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OBECNÍ ÚŘAD KLÍNEC
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy

Úřední hodiny obecního úřadu:
Pondělí 13:00 – 18:00
Čtvrtek 08:00 – 13:00

KONTAKTY:
Obecní úřad
e-mail: urad@obecklinec.eu, tel.: 257 730 306
Markéta HANÁKOVÁ, starostka obce
e-mail: marketa.hanakova@obecklinec.eu, tel.: 776 700 346
Ing. Jan DOUBRAVA, MBA, místostarosta obce
e-mail: jan.doubrava@obecklinec.eu
Ing. Silvie BUBENÍKOVÁ, ekonom a administrativní pracovník
E-mail: silvie.bubenikova@obecklinec.eu, tel.: 257 730 306

Foto z MŠ a inzerce

Světýlka ve školce – skřítek Dýňovníček“
Výlet dětí Mateřské školy do Čechovy stodoly.

Svěřte prodej vaší nemovitosti

PROFESIONÁLŮM
Kompletní servis v oblasti nemovitostí, včetně odhadu,
energetického štítku, pojištění a další
nespecifikovatelné služby v oblasti realitního servisu.
Jsme bezpečná realitní společnost se silným zázemím
České spořitelny, a. s., a účastníci obchodní sítě RSČS
– dbají na to, aby obchodní síť Realitní společnosti
České spořitelny, a.s., byla chápána jako vysoce kvalitní,
profesionální a všeobecně uznávaný poskytovatel

prvotřídních realitních služeb.
Váš certifikovaný realitní makléř má 22 let praxe v oblasti
obchodu s realitami a Klínec je i jeho domovem.
Spojení na makléře:
Zdeněk Drábek, Klínec č.p. 274, tel.: 602 270 055,
e-mail: zdrabek@rscs.cz

Zavolejte
přijedu
za vámi

Poptáváme
pro naše klienty
koupě
– rodinných domů,
pozemků
i bytů.

Obec Klínec a SDH Klínec
vás zvou na

neděle 21. 12. 2014
14:00 – 17:00
před budovou hasičské zbrojnice v Klínci
KERAMIKA  RUČNÍ VÝROBKY  OBČERSTVENÍ

po 16 hodině slavnostní
rozsvícení vánočního stromu a zpívání koled
Přijďte načerpat vánoční atmosféru a setkat se
se svými sousedy, zazpívat si koledy…
KLÍNEC – obecní zpravodaj, vydává Obecní úřad v Klínci jako informační tisk pro občany a příznivce.
Adresa: Klínec 138, PSČ 252 10, tel.: 257 730 306, ev. č. period. tisku MK ČR E 20727, e-mail: urad@obecklinec.eu.
Tisk a grafické zpracování: MIRSA Bohemia (www.mirsa.cz)

