Obec Kunice a HOTEL zámek BERCHTOLD
zvou při příležitosti slavnostního otevření
všechny obyvatele Kunic, Vidovic, Dolní a Horní Lomnice
a Všeším na prohlídku zámku a zde umístěného muzea
obce Kunice, a to ve čtvrtek 2. června 2011 od 16 hodin.
Pro širší veřejnost bude slavnostní otevření 4. června 2011.
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Zdravotnické potřeby
Kunice 207, 251 63 Strančice, tel.: 323 610 610, fax: 323 664 335, e-mail: dmapraha@dmapraha.cz, www.dmapraha.cz

Slovo starost y
Vážení spoluobčané,
s počínajícím jarem, které je dle mého názoru
nejkrásnějším ročním obdobím, přichází nejen
probuzení přírody, ale po odtání sněhu se objevují také pozůstatky podzimu a zimy, a to
v podobě zbytků listí, uschlých rostlin, posypového materiálu a celkové, celou zimu neuklízené špíny. Uvítáme každou pomoc při uklízení
veřejných prostranství naší obce, ať už indivi-

duálně při úklidu okolí vašich domů nebo organizovaně při akci „Čistý Ladův kraj“, která se
uskuteční v sobotu 16. dubna 2011. Za celkové
zlepšení vzhledu naší obce před hlavní turistickou sezonou vám předem děkuji.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Editorial
Milí spoluobčané,
začíná nám jaro, do přírody
se vlévá nová míza a ve všem
je cítit příliv nové energie.
Jedna moje známá říká, že
„Každá babička stará, nejveselejší zjara“. Myslím, že
stará rčení a pranostiky
v sobě zachovávají hluboké
pravdy našich předků, a tak
ani tento výrok není daleko
od pravdy. Člověku nemusí
být osmdesát let, aby po
měsících mrazu a sněhu
nepookřál s příchodem teplých dnů, slunečných paprsků a svěžího jarního vzduchu.
Když v únoru přišlo poprvé
pár téměř jarních dnů, které
ovšem byly ve finále vystřídány dalším sněhem a teplotami
s desítkou pod nulou, fascinovalo mne, jak počasí zapů-

sobilo na lidi. Přestože země
byla rozmáčená a zcela nepřipravená na jaro, zahrádkáři
začali jak o život vyhrabovat
nepořádek ze zimou utrápeného trávníku, vyházeli jsme
vánoční hvězdy a nahradily je
narciskami, tulipánky a petrklíči, nejedna hospodyňka se
pustila do umývání oken
a jarního úklidu. Člověk si
sice uvědomoval, že je na
opravdové jaro ještě brzy a že
je nejspíš naše chování lehce
pošetilé a unáhlené, nicméně
iracionálně nešlo odolat. I já
jsem popadla hrábě a snažila
se zahladit ty největší škody,
spáchané na zahradě naší psí
posádkou. Chtě nechtě, je to
tak – počasí a příroda velmi
silně ovlivňují naše životy,
o to více na vesnici, kde jsme

s ní v daleko větším kontaktu
než ve městě, nemyslíte?
Věřím, že současné počasí
už není jen první vlaštovkou,
ale že skutečně přišlo jaro
letošního roku. Snad nám
přinese příjemné svěží dny,
které budou jak slunečné, tak
i deštivé v té míře, aby vše
bylo v rovnováze, a ideální
stav přírody okolo nás působil pozitivně na naši dobrou
náladu, energii a sílu :-).
Můžeme ji využít i tak, že se
společně zapojíme do jarního
úklidu naší obce a okolních
lesů, po zimě je všude spousta
nepořádku a neměli bychom
dopustit, aby se tento stav
stal přirozeným…
Krásné jarní dny všem!
–dm–

Číslo 1/2011, vyšlo 24. března 2011. Zdarma. Zpravodaj obcí je evidován u Ministerstva kultury ČR pod evidenčním číslem MK ČR E 14875,
zákon č. 46/2000 Sb. Vydává Obecní úřad Kunice ve spolupráci s občanským sdružením RKO. Zodpovědná redaktorka: Mgr. Draha Mašková.
Vaše příspěvky a reakce prosím zasílejte na e-mail: maskovad@centrum.cz, případně je můžete zanést na Obecní úřad. Nevyžádané texty
a podklady se nevracejí. Redakce děkuje za pochopení, že některé texty je třeba upravit nebo zkrátit. Za věcnou správnost příspěvků
odpovídají jejich autoři. Inzerce: Ing. Michaela Faltová, e-mail: faltova@kunice.cz. Grafická úprava a tisk: Miroslav Kříž, tel. 602 356 669.
Termín uzávěrky příštího čísla je 8. června 2011. (Uzávěrka Zpravodaje je čtvrtletně, vždy ve středu po prvním
pondělí v měsíci, po zasedání zastupitelů obce.)
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Zastupitelst vo obce Kunice
4. zasedání, 3. ledna 2011
 Dotační programy – vesnické muzeum, naučná stezka, Bílý kámen
 Projekty chodníky Zámeček, centrum obce,
veřejné osvětlení proti zámečku, opakovat odbahnění
rybníku Žlábky, dovybavení kuchyně MŠ (přes ČEZ)
 Další spolupráce s MAS Říčansko
 Zimní údržba komunikací, platby Region Jih, další
postup investora logistického areálu, nová organizace
webu obce
 Žádosti Velkých Popovic a Strančic na úhradu neinvestičních nákladů na žáky ZŠ
 Kritická situace na farmě Chlum

5. zasedání, 24. ledna 2011
– mimořádné

 Příprava plánu oprav místních komunikací – předloženy potřeby, budou zpracovány rozpočty a pak dle
financí zařazováno do plánu oprav
 Změny ve vyhláškách obce, změny pouze textové (dle
novel zákonů), ne věcné
 Informace o změnách v MHD, nemělo by se u nás nic
krátit, ale není znám konečný stav rozhodnutí
 Informace o změnách na webových stránkách
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

OBECNÍ ÚŘAD KUNICE
Kunice 92, 251 63 Strančice, tel. 323 665 422
fax 323 665 463, e-mail ou@kunice.cz
internet www.kunice.cz
ÚŘEDNÍ HODINY:

 Projednání nabídek na provozování prodejny potravin

pondělí 8–12 hod., 15–18 hod.
středa
8–12 hod., 15–18 hod.

 Informace o jednání se Středočeským krajem

Vedení obce

 Nové měření hluku z dálnice D1
 Zajištění přístřešků na zastávkách v Dolní Lomnici
a U Dálnice

6. zasedání, 7. února 2011
 Dluhová služba obce – dluhy řádně spláceny, řeší se
výpomoc Středočeského kraje
 Zhodnocení provozu kanalizace a ČOV – provoz je
mírně ziskový, pořízeno zařízení na zahušťování
kalů, projednán rozvoj sítě
 Spolupráce se sdružením obcí Region Jih, stojí další
náklady, ale všechny obce rovnoměrně dle svých
podílů hradí domluvené náklady (i na naše již provozované)
 Informace o odvezení všech zvířat z farmy Chlum
 Termín zápisu do MŠ Kunice – 15. 4. 2011 od 16:30
do 18:00 hodin

7. zasedání, 7. března 2011
 Projednání a schválení uzávěrky hospodaření obce za
rok 2010, cca 500 tisíc přebytek hospodaření
 Návrh rozpočtu obce na rok 2011 – návrh na vyrovnaný rozpočet, rezerva cca 1,4 mil. Kč
 Projednán a schválen nový povodňový plán obce,
včetně povodňové komise
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Ing. Jiří Šíma, starosta
tel. 602 170 276, e-mail sima@kunice.cz
Ing. Jindřich Konopáč, místostarosta
tel. 323 664 191, e-mail konopac@kunice.cz
Správce kanalizace a ČOV, uzavírání všech smluv
(vodoměry, stočné, poplatky za připojení)
Ing. Michaela Faltová
tel. 323 664 162, e-mail faltova@kunice.cz
Finanční a účetní záležitosti obce,
vybírání poplatků, ověřování listin a podpisů,
smlouvy o pronájmu hrobového místa,
povolování provozování výherních hracích přístrojů,
sociální služby důchodcům
Jana Šmejkalová
tel. 323 665 422, e-mail smejkalova@kunice.cz
Podatelna Obecního úřadu, přihlašování do obce,
evidence obyvatel, evidence poplatků ze psů,
povolování kácení stromů, hlášení závad veřejného
osvětlení, prodej známek na svoz TKO,
hlášení závad v odvozu domovního odpadu
ČÍSLA ÚČTŮ
Pro platby poplatků ze psů a poplatků za zhodnocení
pozemku používejte č. ú. 6720201/0100
Pro platby za odvoz TKO (popelnice) a stočné
používejte č. ú. 43-2050660217/0100
Pro dary obci používejte č. ú. 35-4076970247/0100

O becní úřad informuje
Vodovod – odečty vodoměrů
Nejbližší odečet vodoměrů provede provozovatel
20.–31. března 2011. V případě, že majitel nebude zastižen, pracovníci Regionu Jih zanechají ve schránce odečtový lístek.
Nahlášení stavu vodoměru – možnosti:
1. Vyplnit odečtový lístek a ten zanést na OÚ Kunice
nebo zaslat na adresu: náměstí Emila Kolbena 460,
251 63 Strančice
2. Ohlásit stav vodoměru telefonicky na telefonní číslo
323 607 782 (možno i na záznamník) nebo zaslat
v SMS na tel.: 722 201 235
3. Ohlásit stav na e-mail: sorj.provoz@seznam.cz,
nutno uvést:
- jméno a příjmení
- obec (Kunice nebo Vidovice)
- číslo popisné nebo evidenční
- stav vodoměru
–jk–

sběrným košem. Tráva ze sběrného koše bude sypána na
předem určené místo odběratele. Při sekání vysoké trávy
3 Kč/m2 (cena 2,50 Kč + 0,50 Kč DPH) bude ponechána
na řádcích, pokud majitel neurčí jinak. Požaduje-li zákazník posekanou trávu odvézt, je cena vždy individuální
vůči množství a váze trávy.
–jk–

Poplatek ze psů
Obecní úřad vybírá poplatek ze psů na rok 2011, který
je splatný do 31. března 2011. Ceny zůstávají pro rok
2011 stejné, tj. 100 Kč za prvního psa, 150 Kč za každého dalšího psa. Důchodci, jejichž jediným příjmem je
důchod, platí za prvního psa 20 Kč a za každého dalšího
psa 30 Kč.
–jš–

Bioodpady
Cena celoroční známky na svoz bioodpadu je
1250 Kč (nádoba 240 l) nebo 1050 Kč (nádoba 120 l).

Kanalizace – stočné (č. účtu)

Termíny svozu v roce 2011:

Stočné za první pololetí je splatné nejpozději do 30.
duibna 2011. Cena pro rok 2011 je stejná jako loni, tj.
110 Kč/měsíc/osoba. Stočné za první pololetí je splatné
nejpozději do 30. dubna 2011.
Číslo bankovního účtu pro platbu stočného je
43-2050660217/0100 nebo můžete platit v hotovosti na
OÚ v Kunicích v úředních hodinách.
–jk–

 březen: 9. 3. a 23. 3.
 duben: 6. 4. a 20. 4.
 květen až listopad: každou středu
 prosinec: 14. 12.

Odvoz komunálního odpadu
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2010 a č. 2/2008
bylo povinností občanů zakoupit si celoroční známku na
svoz TKO do 31. ledna 2011. U rekreačních objektů
sloužících pouze k rekreaci je termín k zakoupení pololetní známky nebo pytlů pro jednorázový svoz 30. dubna
2011.
–jš–

Velkoobjemové kontejnery
Velkoobjemový kontejner bude přistavován od března
každou první sobotu v měsíci vedle budovy OÚ
v Kunicích.
Ve Všešímech a Dolní a Horní Lomnici bude velkoobjemový kontejner přistaven 4. června 2011.
–jš–

Služby Kunice, s.r.o., nabízejí
Údržbu zahrad (sekání trávy), posekání stavebního
pozemku, kontejnerovou dopravu nebo zapůjčení bio
kontejneru si můžete objednat na obecním úřadě nebo
na tel. 602 286 685.
Sekání trávy u soukromých majitelů v katastru obce.
Cena při výšce trávy do 15 cm činí 1,20 Kč/m2 (1 Kč +
0,20 Kč DPH). Cena je kalkulovaná při použití stroje se

Pro jednorázovou likvidaci bioodpadu (např. ošetření
živého plotu) lze objednat velký kontejner na bioodpad
(1100 l), kde jeden svoz tohoto kontejneru stojí 300 Kč.
 Do nádoby patří: např. listí, tráva, plevel, zbytky
rostlin, dřevné štěpky ze stromů a keřů, piliny, hobliny, ovoce, zbytky zeleniny, spadané ovoce, kávová
sedlina, skořápky od vajec.
 Do nádoby nepatří: např. zbytky jídel, jedlé oleje,
maso, kosti, uhynulé zvířectvo, znečištěné piliny
a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady.
–jš–

Sekání křovinořezem
Cena se vždy liší v závislosti na terénu a povaze vašeho porostu. Náš pracovník vám vždy na místě oznámí
a zapíše do objednávky předběžnou cenu. Neudržované
stráně a louky od 7,50 Kč/m2 (6,25 Kč + 1,25 Kč DPH).
Práce ve svahu od 10,50 Kč/m2 (8,75 Kč + 1,75 Kč
DPH).
Kontejnerová doprava písku, štěrku, bioodpadu
(větve, tráva) apod. do cca objemu 2 m3. Cena bude stanovena po dohodě.
–jk–

Webové stránky obce nově
Vážení spoluobčané,
po delších jednáních se zpracovatelem našich webových stránek www.kunice.cz se podařilo konečně
dosáhnout požadovaných úprav a pracovnice obecního
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úřadu postupně mění strukturu a naplnění našich webových stránek.
Pro zvýšení informovanosti návštěvníků stránek je
zrealizováno toto vylepšení našeho webu:
1. Všichni naši občané a vlastníci nemovitostí si mohou
přihlásit svoji e-mailovou adresu, na kterou budou
automaticky odesílány všechny nové informace ze
stránek (pozvánky na zasedání, nové vyhlášky, informace o akcích, informace o vypínání elektrické energie apod.)
2. Připravena je i interaktivní mapa obce s informacemi
(a náhledem), kde je v obci obecní úřad, kontejnery
na separovaný sběr, hřbitov, ČOV apod. Stejným
způsobem mohou být na našem webu zvýrazněni (za
poplatek) podnikatelé, firmy a jiné subjekty, spojení,
www stránka, fotografie, provozní doba apod.
3. V rubrice „Anketa“ můžete hlasovat k aktuálnímu
dění v obci.
Velmi rádi uvítáme vaše reakce na změny našeho
webu.
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Čistý Ladův kraj potřetí
Ladův kraj, MAS Říčansko a Ekocentrum Říčany
letos již po třetí pořádají akci Čistý Ladův kraj. Bude se
konat v sobotu 16. dubna a je zaměřena na úklid přírody
v okolí obcí, na úklid turistických cest a cyklostezek.
Probíhá v rámci celosvětové kampaně Ukliďme svět.
V minulých letech měla akce velký úspěch; loni se jí
zúčastnilo více než 800 dobrovolníků z 10 obcí Ladova
kraje. Sponzorem akce jsou již tradičně firmy Marius
Pedersen, a.s., ASA, spol. s r.o. a Český svaz ochránců
přírody.
Připojte se i vy! Srazy účastníků v jednotlivých obcích
jsou uvedeny na plakátě.
Dana Grossová,
manažerka svazku obcí Ladův kraj

I u nás chceme mít čisto
Obec Kunice se přihlásila ke společné akci obcí
Ladova kraje na vylepšení vzhledu obcí před nadcházející turistickou sezonou společným úklidem v sobotu
16. dubna 2011. Sdružení obcí Ladův kraj poskytne jednotlivým obcím 50 kusů rukavic a 40 kusů odpadových
pytlů (se zajištěným svozem). Svozová firma na svoz
komunálního odpadu poskytne 10 pytlů se zajištěným
svozem a jeden velkoobjemový kontejner na odpad.
Po dohodě s ředitelkou Odborného učiliště Kunice
provedou žáci sběr odpadků na všech trasách (přes les,
Krásnici, Všešímy, Vidovice) mezi budovami učiliště
v Kunicích a ve Všešímech ve dnech 11.–15. dubna.
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Velmi uvítáme zapojení našich občanů do této akce,
a to jak úklidem veřejných prostranství v okolí svých
domů, tak i účastní v organizovaném sběru odpadků
a úklidu veřejných parků, okolí vodotečí a obecních lesů.
Veškerý svoz nasbíraných odpadků (v pytlích), shrabků či
prořezaných větví zajistí naše firma Služby Kunice, s.r.o.
Sraz účastníků je v 8:30–9:00 hodin před obecním
úřadem, kde budou brigádníci vybaveni rukavicemi
a odpadovými pytli. Předpokládané ukončení akce je ve
12:00 hodin, kdy bude brigádníkům poskytnuta poukázka na občerstvení (restaurace Na Staré faře nebo
prodejna potravin v obecním objektu) v hodnotě 40 Kč.
Koncem března zajistí obecní úřad úklid místních
asfaltových komunikací od zimního posypu samosběrným vozem.
Těšíme se na vaši účast!
Ing. Jiří Šíma,
starosta obce

Získané dotace
V posledních několika měsících se
podařilo získat dotace na některé
z plánovaných projektů, které budou
realizovány v první polovině roku 2011.

Revitalizace odpočinkového
místa Bílý kámen
Jedná se o odpočívadlo na cestě,
která spojuje obce Kunice a Velké
Popovice. Bílý kámen se nachází
v nadmořské výšce 487 metrů nad
mořem a představuje v okolí druhý
nejvyšší kopec, hned po nedalekém
kopci směrem na západ, jímž je
Radimovka (dosahuje výšky 504
metrů nad mořem). Za krásného
počasí je odsud vidět široko daleko,
a to nejen na Prahu – dnes vidíme
sídliště na Opatově a Chodově, dříve
údajně bylo možné zahlédnout
i Vyšehrad a Pražský hrad. Rovněž je
odsud krásný panoramatický pohled na České středohoří a místní
„Opičí hory“, jak se místnímu kopcovitému terénu lidově říká.
Z přilehlého okolí je z tohoto místa
krásný výhled na Kunice, Velké
Popovice, Strančice, Mnichovice,
Hrusice a Ondřejov.
Celé místo bude upraveno, okolní
keře budou prostříhány, nálety
odstraněny a vysazeny nové dřeviny.
Dětem udělá radost několik herních
prvků, budou zde zároveň instalová-

ny lavice a stůl s odpadkovým košem
a rozcestník, který upozorní na zajímavé výhledy a místa v okolí. Dotaci
získalo sdružení RKO.

Vesnické muzeum Kunic a okolí
V nově zrekonstruovaném zámečku bude umístěno Vesnické muzeum
Kunic a okolí, kam budou přemístěny exponáty, dočasně se nacházející
v podkroví Obecního úřadu. Cílem
projektu je vybudování multifunkčního muzea, ve kterém budou vysta-

veny exponáty vztahující se k historii
obce a okolí, ale zároveň bude sloužit
i jako výstavní síň pro různé typy
výstav, ať dětských výtvarných prací,
tak současných i dobových fotogra-

Současná podoba Bílého kamene (foceno v květnu 2010)

fií, obrázků místních umělců
i různých výtvarných dílek obyvatel
Kunic. Místnost bude zároveň sloužit na setkání s pamětníky, různé
tematicky zaměřené semináře,
otevřené diskuze a setkání obyvatel.
Dotaci získala obec Kunice.

Naučná stezka Kunickou přírodou
Projekt je zaměřen na úpravu
a označení jedné z vyšlapaných cest,
která vede z centra obce od
Sportcentra na zámečku kolem

místního rybníka a fotbalového hřiště
FK Kunice do blízkého lesíku a zpět do
obce. Záměrem je tuto cestu doplnit
o interaktivní cedule, které budou
zaměřeny na místní flóru a faunu, na
ochranu přírody a životního prostředí,
jednotlivá místa budou doplněna
o jednoduché odpočinkové lavice.
Zároveň budou k dispozici různé hry –
velké skládačky, kostky, bludiště mezi
kmeny, po stezce budou rozmístěny
pohádkové postavy V. Klimtové.
Smyslem je nabídnout místním obyvatelům zajímavou stezku, která děti
pobaví, poučí, dospělým poslouží na
procházky, místní fotbalový klub ji
využije na tréninky běhu v přírodě
a zároveň tato stezka doplní volnočasové aktivity, které jsou v obci nabízeny jak místním, tak návštěvníkům
regionu. Dotaci získalo sdružení
RKO.
Daniela Kamarádová
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 Školy a školky: Podle dat ze sčítání lze snadno vypo-

čítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech
školní či předškolní děti a kolik jich bude.
 Péče o seniory: Data ze sčítání umožní naplánovat
kapacity v domovech důchodců, hospicích a dalších
sociálních zařízeních pro seniory.

Sčítání lidu krok za krokem
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční
na jaře 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sčítání
proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011. Poprvé
v historii se budou sčítat všechny země EU z nařízení
Evropské komise v jeden společný rok. Náklady na sčítání
lidu jsou v České republice přibližně 250 Kč na osobu.
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech
sbíraných dat, je nejvyšší prioritou, kterou ČSÚ při sčítání lidu má. Celé sčítání lidu připravujeme ve spolupráci s Úřadem pro ochranu osobních údajů, jehož specialisté se účastnili přípravy textu zákona o sčítání lidu
včetně dalších právních norem, které se sčítáním souvisejí. Úřad provede také kontrolu zpracování osobních
údajů získaných při sčítání.

Některé novinky sčítání lidu 2011
 Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným

způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani
jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak
nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska
vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze
otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.
 Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec.
 Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.

Jak sčítání například pomáhá
 Hasiči: Informace ze sčítání lidu budou velmi důleži-

té pro hasiče a další složky integrovaných záchranných systémů.
 Povodně: Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem
k tvorbě protipovodňových opatření a jsou také důležitá při operativních zásazích a evakuacích při všech
přírodních živlech.
 Dopravní obslužnost: Podle informací, jak často
a kam lidé cestují za prací či do školy, se sestavují tzv.
mapy dojížďky, podle kterých se plánuje dopravní
obslužnost v ČR.
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Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet
sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu.
Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček
Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude
uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti
přijde. Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit v každé obci na úřední
desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji
v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli
rodinu doma.
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který
bude předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes
rameno modrou tašku s velkým žlutým logem České
pošty.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března
každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku
v domácnosti třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře
s vysvětlivkami:
 Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti
dostane svůj vlastní)
 Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
 Oranžový domovní list (dostanou pouze majitelé
nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají
osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého
bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno vaše
jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat
na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně do
prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým
způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat,
a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto
cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)

3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud
vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoli požádá o pomoc
s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny
vysvětlivky v osmi jazycích (angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština
a polština).
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném
termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu
doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno

Rod Berchtoldů

jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví
podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval,
můžete zavolat na bezplatnou linku 800 879 702
a domluvit si jiný čas návštěvy.

Když budete potřebovat pomoc
Telefon: 800 879 702: bezplatná informační linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011 (v provozu denně
8–22 hod., od 26. února do 20. dubna 2011). E-mail:
info@scitani.cz, web: www.scitani.cz
Ondřej Kubala,
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

těna hraběcí korunka s devíti perlami a trojicí turnajových přileb
s pokryvadly. Nad nimi stojí opakující se heraldické postavy z erbu – orlice a lvi.
Jan Oulík, který při návštěvě
zámku v roce 1998 erb popsal, došel
k zajímavému objevu. Zatímco podle
literatury, přiřazující nad berchtoldovský štít tři turnajové přilby, ve
Vidovicích jsou pouze dvě.

Nejstarší zmínky
o rodu Berchtoldů

Vznik a původ
jména Berchtold
Toto osobní jméno vzniklo podle
všeho z německého bëraht (skvělý)
nebo bercht (zářivý) a walten (vládnout). U řady příjmení se potom wald změnilo na -old, a tak mohlo
z původního Berchwald vzniknout
Berchtold, Pergtold, Pertold. Z toho
pak lze učinit závěr, že příjmení
Berchtold znamená skvělý nebo zářivý vládce.

Erb rodu Berchtoldů
Ve čtvrceném štítě je v prvním
a čtvrtém poli orlice hledící vlevo, ve
druhém a třetím poli pod dvojnásobnou krokví je umístěn dvouocasý lev
s korunkou a mečem, obrácený vždy
ke středu štítu. Nad znakem je umís-

Předkové rodu Berchtoldů pocházejí z Tyrolska, odkud se přes
Duryňsko, Solnohradsko, Horní
a Dolní Rakousy rozšířili do Čech,
na Moravu a do Uher.
První zmínky o jejich působení na
našem území sahají do počátku
17. století, kdy roku 1628 císařský
rada Jakub Berchtold získává za
věrné služby císaři možnost zakoupení konfiskovaného panství
Uherčice na jižní Moravě, a založit
tak moravskou větev svého rodu.
Díky postupu rodu z Tyrol do Čech
můžeme vysledovat tři hlavní linie
Berchtoldů, a to linii Sachsengang,
Sonnenberg a linii z Uherčic.
Linie Sachsengang měla své
sídlo v Bregenském lese a později se
usadila v Horním Vorarlbersku na
Horním Innu a v Duryňsku. Jeho
nejstarším známým představitelem
byl Mikuláš, který získal rytířský titul
za svou udatnost a oddanost při kři-

žáckém tažení proti Turkům.
Posledním potomkem pak byl Jan
Melichar, který zemřel roku 1661
v místech tehdejšího rodového sídla
v oblasti Bregenského lesa.
Linie Sonnenberg žila v Tyrolsku
a Solnohradsku, kde roku 1840
vymřela. Posledním příslušníkem
této větve rodu byl baron Leopold
Berchtold, syn arcibiskupského
rady, císařského komořího Jana
Berchtolda a Mariany, sestry hudebního skladatele Wolfganga Amadea
Mozarta.
Zakladatelem linie z Uherčic byl
Jakub Berchtold z Trientu. Tato linie
se později rozdělila na moravskou,
uherskou a českou. Četnými sňatky
s moravskými šlechtičnami došlo
k propojení s významnými moravskými rody, jakým byl například rod
Petřvaldských z Petřvaldu.
Berchtold von Swabien byl blízkým genetickým příbuzným rodu
Bohdaneckých z Hodkova.

Důležité události
pro rod Berchtoldů
Roku 1191 vévoda Berchtold V. ze
Zähringenu založil Bern, který je do
roku 1848 hlavním městem Švýcarska. Město dostalo své jméno po
prvním zvířeti (medvědovi), které
v tomto na zvěř bohatém kraji vévoda skolil.
O pár let později se francouzský
král Filip II. Augustin zamiloval do
Anežky, dcery Berchtolda IV.,
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Tyrolského hraběte, vévody Dalmátského a Chorvatského. Anežku si vzal,
a když o dvacet pět let později umíral,
bylo její jméno posledním slovem,
které vyřkl, přestože byli od sebe dlouhá léta odloučeni.
26. srpna 1278 umírá na moravském poli Přemysl Otakar II., český
král „železný a zlatý“. S jeho smrtí
má co dočinění rakouský královský
šenk Berchtold z Emmerbergu. Čtyři
kronikáři, kteří však Přemyslovu
smrt popsali, se ve svých názorech o
podílu Berchtolda rozcházejí. Podle
jednoho to byl on, kdo zasadil králi
poslední ránu, podle jiného zase tu
první, podle dalšího prozradil jeho
totožnost a podle posledního to byl
právě on, kdo dovedl šestnácti-člennou skupinu jezdců na místo, kde
český král spadl z koně. Podle pověsti se pak touto zásluhou Berchtoldi
dostali do rytířského stavu a do
svého rodového znaku získali po
bitvě na Moravském poli českého
lva. Rudolf Habsburský udělil
Berchtoldovi rodové latinské heslo,
užívané při erbovním znamení:
Virtuti Et Fidei (statečnost
a věrnost). Hrabě Berchtold byl
mimo jiné rádcem Václava I.,
Přemyslovce, s nímž se osobně znal
z panoších let na císařském dvoře,
a byl pravděpodobně i krátkodobým
prvním pražským komturem templářského řádu.

Významné osobnosti
z rodu Berchtoldů
Dr. Leopold I. Xaver František
Berchtold (19. 7. 1759–26. 7.
1809): Narodil se ve Stráži nad
Nežárkou jako třetí dítě Prospera
Berchtolda a Marie Terezie
Petřvaldské (členka významného
moravského rodu). Vystudoval
práva a filosofii v Olomouci a Vídni.
Již jako šestnáctiletý dělal konceptního praktikanta u krajského úřadu
v Olomouci a již ve svých dvaceti
letech vykonával funkci zástupce
okresního hejtmana v Jihlavě. Když
v roce 1785 dokončil studia práv
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a získal diplom, odešel do Terstu
k obchodnímu úřadu. Státní služby
však opustil a začal cestovat.
Navštívil například Malou Asii,
severní Afriku a kromě Skandinávie
a Ruska zcestoval také Evropu. Na
svých cestách se zabýval studiem
sociálních poměrů a zdravotních
zařízení. Důraz kladl především na
kříšení zdánlivě mrtvých, neboť jeho
starší bratr byl v roce 1779 během
epidemie v Brně pohřben jako zdánlivě mrtvý. Když však byla hrobka po
čase otevřena, našlo se tělo mimo
rakev a mělo okousané zápěstí.
Leopold I. byl také přítomen popravě
Ludvíka XVI. (21. 1. 1793),
v Portugalsku hovořil proti býčím
zápasům a v Malé Asii zase proti
otroctví. Když se roku 1797 vrátil
zpět na buchlovské panství, podlehl
naléhání své tety Eleonory a oženil se
s hraběnkou Johannou z Magnisů.
Byl to neuvěřitelně vzdělaný člověk s mnoha zájmy, hovořil německy,
španělsky, latinsky, italsky, anglicky,
francouzsky, řecky, arabsky, persky,
hebrejsky a portugalsky. Své sedláky
učil, jak zvýšit výnosy, zakládal vinice
a sady, staral se o bezpečnost práce
a bezplatně provozoval lékařskou
praxi pro chudé. Stejně tak zakládal
školy, bojoval proti negramotnosti
a staral se o sirotky. Na zámku
v Buchlovicích dokonce vyčlenil
jednu místnost pro chudé, která byla
celou zimu vytápěna a osvětlena.
Za své zásluhy byl oceněn titulem
čestného doktora medicíny vídeňské
univerzity a roku 1809 byl jmenován
do funkce inspektora vojenských
nemocnic hradišťského kraje.
Život humanisty Leopolda
I. Berchtolda ukončil na zámečku
v lázních Smrďavka tyfus, kterým se
nakazil od francouzského vojáka,
kterého resuscitoval dýcháním z úst
do úst – jehož byl prvním propagátorem v českých zemích.
Nemocnice na zámku v Buchlovicích byla založena po napoleonských válkách a bylo zde poskytováno ošetření jak vojákům, tak

i civilním pacientům. Pacienti byli
rozřazováni nejen podle pohlaví, ale
také
podle
chorob,
věku
a společenského postavení. Na
chodbách byly vystaveny cedulky
s označením jednotlivých místností
a veškerá administrativa byla vedena
velmi pečlivě. Tím tedy byla nemocnice na svou dobu velmi pokroková.
Leopold byl propagátorem prevence proti nemocím, prováděl tedy
různá očkování, taktéž sepisoval
spisy o záchraně utonulých, ošetření
kousnutí vzteklým zvířetem, prevence vůči moru a podobně.
Bedřich Všemír Berchtold
(1781–1876): Narodil se jako
čtrnácté dítě Prospera Berchtolda
a Marie Terezie Petřvaldské. Byl
lékařem, českým vlastencem, botanikem, cestovatelem a spoluzakladatelem Národního muzea. V roce
1830 postavil poblíž myslivny
u Buchlovic léčebnu pro choromyslné. Jeho pamětní deska visí na budově Obecního úřadu v Buchlovicích.
Leopold Berchtold z Uherčic
(18. 4. 1863–21. 11. 1942): I když
v jeho rodu byl významný český
obrozenecký lékař (B. V. Berchtold),
cítil se tento hrabě jednoznačně
rakousky. Byl velmi inteligentní
a pracovitý, avšak málo ambiciózní.
Roku 1905 odešel na odpočinek, ale
na nátlak přítele Aehrenthala se ujal
úřadu velvyslance v Petrohradě. Tam
prožil vyčerpávajících pět let. Roku
1912 byl proti své vůli jmenován
ministrem zahraničí, ale nedokázal
udržet pozici monarchie na Balkáně,
ani v rámci Trojspolku (slučoval
Německo, Itálii a RakouskoUhersko). V červenci 1914 sáhl
k ultimátu Srbsku, jako k poslední
záchraně prestiže monarchie. Tím si
zasloužil pověst jednoho z “viníků“
1. světové války, neboť výsledkem
bylo rozpoutání celoevropského
konfliktu. V roce 1915 podal demisi
a odjel na frontu, když se mu nepodařilo udržet Itálii neutrální.

Prosper Otakar Karel Berchtold
(19. 4. 1874–7. 5. 1918): Byl synem
hraběte Prospera Berchtolda
a hraběnky rozené Bulgarini.
Protože jeho rodiče žili odloučeně,
vyrůstal se svým otcem v Neznašově,
zatímco jeho sestra a mladší bratr
žili s matkou ve Vídni. Byl vychováván česky a navštěvoval pouze české
školy. Proti vůli rodičů se oženil
s Kateřinou Sušerovou, dcerou
řezníka. Díky jejímu půvabu si ji vzal
i přes neurozený původ a chudobu.
Jeho matka na něj proto uvalila kuratelu (opatrovniczví), hrabě se však
proti tomuto opatření vzepřel a spor
vyhrál. Když tedy jeho otec zemřel,
stal se vlastníkem velkostatku
Neznašova. V roce 1910 koupil panství a zámek Kunice-Vidovice (dnes
zámek Berchtold) a umístil na jeho
jižní stranu mezi okna v prvním
patře erb, který byl později zbaven
štítu u lva.
V únoru roku 1911 se obrátil na
mladoboleslavskou firmu „Laurin
a Klement“ s žádostí o zakoupení
automobilu. „…dovolujeme si
Vašemu Vysokorodí ku vzácnému
vyzvání předložiti následující nabídku na motorový vůz…“ Tak tehdy
odpověděla firma a hrabě Berchtold
se začlenil mezi takové majitele,
jakými byli například František Josef

I., kníže Bedřich Lobkowicz nebo
také slavný sportovec Alexandr
„Saša“ Kolovrat. V době, kdy si
hrabě automobil typu GFVC (číslo
motoru 6579) zakoupil, jich
v Čechách jezdilo přibližně 1 200
a z toho třetina v Praze. Vůz tehdy
stál celkem 10 455 korun a hrabě si
s automobilkou před převzetím
dlouho dopisoval a žádal o snížení
ceny. Firma udělala velké gesto, když
nakonec Otakaru Berchtoldovi
poskytla slevu 10 %. Snad díky tomu
byl vůz 15. května 1911 odvezen
z Mladé Boleslavi na zámek ve
Vidovicích. Avšak i přes snížení ceny
se firma další rok domáhala doplacení částky ve výši 2 000 korun.
Hrabě Otakar Berchtold nevlastnil jízdní licenci (dnešní řidičský
průkaz), a tak v automobilce nechal
za 60 korun vyškolit dva své strojníky – pány Kolompara a Mikoláška.
Ti pak museli před pražskou komisí
složit zkoušky ze znalosti technických parametrů vozu a z ukázky
jízdy. Ve městě se tehdy v hustém
provozu smělo jezdit rychlostí 6 kilometrů za hodinu (rychlost jedoucího
koně), v menším provozu 15 kilometrů za hodinu (klusající kůň) a mimo
město 45 kilometrů v hodině.
Velkou vášní hraběte bylo umění
a lov. V květnu 1918 pozval do

Neznašova své přátele: malíře
Viléma Tršku a sochaře Františka
Rouse. Při návratu z večerního čekání na srnce, kdy sám řídil kočár, byl
zákeřně zastřelen sekaným olovem.
Na zranění druhého dne zemřel.
V den jeho smrti byl zatčen hajný
Tomáš Šebesta, kterého označil policejní pes. Vina mu však nikdy nebyla
dokázána a případ nikdy nebyl uzavřen. Hajný se pak přestěhoval do
Sušice. Později se přiznal svému
příteli ke své vině, jak bylo uveřejněno v Národní politice ze dne
19. února 1939. Jeho přítel to však
oznámil na policii až po jeho smrti.
Po více než třinácti letech od smrti
hraběte Otakara Berchtolda bylo
vyšetřování znovu otevřeno, a to
když jistý železničář z Kutné Hory
udal dopisem svého otce – traťmistra
z Hluboké. Jednalo se však jen
o mstu. Otec totiž odmítl dát synovi
požadované peníze. Po smrti hraběte
zdědila vše jeho dcera Juliána, která
se provdala za JUDr. Emila
Schöblinga, kterého znala ještě
z dob, kdy jako mladý jezdil do vsi
Kunice.
Kateřina Havlíková,
(úryvek z písemné práce
o zámku Berchtold)

Turistický pochod Krajinou barona Ringhoffera
Mirošovice – Velké Popovice – Kamenice, 23. dubna 2011, 9:30–17:00
Mikroregion Ladův kraj a Pivovar Velké Popovice si dovolují
pozvat příznivce turistiky a dobrého piva na 6. ročník turistického
pochodu Krajinou barona Ringhoffera. Koná se v sobotu 23. dubna 2011. Začátek stezky je
u železniční stanice v Mirošovicích, odkud se za hudebního
doprovodu vyráží v půl desáté
dopoledne. Během cesty na vás
čeká řada zajímavých soutěží.
Turisté oblečeni ve stylu Rakous-

ko-Uherské monarchie jsou vítáni.
Nejpovedenější modely budou
oceněny mezi desátou a třináctou
hodinou v areálu velkopopovického pivovaru, kdy rovněž bude
možné zdarma navštívit prohlídkovou trasu s ochutnávkou piva
Velkopopovický Kozel. V poledne
proběhne křest kůzlátek narozených v pivovaru samotným
mistrem sládkem. Pochod bude
zakončen odměňováním účastníků v Kamenici mezi patnáctou

a sedmnáctou hodinou. Na
pochod můžete vyrazit pěšky nebo
na kole a po trase se můžete kdykoliv připojit nebo odpojit. Na
každém zastavení naučné stezky
Krajinou barona Ringhoffera jsou
pro vás připraveny žertovné
i vážné soutěže.
Ing. Dana Grossová,
manažerka Svazku obcí
Ladův kraj
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Zprávy ze školky
Ohlédnutí
za prvním pololetím
Od září disponuje školka
třemi třídami s kapacitou 70 dětí
a je zcela naplněna. Děti jsou
rozděleny na Liščata (předškoláci), Tygříky (4–5leté) a nejmladší Lvíčata. Ve všech třídách
probíhá výuka podle platného
ŠVP.

odborného učiliště ve Všešímech.
Rodiče jsme potěšili při společném štrůdlování a vánoční
besídkou. Radost jsme udělali
také dědečkům a babičkám
v domě pro seniory na Vojkově
vánočními koledami a básničkami za doprovodu kytary.

Program na druhé pololetí
Nadále bude probíhat výuka
tenisu, angličtiny, hra na flétnu
a taneční průprava. V plánu je
několik výletů.
Duben: v MŠ – Divadlo Kůzle
– Tintilimintili, L. Hamajdová –

hudební pořad Malá čarodějka,
muzeum Říčany – Jaro kolem
nás, KD Kamenice – Jak se dělá
tanečník a Velikonoce.
2. 4. 2011: Burza oblečení
v restauraci Na Staré Faře,
10:00–14:00 hod.
15. 4. 2011: Zápis do MŠ,
16:30–18:00 hod.
Květen: muzeum Říčany –
Skřítek a zvířátka, KD
Kamenice – O perníkovém dědkovi, návštěva učiliště, fotografování.
8. 5. 2011: Vítání občánků (od
14:00) a Den matek (od 15:00)
Červen: v MŠ – dravci na
zahradě,
Bubnování,
L.
Hamajdová – hudební pořad
Abeceda, táborák a rozloučení
s předškoláky; muzeum Říčany
– Petruška, Sportcentrum – Den
záchranářů.
Podrobné informace ke všem
těmto akcím naleznete na
www.kunice.cz/skolka a na
vývěskách v obci.
Provoz školky o prázdninách:
11. 7.–19. 8. 2011 bude školka
uzavřena!
Ivana Pěkná,
ředitelka MŠ Kunice

V prvním pololetí byla výuka
zpestřena mnoha kulturními
i sportovními akcemi a výchovnými programy, jako byly např.
kurz plavání, taneční pohybová
průprava, základy tenisu, výuka
hry na flétnu, angličtina, návštěvy KD Kamenice, vystoupení
hudebníků a divadelních souborů
v MŠ, návštěvy přírodovědného
muzea v Říčanech či návštěvy
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Místní organizace Českého zahrádkářského svazu
informuje
I v letošním roce připravujeme již
tradiční akce. Pro pěstitele vinné
révy i nové zájemce připravujeme
ukázku zimního řezu, spojenou
s odběrem řízků pro vypěstování
vlastních sazenic osvědčených
odrůd. Rovněž si připomeneme
potřebná pěstitelská opatření, abychom mohli mít nejenom radost, ale
i užitek ze sklizených hroznů. Jsme
rádi, že pěstitelům tohoto ovocného
druhu můžeme nabídnout i rady
a zkušenosti úspěšného pěstitele,
který již léta v ústraní dosahuje pravidelné úrody svých odrůd nejen
k přímé konzumaci, ale dokáže sklizenou úrodu proměnit i do tekutého
stavu. Jeho víno je bioproduktem,
neboť jeho odrůdy jsou odolné houbovým chorobám. Můžeme si jím
připít opravdu „na zdraví“. Jedná se
o skromného kunického občana,
pana Picingra, s kterým jsme se

mohli seznámit na loňském zářijovém setkání. I letos počítáme
s ochutnávkou dozrávajících hroznů
a výměnou zkušeností v měsíci září.
V případě příznivých pěstitelských
podmínek bychom pro širší veřejnost uspořádali výstavku pěstovaných odrůd révy vinné v prostorách
areálu zámku Berchtold.
Připravujeme i setkání a výměnu
zkušeností pěstitelů zeleniny ve
skleníku. Vzájemně se obohatíme
o své pěstitelské zkušenosti z přípravy zeleninové sadby pro pěstování zeleniny i na venkovních záhonech. Ve sklenících lze pěstovat zeleninu prakticky bez chemie, tj. biologickou, zdravou.
Nezapomeneme ani na zvelebování našich okrasných zahrádek.
Zvažujeme návštěvu zahrady
p. doc. RNDr. Jana Nováka
v Kunicích, který se spolu se svojí

manželkou věnuje pěstování
a propagaci bonsají. Sám říká, že
bonsai je „přírodní a umělecké dílo,
které nemá konce“. Pokojové
i venkovní bonsaje mohou zpestřit
interiéry a zkrášlit terasy, balkony,
zídky a jiné plochy okolí domů. Je to
příležitost získat praktické informace o jejich pěstování, případně si
vybrat a zakoupit rostlinu, která se
vám zalíbí, a to za dostupnou cenu,
neboť odpadá mezičlánek obchodu.
Přesné termíny zmíněných akcí
budeme včas zveřejňovat na tradičních místech, případně je možno
kontaktovat funkcionáře naší organizace. Věříme, že se rozšíří účast
občanů na těchto akcích, což může
přispět ke zvelebení našich zahrad
a chat, domů a jejich okolí.

Telefonní seznam

OÚ Velké Popovice
323 665 230
Stavební úřad Velké Popovice
323 665 805
Pošta Velké Popovice
323 665 101
Lékárna Velké Popovice
323 665 220
Knihovna Velké Popovice
323 665 215

MUDr. Jarmila Hoftová,
dětská lékařka 323 665 136
MUDr. Petr Kalábek,
lékař pro dospělé 323 640 743
MUDr. David Müller,
lékař pro dospělé 323 665 123
MUDr. Soňa Sinkulová,
zubní lékařka 323 665 060
Veterinární pohotovost:
Veterinární nemocnice
Český Brod 321 622 460
Veterinární ordinace
Velké Popovice
602 378 478, 323 665 290

HLÁŠENÍ ZÁVAD:
Poruchy plynu 1239
Poruchy elektrického vedení
840 850 860
Poruchy veřejného osvětlení
800 101 109

ÚŘADY:
Pošta Mnichovice
323 640 812
Policie ČR, Nová Hospoda
323 672 400
Městský úřad Říčany
323 618 111
Finanční úřad Říčany
323 606 490
OÚ Strančice
323 641 120-1
Pošta Strančice
323 640 912
Lékárna Strančice
323 627 305
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ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ:
Lékařská pohotovost pro
dospělé Praha-Krč, Fakultní
Thomayerova nem. 261 082 520
Lékařská pohotovost pro děti
Praha-Krč, Fakultní Thomayerova nemocnice 261 083 783
Stomatologická pohotovostní
služba Praha 1, Palackého 5
224 946 981
Dětská zubní pohotovost
Praha 1, Klimentská 20
775 785 222, 221 890 534

Výbor ČZS v Kunicích-Vidovicích

ŠKOLSTVÍ:
MŠ Kunice
315 550 441
SOU Kunice
323 665 483-5
ZŠ Strančice
323 640 456
ZŠ Velké Popovice
323 665 200

Placená rek lama
ŘÁDKOVÁ INZERCE

Ceny inzerce:

 Alternativní poradna, Asociační terapie,
Energetické čištění prostoru
Mgr. Romana Milotová, Vidovice 114,
608 968 794, www.VykroceniDoZivota.cz
 Zahradnické práce:
Michal Novotný, DiS., Dolní Lomnice 23,
737 140 863
 Pneuservis, opravy všech typů motorek,
drobné autoopravy, autosklo: M&K motosport, 602 217 743, 775 093 553, Kunice 24

 Montáže, opravy, revize hromosvodů
a rizikové kácení stromů:
Petr Kulíšek – Stormservis, Vidovice 091,
775 636 799, stormservis@seznam.cz
 Kosmetika, masáže:
AP studio – Alena Pancová, Kunice 179
(Na Kopánku), 737 143 326, www.ap-studio.cz
 Daňové poradenství, audit:
Ing. Josef Mašek, 603 879 406, Kunice 21,
josef.masek@alferypartner.com
 Vysokorychlostní připojení k internetu:
www.sxg.cz, tel. 800 900 400

černobílá:
řádková
osmina strany
čtvrtina strany
polovina strany
celá strana

50 Kč
125 Kč
250 Kč
500 Kč
1000 Kč

barevná:
polovina strany
celá strana

900 Kč
1800 Kč
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Kosmetické Studio
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• Bezbolestná
liposukce
• Trvalá depilace
• Lymfodrenáže
• Péče o pleť

Adresa: nám. Emila Kolbena, Strančice
Kontakt: tel: 728 125 831, www.topbody.cz
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AUTOSERVIS

PNEUSERVIS

Velké Popovice

ASISTENČNÍ SLUŽBA

Internet

pro zákazníky zdarma

Asistenční služba
O NÁS

převoz aut, lodí a rozměrného nákladu
Máte málo času a potřebujete opravit
své auto nebo pneu?
Blahopřejeme - jste na správné adrese.
Celý vývoj firmy je podřízen snaze
vyhovět co nejlépe přáním Vás,
zákazníků a nejdůležitějším kritériem
pro nás je Vaše spokojenost.

BRNO
PRAHA

Ringhofferova 419
Velké Popovice
251 69

EXIT 15
VELKÉ POPOVICE

Je jedno, jestli jde o zákazníka velkého nebo
jednotlivého soukromého řidiče.
Vždy se snažíme poskytnout to nejlepší,
čeho jsme schopni.

AUTOSERVIS

www.pneu-cafe.cz

JSME PLÁTCI DPH

NEVYHOVUJE VÁM PRACOVNÍ DOBA?

Firmám nabízíme možnost
platby na fakturu.

Zavolejte nám: +420 774 607 321

Akceptujeme platební karty!

.... a domluvíme termín dle Vaší potřeby i mimo pracovní dobu

Napište nám: info@pneu-cafe.cz

AUTO DIAGNOSTIKA VOZŮ AUDI, VW, ŠKODA, SEAT
PLNĚNÍ KLIMATIZACÍ, DIAGNOSTIKA ZÁVAD
KLIMATIZACÍ A JEJICH DESINFEKCE

Další služby autoservisu
Provádíme servis osobních a dodávkových vozů všech značek
Výměny veškerých dílů a kapalin
Jarní – zimní prohlídky vozidel
Montáže autodoplňků
Opravy elektroinstalace
Přípravy pro STK a emise
Prodej náhradních dílů všech značek včetně autokosmetiky

Služby pneuservisu
Prodej pneumatik, duší a disků
Uskladnění pneumatik nebo kompletů
Opravy pneumatik, duší a disků

Nyní u nás můžete zakoupit pneumatiky a disky za internetové ceny.
Pro každého zákazníka káva zdarma.
Při zakoupení pneumatik nebo disků dárek od kosmetiky SONAX.
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vysokorychlostní
připojení 2 - 12Mbit*
* dle lokality a použité technologie

spojíme Vás se světem!

www.sxg.cz
800 900 400

