a názvem obce Kovářská.
Číslo čipu zatím není k dispozici. Je očkovaná. Nalákáte na jídlo, když jí zavoláte jménem.
Známka byla zavěšená na červeném, koženém obojku s kamínky. Moc Nám chybí.
Předem všem moc děkuji za jakoukoliv zprávu, nebo dokonce za nalezení.
Váží cca 5 Kg. Je to kříženec terierra s hrubosrstým jezevčíkem. Utekla z procházky, lekla se dělobuchu.
Má jen jedno ucho svěšené, druhé stojí - je vidět na fotografii. Nikdy v životě se neztratila. Kastrovaná není.
Okolí v místě ztráty bohužel nezná. Je aktivní, má ráda pohyb. Vodu přímo nesnáší. V jídle byla trochu vybíravá.
Zdravotní stav dobrý. Autem umí jezdit. Je zvyklá na pobyt převážně v bytě.
Trochu otužilá by být měla, zima jí vyloženě nevadí...

Zpět

Nahoru

Občasník Kunějovický e-zpravodaj vydává Obec Kunějovice, Kunějovice 28, 330 35 Líšťany. Použité fotografie bez popisku jsou ilustrační,
zdroj archiv Roman Peš®. Číslo 02 vychází v Kunějovicích dne

17. 2. 2015. Kontakt: H. Ludvíková, KunejovickyEZpravodaj@post.cz.

www.kunejovice.cz
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