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Šťastný nový rok                                                               Publikováno / aktualizováno: 31. 12. 2014 17:56

037

Ordinace Všeruby                                                          Publikováno / aktualizováno: 22. 12. 2014 22:05

036

֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2948
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/12/Ordinace-V%C5%A1eruby.pdf
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/12/Ordinace-V%C5%A1eruby.jpg


Výstraha ČHMÚ  WOCZ65-OPIN-220642                          Publikováno / aktualizováno: 22. 12. 2014 20:47

035

֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2953   
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/12/WOCZ65-OPIN-220642.pdf

Kácení                                                                              Publikováno / aktualizováno: 19. 12. 2014 22:04

⇒  Chcete pokácet strom … ?

                                                 034

֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2908  
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/12/Chcete-pok%C3%A1cet-strom-....pdf
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Publikováno / aktualizováno: 18. 12. 2014 21:56

Vánoční koncert ve Všerubech                                          

033

֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2904  
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/12/V%C3%A1no%C4%8Dn%C3%AD-koncert.jpg

                                                                                    Publikováno / aktualizováno: 17. 12. 2014 19:43

Odpadový kalendář Kunějovice na rok 2015, Ceník svozu a odstranění směsného  
komunálního odpadu

032     031 

֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Odpadov%C3%BD-kalend%C3%A1%C5%99-Kunejovice-na-rok-   
2015.pdf                                                                                              
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/12/Cen%C3%ADk-svozu-a-odstran%C4%9Bn%C3%AD-sm%C4%9Bsn
%C3%A9ho-komun%C3%A1ln%C3%ADho-odpadu.pdf
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                                                                Publikováno / aktualizováno: 17. 12. 2014 19:41

Veselé vánoce

030

֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2891  
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/12/Vesel%C3%A9-v%C3%A1noce.jpg

Péče o starší                                                                  Publikováno / aktualizováno: 17. 12. 2014 19:29

029

֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2887  
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/12/P%C3%A9%C4%8De-o-star%C5%A1%C3%AD.jpg
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Pečovatelská služba                                                        Publikováno / aktualizováno: 10. 12. 2014 17:23

028

֎ http://www.obeckunejovice.cz/?  p=2846
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/12/Centrum-pe%C4%8Dovatelsk%C3%BDch-a-o%C5%A1et
%C5%99ovatelsk%C3%BDch-slu%C5%BEeb-MT.jpg

Dětské loutkové představení v     Hůrkách                             Publikováno / aktualizováno: 3. 12. 2014 18:11

027

֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2802  
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/12/O-Luci%C3%A1%C5%A1kovi.jpg
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                                                                                                                     Listopad 2014
                                                                                                   Publikováno / aktualizováno: 5. 12. 2014 17:51

Letos odnesli čerti do pekla 9 zlobivců

026

Rozsvícení vánočního stromu                                            Publikováno / aktualizováno: 25. 11. 2014 17:01

Obecní úřad Kunějovice pořádá 29. listopadu 2014 v 18:00 hodin                              
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu.  

025

֎ Rozsvícení vánočního stromu «  « 
֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2707  
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/11/Rozsv%C3%ADcen%C3%AD-v%C3%A1no%C4%8Dn%C3%ADho-   
     stromu.jpg

               
                   022                                                                 023                                                                 024                                                         
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S hlubokým zármutkem                                                    Publikováno / aktualizováno: 9. 11. 2014 21:39

† OZNAMUJEME SMUTNOU ZPRÁVU, ŽE 9. 11. 2014 ZESNULA                                   

    PANÍ ZDEŇKA HAUDKOVÁ VE VĚKU 66 LET.

    UPŘÍMNOU SOUSTRAST VŠEM POZŮSTALÝM.

Říjen 2014
Publikováno / aktualizováno: 24. 10. 2014 21:28

Konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Kunějovice
 

021 

֎  http://www.obeckunejovice.cz/?p=2375

Zvolení zastupitelé SNK                                                  Publikováno / aktualizováno: 11. 10. 2014 14:53

020      
 

10
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                              (5 zastupitelů – 100,00 %)           Volební účast 58,91 %            Nevolilo 41,09%

1. Jan Šabacký    019

Sdružení Kunějovice - ČESKÁ VES, dělník; řidič, 42 let, 50 hlasů, 20,74 %

2. Jiří Löwy         018

Sdružení Kunějovice - ČESKÁ VES, samostatně hospodařící zemědělec, 57 let, 49 hlasů, 20,33 %

3. Václav Král      017     
Sdružení Kunějovice - ČESKÁ VES, traktorista, 39 let, 46 hlasů, 19,08 %

4. Miloslav Novák 016

Sdružení Kunějovice - ČESKÁ VES, elektromontér, 52 let, 38 hlasů, 15,76 %

5. Marek Ludvík    015

Sdružení Kunějovice - ČESKÁ VES, šéfkuchař; samostatně hospodařící zemědělec, 44 let, 33 hlasů,  13,69 %                
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http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/10/pokra%C4%8D.jpg


Volby do zastupitelstva obce
Publikováno / aktualizováno: 11. 10. 2014 14:03

014 ֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2200; 
        Pátek 10. 10. 2014 – 14:00 – první volič

013

                      11. 10. 2014 – poledne

012

                               12:37

011

                     13:59 – poslední volič

  

 8

http://www.obeckunejovice.cz/?p=2200
http://www.obeckunejovice.cz/?p=2200
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-09-14.06.19.jpg
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/10/PA100673.jpg
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-10-12.27.03.jpg
http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/10/2014-10-10-13.53.33.jpg


Publikováno / aktualizováno: 10. 10. 2014 20:16

Doporučený postup ke zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů
010

⇒ Zrizeni JSDHO   
֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2138   
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/10/Zrizeni-JSDHO.pdf

  

Narození občánka                                                           Publikováno / aktualizováno: 10. 10. 2014 20:13

    9. 10. 2014 v 01:52 se manželům Kristlovým narodila dcera Zuzanka. 

                                                                                           Blahopřejeme.

   009

       ֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=2145

 Publikováno / aktualizováno: 8. 10. 2014 22:48

Stěhuji se …
Co má dělat občan, když si mění adresu trvalého pobytu? V životě občana jde o poměrně 
významnou událost, která je spojena s tím, že tuto změnu musí ohlásit na příslušná místa.            
Od 1. 7. 2012 však fungují základní registry, které zajišťují to, že už občan nemusí obíhat všechny 
úřady a hlásit změnu na každém úřadě zvlášť. Správa základních registrů ve spolupráci                 
s Ministerstvem vnitra ČR připravila návod pro občana, který se týká problematiky změny adresy 
trvalého pobytu. Leták (návod) popisuje, kam všude je třeba tuto změnu (ne)hlásit. 
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  008

֎  http://www.obeckunejovice.cz/?p=2113  
֎  http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/10/St%C4%9Bhuji-se-....pdf

 
                                                                            

                                                                                      Publikováno / aktualizováno: 2. 10. 2014 20:14 

  
Ve čtvrtek 2. října 2014 ve věku 95 let zesnul pan Ondřej Cagáň

 http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/10/Ond%C5%99ej-Cag%C3%A1%C5%88.jpg  
http://www.obeckunejovice.cz/?p=2002
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„První pomoc“ a „Informační gramotnost“                        Publikováno / aktualizováno: 1. 10. 2014 19:03

007

֎ http://www.obeckunejovice.cz/?p=1946  
֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/10/P%C5%99edn%C3%A1%C5%A1ka-V%C5%A1eruby.jpg

                                                                                                                          
                                                                                                                           Září  2014

       Publikováno / aktualizováno: 17. 9. 2014 18:48

Krajský projekt prevence kriminality 2014 „Plzeňský kraj – Obezřetnost se vyplácí“ 

Při své práci se často potkáváme s lidmi, kteří se dostali do nelehké životní situace.                      
Dobře víme, že není vždy jednoduché se v nich zorientovat a najít rychlé a bezpečné 
východisko. Kromě seriózních podnikatelů kolem nás působí i řada lidí (v posledních měsících      
se pro ně již ustálil pojem „šmejdi“), kteří zneužívají naší důvěřivosti, využívají našich tužeb ušetřit 
nebo něco získat a přitom spoléhají na naši nedostatečnou informovanost a schopnost bránit se.
Známé a přitom stále hojně navštěvované předváděcí akce pro seniory jsou pouze jedním          
z příkladů. Do rukou se Vám dostává druhé a doplněné vydání příručky, ve které jsme se snažili 
na konkrétních životních osudech přiblížit, jak snadno se můžeme dostat do nesnází. 

Chtěli jsme Vám však především nabídnout doporučení, jak se v uvedených situacích zachovat     
a jak je případně řešit. Věříme, že Vám materiál může být k užitku, ať už se s problémy setkáte 
sami, nebo lidé ve Vašem okolí. Naše zkušenosti ukazují, že pokud si nejsme jisti,                          
vyplatí se obrátit na nezávislou odbornou pomoc. Doporučujeme Vám tak,                                   
abyste se v podobných situacích neostýchali kontaktovat sociální odbor na Vašem obecním    
úřadě, kde Vám mohou sami pomoci nebo Vám zprostředkují další pomoc.                                  
Přejeme Vám však především, abyste se popisovaným nesnázím dokázali vyhnout. 
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֎ http://www.obeckunejovice.cz/?page_id=133&paged=8  
֎ http://www.obeckunejovice.cz/?  p=1924, 

֎ http://www.obeckunejovice.cz/wp-content/uploads/2014/09/1410247974-BROZURA_02_web.pdf                                  5  
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Nová příručka varuje před nekalými praktikami „šmejdů“

Plzeň (17. září 2014) - Aktivity „šmejdů“ neustávají. Oběti předváděcích akcí, nevýhodných půjček   
a dalších smluv jsou kontaktovány novými „pomocníky“, kteří oproti příslibu pomoci problémy jen 
prohlubují a inkasují si další a další poplatky. O jejich aktivitách a čerstvě objevených kličkách 
v novém občanském zákoníku přinášejí média zprávy prakticky denně. Plzeňská pobočka 
společnosti Člověk v tísni na situaci reaguje a aktuálně vydává informační brožuru Obezřetnost     
se vyplácí, která by měla pomoci občanům Plzeňského kraje v orientaci v problematických 
situacích. Pracovníci společnosti Člověk v tísni poskytují sociální služby a často se setkávají s lidmi, 
kteří se dostali do složitých životních situací a tyto zkušenosti využili při zpracování brožury. 
„Pozornost chceme zaměřit na problematiku půjček a zadlužení, exekucí, oddlužení, předváděcích
akcí a podobně,“ upřesňuje obsah příručky Petra Šmídlová, koordinátorka projektu společnosti 
Člověk v tísni.                                                                                                                                
Brožura si neklade za cíl s těmito situacemi jen seznámit, ale i upozornit na způsob, jak předejít 
jejich dopadům a zároveň nabídnout způsoby efektivní obrany.
Příručka Obezřetnost se vyplácí byla vydána v rámci projektu podpořeného z  prostředků 
Ministerstva vnitra ČR a Plzeňského kraje. Publikaci mohou občané Plzeňského kraje zdarma 
dostat na obecních a městských úřadech. Další aktivitou projektu jsou informační semináře.           
"Před prázdninami se uskutečnily semináře pro pracovníky sociálních služeb a obecních úřadů, 
připraveny jsou semináře pro učitele a strážníky městské policie,“ doplňuje Petra Šmídlová.        
V rámci projektu tak již bylo proškoleno více než padesát sociálních pracovníků, aktuálně jsou 
uzavírány přihlášky pedagogů a strážníků. Brožura ukazuje příklady predátorských praktik 
1410247974-BROZURA_02_web 
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Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov se tento rok stejně jako 
loni zapojilo do projektu s názvem „Týden sociálních služeb“, v rámci kterého se v domech 
s pečovatelskou službou uskuteční den otevřených dveří určený nejen potenciálním 
zájemcům o pečovatelskou službu, ale i široké veřejnosti. Týden sociálních služeb probíhá 
od 6. do 12. října 2014. 
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V tento týden se otevírají dveře různých typů sociálních služeb, kdy hlavním smyslem této 
celonárodní akce je zejména zviditelnění sociálních služeb, které mají občané k dispozici, 
jako přirozené součásti každé společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a začlenění 
všech skupin jejích obyvatel. 
V rámci střediska Touškovsko se otevírají dveře všech tří domů s pečovatelskou službou,     
a to v Městě Touškově, ve Všerubech a v Líních-Sulkově. Den otevřených dveří                    
se uskuteční v pondělí 6. 10. 2014 v době od 8 do 17 hodin. V tento den se občané mohou 
dozvědět informace přímo o naší pečovatelské službě, a to nejen za jakých podmínek 
mohou službu využívat, nebo jaké konkrétní úkony zprostředkováváme, ale hlavně to,          
že jsme služba terénní, tudíž potenciální uživatelé mohou naše služby čerpat v pohodlí 
svého domova, v blízkosti své rodiny a přátel. 
To vše a ještě mnohem více se můžete dozvědět právě v den otevřených dveří,                    
a proto neváhejte a přijďte se podívat!
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Rostou
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Informovaný senior  
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Informovaný senior III je bezpečnostně informační projekt Plzeňského kraje, který je zaměřený 
zejména na seznámení starších spoluuobčanů se základními pravidly bezpečného chování.           
Jeho cílem je také zvýšení celkové informovanosti seniorů. Navazuje na obdobné úspěšné 
projekty z předchozích tří let. Jednotlivé okruhy budou věnovány tématům: 

-         finanční gramotnost a novinky občanského zákoníku 2014 pro seniory
– informační gramotnost
– sebeobrana
– první pomoc
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Podpora malých a středních podniků                                   
Společně pro úspěch vašeho podnikání 
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