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Inzerce
Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř
Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz

Zapůjčení přívěsu Zdarma
k nákupu u nás

www.rokal.cz

stavebniny
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Vážení občané,
dostává se k Vám první letošní výtisk obecního
zpravodaje, ve kterém najdete řadu užitečných
informací o dění v obci, o připravovaných stavebních
i společenských akcích, a další zajímavosti z Klínce
i z okolí.
Rok 2019 je od počátku velmi náročný a hektický.
Připravujeme velké množství projektů ze všech
oblastí fungování obce. Jsou to dostavby vodovodů a
vodovodní propoj pro zástavbu „Kouty“ ve směru na
Bojov, kde je vodovod částečně zavedený, ale lokalita
ještě není zásobená ze Želivky. Tyto projektové
dokumentace jsou již ve stadiu projednávání
s dotčenými orgány, zároveň s dokumentací pro
dostavbu posledních krátkých úseků kanalizace tam,
kde ještě kanalizace chybí. Realizace budou postupné
a závislé na finančních možnostech obce, případně
úspěšnosti v získávání dotačních prostředků. Mojí
velkou osobní ambicí je zajistit, aby nejpozději do
roku 2022 byl vodovod na všech místech v obci a
celá obec byla napojená na kvalitní pražskou vodu.
Proběhla první prezentace a jednání s majiteli
dotčených nemovitostí na projektu nové místní
komunikace od č. p. 176 k č. p. 280. Součástí
projektu je také dostavba veřejného osvětlení, odvod
dešťových vod, parkování, zeleň. Komunikace bude
řešená jako obytná ulice a v podobném duchu bychom
rádi pracovali i na dalších komunikacích, na kterých
ještě není vybudovaný zpevněný povrch (např. „Za
Kaštany“, předpoklad zahájení projekční činnosti 2.
pol. 2019). V únoru jsme zpracovali a podali žádost
o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu
povrchu komunikace „Pod lesem“ od č. p. 78 po č. p.
57. Pokud nebudeme v žádosti úspěšní, využijeme
Středočeského fondu obnovy obcí a měst, kde máme
nárok na cca 680 tis. Rozpočet rekonstrukce je 1,65
mil Kč.
Velké úsilí věnuji tlaku na Středočeský kraj a
Krajskou správu a údržbu silnic, protože stav krajské
komunikace je již opravdu neúnosný a projektová
příprava se táhne již od roku 2015. V srpnu 2018 bylo
vydáno pravomocné územní rozhodnutí na I. etapu
rekonstrukce (od odbočky na Všenory po zatáčku u
golfu Líšnice). K 15. 2. byla projekční firmou předána
dokumentace pro stavební povolení a bylo zahájeno
projednávání s dotčenými orgány. Harmonogram
příprav a termín realizace rekonstrukce je patrný
ze zápisu z jednání, který je otištěný za úvodníkem
zpravodaje. Stavba I. etapy by měla proběhnout
v roce 2020 a II. etapy (průtah obcí) v roce 2021.
Na opravy komunikací navazují další úseky veřejného
osvětlení, pro které připravujeme projektovou
dokumentaci na dostavbu – tam, kde veřejné

osvětlení úplně chybí, nebo rekonstrukci v místech,
kde je potřeba doplnit světelné body, aby byly ulice
osvětleny dle norem a postupně jsme využívali v celé
obci moderních a úsporných LED svítidel. V zimě jsme
upravili rozvaděče a zapojení světel v podchodu pod
D4 u zastávky Klínec, hl. silnice, tak, aby byl podchod
osvětlený celý den. V těchto dnech probíhá výměna a
doplnění svítidel v úseku od č. p. 33 po č. p. 10.
Geodeticky jsme zaměřili oba rybníky a potok,
připravujeme projektovou dokumentaci pro vyčištění
rybníků i koryta potoka na přítoku k rybníkům a obtoku
Velkého rybníka, opravu stavidla a úpravu opevnění
břehů Velkého rybníka.
Pracujeme na změně územního plánu č. 1, ve
které budou provedeny drobné úpravy vyplývající
ze Zprávy o uplatňování územního plánu Klínec za
období jeho platnosti 2014-2018. Vzhledem k velkým
dosud nezastavěným rozvojovým plochám nebudou
stanovovány žádné nové zastavitelné plochy.
Zahajujeme práce na Územní studii č. 3 – „bydlení
Kouty“, která zpřesňuje podmínky využití a zástavby
v rozvojové ploše Z8.
Probíhá projektová příprava na rekonstrukci objektu
Mateřské školy, cílem je zateplení budovy, změny
zdroje vytápění (nyní kotel na tuhá paliva), výměna
střechy.
Na přelomu března byla zveřejněná výzva pro podání
nabídek na projekční práce na akci „Revitalizace
a dostavba objektu Klínec č. p. 138“. Cílem je
vypracování projektové dokumentace pro povolení
změny stavby před dokončením bytové části a
stavebního povolení na rekonstrukci administrativní
části budovy.
V únoru jsme zpracovali a podali žádost o dotaci z
Ministerstva pro místní rozvoj na opravu zvoničky a
pomníku padlých, včetně schodiště, úpravy okolí a
přístupové cesty ke zvoničce, která nyní úplně chybí.
Pokračujeme v úpravách louky nad rybníkem,
dokončujeme posezení na gabionových zídkách
a doplnění dalších laviček, osázení zelení a
pokračování pěšiny od lávky k obchodu.
Díky prostředkům získaným asistencí našeho
zásahového vozidla a úsporám z minulých let
můžeme v letošním roce zakoupit nové (novější)
zásahové vozidlo pro naši Zásahovou jednotku sboru
dobrovolných hasičů obce. Vozidlo bude během
příštích měsíců nastrojeno potřebným vybavením a
začátkem léta už by mělo být vidět v našich ulicích, i
když zde je mým největším přáním, aby bylo funkčním
nástrojem připraveným k pomoci, ale abychom těch
skutečných zásahů v naší obci měli co nejméně.
Stálou aktivitou je zajištění povinné školní docházky a
předškolního vzdělávání pro děti starší 3 let, jak nám
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ukládá zákon. V oblasti školní docházky bude snad
letošní rok už oproti minulým letům klidnější, protože
obec Líšnice slavnostně otevřela nový pavilon a
Mníšek p. Brdy nový školní pavilon dokončuje. V obou
školách máme finanční spoluúčast a garantovaná
místa. V mateřské školce budeme mít bohužel
letos omezené možnosti, ale i zde spolupracujeme
s okolními obcemi Líšnice a Jíloviště. Zápis do naší
klínecké školky bude v pondělí 6. 5. 2019. Žádám
všechny rodiče předškoláků, kteří mají o přijetí do
MŠ v tomto školním roce zájem, aby mě kontaktovali
nebo se rovnou dostavili také k zápisu na Líšnici nebo
na Jílovišti.
Dále jsem absolvovala řadu jednání ohledně dopravy.
Pokračují jednání o navýšení autobusových spojů,
zavedení nového spoje do Dobřichovic, na kterém
jsme se bohužel zatím s ostatními obcemi neshodli.
Stále řešíme plánované změny na dálnici D4, kde
bojujeme o zachování zastávek za podmínky zvýšení
bezpečnosti vybudováním delších napojovacích
pruhů atd. Na období letošních prázdnin je
naplánovaná oprava jízdního pruhu dálnice od Řitky
po Klínec ve směru do Prahy, která bude bohužel
přinášet dopravní omezení a náhradní autobusovou
dopravu, ale přinese komfort jízdy po novém povrchu

a související snížení hlučnosti provozu, který naši
obec velmi tíží. Podrobnosti budou včas zveřejněny.
Dovoluji si připomenout, že od 1. 4. 2019 bude
uplatňován nový systém plateb za odpady, do konce
března je potřeba na Obecní úřad doručit přihlašovací
formulář a zaplatit poplatek za odpad. Po zaplacení
poplatku Vám předáme známku na popelnici.
Neoznačené nádoby nebudou od 1. 4. vyváženy!
Formulář je dostupný na webových stránkách
obce www.obecklinec.eu nebo na úřadě, kde Vám
s vyplněním rádi pomůžeme.
Výše shrnutá činnost je pro příští rozvoj obce velmi
důležitá, ale projektová příprava je v dnešní době
velmi náročná, bohužel zejména časově. Chápu,
že je to činnost, která není na venek viditelná, ale
nemůžeme bez ní pokračovat dále. Doufám, že se
brzo od příprav dostaneme k realizacím a po té k
užívání nové infrastruktury, která přinese příjemnější
životní podmínky v naší obci.
Vážení čtenáři zpravodaje, přeji krásné jarní dny,
veselé Velikonoce a na shledanou na některé z řady
akcí, které v Klínci pořádáme!
Markéta Polívková, starostka obce

PONTEX spol. s r.o. Bezová 1658, 147 14 Praha 4

ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ
Jednání se konalo dne:

15. 1. 2019 na MÚ Klínec

Pedmtem jednání byly akce:

III/1025 Bojov – Klínec, rekonstrukce silnice

Úastníci jednání:

dle piložené prezenní listiny, která je nedílnou souástí tohoto
záznamu

Stavba 1 – silnice III/1025 a III/0042 Jílovišt – Líšnice
Projektant informoval o stavu pípravy stavby. Je vydáno územní rozhodnutí s nabytím právní moci a
dokonuje se dokumentace ve stupni DSP/PDPS, termín dokonení je nejpozdji do15.2.2019. Po
zpracování dokumentace ve stupni DSP/PDPS bude následovat inženýrská innost pro projednání PD
pro stavební povolení. Vzhledem k novele stavebního zákona jsou poteba pro stavební povolení stejné
doklady majetkoprávního vypoádání jako pro územní rozhodnutí. Podání žádosti o stavební povolení se
pedpokládá do 15.5.2019.
Výbr zhotovitele mže být zahájen s podáním kompletní žádosti o stavební povolení, pedpokládá se
15.5.2019. Realizace stavby 1 se pedpokládá v roce 2020. Pro realizaci stavby v roce 2020 je limitní,
aby byl znám zhotovitel v lednu 2020.
Stavba 2 – silnice III/1025, prtah Klínec
Projektant informoval o stavu pípravy stavby. Je zpracována dokumentace DUR, která je projednána
s dotenými orgány státní správy. V pedstihu ped jednáním bylo rozhodnuto, že z hlediska
majetkoprávní pípravy bude postupováno dle metodického pokynu pro majetkoprávní pípravu
dopravních staveb Stedoeského kraje. Pro podání žádosti o ÚR je nutné aktualizovat vyjádení
dotených orgán a zajistit rozhodnutí dotených orgán dle souvisejících pedpis. Podání kompletní
žádosti o ÚR se pedpokládá 15.6.2019. Zpracování konceptu DSP se pedpokládá v lednu 2020, podání
žádosti o stavební povolení v kvtnu 2020. Pedpoklad realizace stavby 2 je v roce 2021.

Zapsal: Ing. Pavel Hrdina, Pontex spol. s r.o.

4

Pílohy:
Prezenní listina

Informace pro občany
OBEC KLÍNEC
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2019
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, kterou se
reguluje používání zábavní pyrotechniky

Zastupitelstvo obce Klínec se na svém zasedání dne 28. 1. 2019 usnesením č. 1/19/5 usneslo vydat
na základě ustanovení § 10 písm. a) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět a cíl
(1) Předmětem této obecně závazné vyhlášky je zákaz používání zábavní pyrotechniky, neboť se
jedná o činnost, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
(2) Cílem této obecně závazné vyhlášky je zajištění místních záležitostí veřejného pořádku, zejména
s ohledem na potřebu ochrany před hlukem a ochranu občanského soužití v obci, a to přiměřeným
omezením používání zábavní pyrotechniky na dále vymezených prostranstvích a ve vymezeném
čase.
Čl. 2
Zákaz používání zábavní pyrotechniky
(1) Používání zábavní pyrotechniky je zakázáno všech veřejných prostranstvích nacházejících se
v zastavěném území obce a dále na všech místech v zastavěném území obce, pokud hluk v intenzitě
způsobilé narušit veřejný pořádek přesáhne na veřejné prostranství nebo nemovitost jiné osoby
nacházející se v zastavěném území obce s výjimkami uvedenými v čl. 3.

Čl. 3
Výjimky
(1) Zákaz dle čl. 2 neplatí:
a) od 15:00 hodin dne 31. 12. do 22:00 hodin 1. 1.
b) obec může dále udělit výjimku ze zákazu na základě žádosti, která musí být podána minimálně 15
dní před dnem plánované činnosti dle čl. 2 a musí obsahovat:
- identifikaci osoby hodlající provádět činnosti dle čl. 2,
- označení místa a doby (počátku a konce plánované činnosti),
- předpokládaný rozsah plánované činnosti.

Čl. 4
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. 2. 2019.
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Kompostování a třídění odpadu
Naše obec letos změnila systém svozu komunálního odpadu a
s tím spojené poplatky. Reaguje tak na
plánované legislativní
změny v oblasti odpadového hospodářství. Odpad se dnes
likviduje na skládkách
a ve spalovnách. Od
roku 2024 ale začne
platit zákaz skládkování pro směsný komunální odpad, recyklovatelné a využitelné odpady. Česká republika je skládkovací velmoc a
musí tak vyřešit, jak naložit s přibližně 2 miliony tun
odpadu ročně.
Rozbory popelnic ukázaly, že až 80 % komunálního
odpadu lze vytřídit. Uhodnete, co tvoří největší
podíl z recyklovatelného odpadu ve vaší popelnici?
Většinou to je organický odpad neboli bioodpad
(zahradní zeleň a kuchyňský odpad). Poté je to papír,
plast, sklo, textil, kovy, nebezpečný odpad aj.
Stále nejlevnější a nejvíce ekologickou cestou je
likvidace odpadu v místě vzniku, a to jde s bioodpadem
krásně pomocí kompostování. Kompostovat se dá
na volné hromadě, ve dřevěných, proutěných nebo
i zděných kompostérech. Kompostování je dnes i
módní záležitost a kompostér může být i estetickým
doplňkem zahrady. Vznikají i alternativní varianty
jako vermikompostéry, které lze mít v interiéru.
Co vše lze kompostovat kromě tradičního zahradního
a kuchyňského odpadu?
-

Ruličky od toaletního papíru a plata od vajíček

-

Papírové kapesníky a ubrousky

-

Skořápky od vajíček

-

Zbytky pečiva a vařených jídel (brambory,
těstoviny, rýže, knedlíky apod.)

-

Čaj, čajové sáčky a kávová sedlina

-

Popel ze dřeva

Co s kompostem? Využije ho každá zahrada na
zúrodňování půdy. Použít se dá pro ovocné stromy,
trávník, okrasné keře, květiny i zeleninové záhony.
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Pokud kompostér nechcete zakládat, můžete si
pořídit popelnici na bioodpad, která je v naší obci
vyvážená v období od dubna do listopadu. Cena
svozu BIO nádoba 120 L, 1 x 14 dní vyjde na 45 Kč
měsíčně.
V naší obci navíc můžete pravidelně třídit papír, plasty,
sklo, tetrapak, kovy, potravinářské oleje a textil.
2x ročně je zajištěný sběr nebezpečného odpadu
a velkoobjemového odpadu. Elektroodpad lze
celoročně odevzdávat na obecním úřadě Klínec a
použité baterie v naší MŠ Klínec.
A jak kompostování a základní třídění odpadu
ovlivní množství vašeho odpadu? Na příkladu
tříčlenné domácnosti trvá měsíc naplnit 120 L
popelnici.
Simona Sochorová
Chystané změny a cíle odpadového
hospodářství:
2020 obce musí povinně vytřídit a materiálově
využít 50 % komunálního odpadu
2024 zákaz skládkování pro směsný komunální
odpad, recyklovatelné a využitelné odpady
2025 recyklace a materiálové využití
komunálního odpadu ve výši 55 %
2030 recyklace a materiálové využití
komunálního odpadu ve výši 60 %

SBĚR VYŘAZENÝCH
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ
Vyřazené elektrospotřebiče je možné po
celý rok v úředních hodinách odevzdávat na
Obecní úřad.

Po 13-18 hod
ČT 8-13 hod
Mimo úřední hodiny pouze po předchozí
dohodě!
Kontakt: 776 700 346, 257 730 306
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HLEDÁ SE KRONIKA OBCE
Kronika zřejmě nezmizela ze světa. Možná leží někde na půdě nebo u někoho na polici a její držitel ani
neví, co vlastně doma má. Po první výzvě jsem sice od vás obdržel několik málo anonymních tipů, které
ale ze své podstaty nebylo možné relevantně prověřit. I tak vám velice děkuji. Kronika obce je budoucím
majetkem státu, nikoliv majetkem kohokoliv z nás, i proto nadále prosíme a vyzýváme každého, kdo by
měl sebemenší povědomí o jejím pohybu či jakoukoliv informaci o jejím osudu nebo snad věděl, kde by se
mohla nalézat, aby se se mnou spojil. Nebuďte, prosím, lhostejní k naší obecní historii, ačkoliv ta nebyla
vždy zrovna příznivá.
Kroniky jsou ztraceny již dlouhou dobu a nepodařilo se zjistit za jakých okolností zmizely. Na toho z Vás,
jehož informace nebo čin povede k nalezení kroniky, stále čeká finanční

ODMĚNA 10 000 Kč.
Připomenu, že v Klínci se psala obecní kronika, tehdy zvaná pamětní kniha, již za první republiky, a je
velmi pravděpodobné, že byla založena už za rakouského mocnářství. Bližší údaje k ní nejsou známy a
poslední zmínka o ní pochází z roku 1947. Na to byla v roce 1949 založena další obecní kronika, jejíž
záznamy by měly končit rokem 1970 a jejíž stopa končí o chvíli později, někdy v polovině 70. let. Kroniky
patří všeobecně k největším historickým dědictvím obcí a jejich ztráta je pro nás i budoucí generace naprosto nenahraditelná.
Prosíme Vás o pomoc při pátrání po ztracených kronikách naší obce. Své podněty můžete sdělit na tel.:
602 305 272 nebo osobně u mě, příp. přes obecní úřad. Diskrétnost zaručena.
Jaroslav Volf, kronikář obce

MOBILNÍ SVOZ NEBEZPEČNÉHO,
VELKOOBJEMOVÉHO
ODPADU A ŽELEZA
proběhne v sobotu
23. 3. od 8 do 11 hod
Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů v obci Klínec mohou
v uvedeném termínu odevzdat nebezpečný odpad
(barvy, pneumatiky, vyřazené elektrospotřebiče,
lednice, mrazáky, zářivky, baterie…), velkoobjemový
odpad (nábytek, koberce, matrace…) k ekologické
likvidaci

u hasičské zbrojnice
Odpad může být předán pouze pověřené
osobě v uvedeném termínu!
Do kontejnerů není možné odkládat stavební odpad!
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený termín!
Odvoz železa přímo od Vaší nemovitosti je v době od
8 do 11 hod možné objednat u SDH zasláním sms na
číslo 724 617 235

KONTEJNER NA
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
bude přistaven
od soboty 23. 3. do neděle 24. 3.

v areálu obecního úřadu
Klínec 138
Fyzické osoby - plátci poplatku za provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů v Klínci mohou v uvedeném
termínu odevzdat velkoobjemový odpad
(nábytek, koberce, matrace…)
Zákaz odkládání odpadu mimo uvedený
termín!
Do kontejnerů není možné odkládat
stavební odpad!
Zákaz odkládání nebezpečného odpadu
do kontejneru v areálu obecního úřadu!
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Ze zasedání Zastupitelstva obce Klínec
Zasedání č. 8/18 dne 28. 11. 2018
•

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí návrh
na změnu systému výběru poplatku za svoz
odpadu a uložilo starostce přípravu nové
vyhlášky, dále vzalo na vědomí povinnost
vypsat výběrové řízení na dodavatele služby
svozu odpadu;

•

Souhlasilo s darem obci Líšnice určeným
na pokrytí nákladů spojených s výstavbou a
vybavením nového školního pavilonu;

•

Schválilo pořizovatelem územní studie US3
– „bydlení v Koutech“ MěÚ Černošice, odbor
územního plánování, současně stanovilo
určeného člena zastupitelstva pro spolupráci
s pořizovatelem Markétu Polívkovou;

Zasedání č. 9/18 dne 19. 12. 2018
•

Zastupitelstvo obce schválilo střednědobé
rozpočtové výhledy obce na roky 2019, 2020,
2021;

•

Schválilo přebytkový rozpočet obce na rok
2019 s přebytkem 72.037 Kč.

•

Pověřilo starostku provedením posledního
rozpočtového opatření roku 2018, současně
pověřilo starostku k provádění rozpočtových
opatření na straně příjmů v průběhu roku
2019;

•

Schválilo střednědobé výhledy MŠ Klínec
na období 2019–2021, vyrovnaný rozpočet
MŠ Klínec na rok 2019, výši příspěvku obce
318.000 Kč, závazné ukazatele a rozpis
plateb;

•

Schválilo vyhlášení inventarizací majetku
obce za rok 2018;

TJ Klínec z.s.
oddíl kopané
rozpis soutěže kopané
jarní části 2019
Praha-západ, IV. třída, skupina A
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•

Schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
4/2018 o poplatku za komunální odpad;

•

Schválilo Veřejnoprávní smlouvu s městem
Mníšek pod Brdy, které bude vykonávat
projednávání přestupků, smlouva se uzavírá
na dobu neurčitou;

•

Schválilo směrnici č. 2/2018 o Zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu;

•

Schválilo Dodatek č. 4 Stanov dobrovolného
svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy;

•

Schválilo cenu vodného a stočného od 1. 1.
2019 na 40,25 Kč/m3 vodné a 39,00 Kč/m3
stočné, včetně DPH.

Zasedání č. 1/19 dne 28. 1. 2019
•

Zastupitelstvo obce schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 4/2018 o poplatku za
komunální odpad, ve které došlo u jedné
položky k úpravě ceny;

•

Schválilo Obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2019 o regulaci hlučné zábavné
pyrotechniky v obci;

•

Schválilo výsledek výběrového řízení na
dodavatele služby „Sběr, svoz a likvidace
směsného komunálního a tříděného odpadu
na území obce“;

•

Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na
opravu místní komunikace „Pod Lesem“;

•

Souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na
opravu zvoničky (kapličky) a márnice na
hřbitově.

12. kolo

7. 4. NE

16.30

Klínec – Zvole B

13. kolo

14. 4. NE

16.30

Libeň – Klínec

14. kolo

21. 4. NE

17.00

Klínec – Dolní Jirčany

15. kolo

28. 4. NE

17.00

Klínec – Dolní Břežany B

16. kolo

4. 5. SO

17.00

Mníšek pod Brdy B – Klínec

17. kolo

12. 5. NE

17.00

Klínec – Psáry B

18. kolo

19. 5. NE

17.00

Slapy – Klínec

19. kolo

26. 5. NE

17.00

Klínec – Zlatníky B

20. kolo

2. 6. NE

17.00

Bojanovice – Klínec

21. kolo

9. 6. NE

17.00

Klínec – Libeř B

22. kolo

16. 6. NE

17.00

Klínec – Čisovice B

Co se děje kolem nás

Krátce z okolí
Mostek v Mníšku nadále neprůjezdný
Mostek v Řevnické ulici v Mníšku pod Brdy, mezi
Billou a sběrným dvorem, je v havarijním stavu a neprůjezdný je již od července minulého roku, kdy se
na něm objevila průrva a byl pro veškerou dopravu
uzavřen. Podle původních informací mělo být na
tomto místě do konce minulého roku osazeno provizorní přemostění, avšak dosud se tak nestalo. Krajská správa a údržba silnic (KSÚS) nejprve posunula
termín na počátek letošního roku, poslední zpráva
od KSÚS pak hovořila o zahájení prací na přelomu
února a března 2019. Situaci měly zkomplikovat především technické úpravy v projektové i zadávací dokumentaci. Kraj nadále počítá s tím, že po osazení
provizorního přemostění bude zhruba za dva roky
následovat stavba zcela nového mostu.
Město navíc plánuje kompletní opravu mostku u restaurace Káji Maříka ve Skalecké ulici. Ta je ale závislá na provizorním mostku u Billy. Zde bude stavba
probíhat za částečné uzavírky, kdy doprava bude zajištěna vždy na polovině mostu, buď řízenou světelnou signalizací nebo svislými dopravními značkami s
vyznačenou předností jízdy. Stavební práce ale začnou až po opravě mostku u Billy.
Nový školní pavilon v Líšnici
V pátek 25. ledna byl za účasti pozvaných čestných
hostů a veřejnosti slavnostně otevřen nový školní pavilon líšnické základní a mateřské školy. Po slavnostním přestřižení pásky, kterého se zhostily sami děti,
byla veřejnosti umožněna prohlídka jeho interiérů. Po
jarních prázdninách pak byl v novém pavilonu zahájen ostrý provoz. Přemístěny sem byly 1. a 2. třída
základní školy a také mateřská škola. Na pozemku
za pavilonem byla též dokončena veřejná pumptracková dráha pro jízdu na kolech a na koloběžkách.
Příběhy našich sousedů
Příběhy našich sousedů je vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum pro žáky základních
škol a víceletých gymnázií. Životní příběhy pamětníků ze svého okolí se v letošním druhém pololetí
školního roku vypraví zdokumentovat žáci sedmých
až devátých tříd ze základních škol v Mníšku pod
Brdy, Černošicích, Dobřichovicích, Řevnicích a Davli.
V rámci projektu Příběhy našich sousedů Mníšecko a
Dolní Berounka, pořádaného organizací Post Bellum

za podpory MAS Dolnobřežansko, děti pamětníky
navštíví, zaznamenají jejich vyprávění a zpracují z něj reportáž. Projekt bude slavnostně zakončen
závěrečnou prezentací, kde mladí dokumentaristé
představí příběhy svých pamětníků svým spolužákům, rodičům, pedagogům, zástupcům města i veřejnosti. Jejich výstupy se také stanou součástí archivu
Paměť národa.
Pasáž Pražská
Tento název dostala polyfunkční budova, která stojí
v zatáčce v Pražské ulici v Mníšku pod Brdy na místě
starého kina. Budova disponuje nejenom komerčními
prostorami a byty, ale i zbrusu novými ordinacemi.
Koncem minulého roku zde byla otevřena lékárna,
následně odběrové pracoviště krve pro laboratorní
vyšetření a od března tady působí nová zubní ordinace. V nejbližší době má dojít k otevření ordinace
dětské lékařky, endokrinologie a ORL.
Dostavba policejního areálu ve Zbraslavi
V severní části areálu Policie ČR, v ulici Na Baních
ve Zbraslavi, má dojít k výstavbě rozsáhlého moderního administrativního komplexu. Projekt v řádu dvou
miliard korun, který se již připravuje, má být zahájen
v nejbližší době a jeho dokončení je plánováno do
čtyř let. V areálu mají být nově dislokovány útvary policie s celostátní působností, zejména Kriminalistický
ústav Praha a Národní centrála pro boj proti organizovanému zločinu. Plánovaná kapacita v nové části
komplexu je 1000 pracovních míst. V současné době
již k této stavbě probíhá územní řízení.
Pozvánka na výstavu
V křížovnickém zámku v Dobřichovicích se v termínu
14. 3. – 18. 4. koná již třetí etapa výstavy nazvaná
Stavební vývoj Dobřichovic. Výstava se do zámku
vrací po roce a půl a na velkoplošných panelech je
v plánech a fotografiích zachycen vývoj několika dalších historických dobřichovických domů. Otevřeno je
denně od 10 do 18 hodin.
připravil Jaroslav Volf
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Oznámení
Kontakty:
Obecní úřad Klínec
Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy
Úřední hodiny:
pondělí 13 – 18 hod., čtvrtek 8 – 13 hod.
Tel.: 257 730 306, 776 700 346
E - mail: urad@obecklinec.eu
Internetové stránky: www.obecklinec.eu
Bankovní účet:
Česká spořitelna
č. účtu: 0388079359/0800
Starostka: Markéta Polívková
marketa.polivkova@obecklinec.eu
úřední hodiny: pondělí 15 – 18 hod
Místostarosta: Ing. Jan Doubrava, MBA
jan.doubrava@obecklinec.eu
stavební agenda, úřední hodiny: středa 17 – 20 hod

ODBĚR AKTUALIT
Chtěli byste mít přehled o poruchách,
uzavírkách, odvozu odpadu, službách pro
občany?
Neslyšíte vždy dobře hlášení obecního
rozhlasu nebo nejste v době hlášení doma?
Zajímá Vás dění v obci?
Přihlaste se k odběru aktualit na
www.obecklinec.eu!
Zadejte do rubriky Informace e-mailem na
oficiálních webových stránkách obce Klínec
svoji e-mailovou adresu a budete o všem
vědět včas ☺

Rámcová doporučená opatření:


VÝZVA PRO VLASTNÍKY LESŮ:
Rozsah kůrovcové kalamity je největší v historii ČR! Současná kritická
situace vyžaduje vaši aktivní účast! Vlastníci a nájemci lesů jsou
odpovědní za zachování lesa. Důsledkem zanedbání péče o lesní
porosty jsou významná finanční ztráta a porušení právních předpisů.
JAK POSTUPOVAT?
1. Kontaktuje svého odborného lesního hospodáře (OLH)
Každý vlastník lesa má k dispozici OLH. Pokud jej neznáte,
kontaktuje místně příslušný orgán státní správy lesů (SSL) na
obci s rozšířenou působností (ORP), kde vám sdělí nezbytné
informace.
2. Informujte o stavu vašeho lesa orgán SSL
Každý vlastník a správce lesa je povinen sám nebo
prostřednictvím svého OLH informovat o šíření škodlivých
činitelů (kůrovce) orgán SSL. Orgánem SSL je vždy příslušný
odborný pracovník úřadu ORP.
3. Využijte státní podpory a čerpejte dotace na své lesy
Prostřednictvím Krajského úřadu Středočeského kraje lze
žádat o dotace na hospodaření v lesích (asanace, zalesnění,
výchova lesních porostů, oplocenky atd.).
Pokud si nevíte rady, obraťte se na:
 místní obecní úřad
 úřad obce s rozšířenou působností
 https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/17
 dotace: https://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/65
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Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz





Celoročně důsledně vyhledávat, vyznačovat, včas vytěžit a účinně
asanovat veškeré dříví nově napadené kůrovci. Asanací se rozumí
bezodkladné odkornění dříví nebo chemický postřik celého povrchu
kmene v larválním stádiu kůrovce, v důsledku čehož kůrovec nedokončí
svůj vývoj a uhyne. Asanací se nerozumí pouhý odvoz dříví z lesa,
protože tímto naopak dochází k šíření škůdce, který v neošetřeném dříví
svůj vývoj dokončí.
Zaměřit se na napadené stromy a nikoli souše, které již
nepředstavují riziko šíření škůdce. Staré souše jsou již mrtvé stromy
a nemají čerstvé lýko, které je potravou kůrovců. Tyto souše již škůdce
opustil a napadl živé jedince smrků v jejich nejbližším okolí. Právě tyto
čerstvě napadené jedince smrků je nezbytné vytěžit a asanovat.
Odstraňovat a asanovat rovněž polomy, vývraty a ostatní dříví
atraktivní pro rozvoj kůrovců. Čerstvé polomy a vývraty (mající zelené
jehličí) vůní své pryskyřice kůrovce přitahují. Na těchto stromech, které
již nemají schopnost se přirozeně bránit, je kůrovec schopen se velmi
rychle namnožit a rozšířit.

Foto napadeného stromu (kůrovcová souše).

Pokud nebudeme včas zpracovávat kůrovcem
napadené stromy, dojde k plošnému rozpadu
lesních ekosystémů. Chraňte svůj majetek a
zachovejte jej budoucím generacím!
Odbor životního prostředí a zemědělství
Zborovská 11 150 21 Praha 5 www.kr-stredocesky.cz

Hospic knížete Václava

O hospicové péči a činnosti Hospice knížete Václava
Hospicová péče je určená pro nevyléčitelně nemocné a umírající a uplatňuje se tam, kde
možnosti kurativní medicíny jsou vyčerpané. Jejím smyslem již proto není léčit, ale
zabezpečit pacientům co nejkvalitnější a důstojné prožití jejich poslední životní etapy.
Komplexní hospicová péče se nezaměřuje pouze na fyzickou stránku pacienta, ale i na
psychickou, sociální a duševní a garantuje, že pacient nebude trpět žádnou nesnesitelnou
bolestí.
Hospicová péče je u nás poskytována ve dvou základních formách. Prvou z nich je forma
lůžkového hospice, v němž má pacient obvykle vyhrazen samostatný pokoj. Bývá zvykem,
že ho zde jeho poslední životní etapou doprovází někdo z rodinných příslušníků. Druhou
formou je domácí hospicová péče, která je poskytována pacientovi v jeho přirozeném,
domácím prostředí. Tato forma péče umožňuje, tam kde to je možné, aby pacient prožil svojí
poslední životní etapu mezi svými nejbližšími. V tomto případě není péče poskytována pouze
samotnému pacientovi, ale je určena i těm, kteří o pacienta nepřetržitě pečují. Domácí
hospicová péče nenahrazuje ani služby agentur typu Home Care, ani pečovatelské služby a
ani jimi být na druhou stranu nahrazována nemůže. Je to služba komplexní a týmová, kde
základ týmu tvoří především zdravotní sestra, lékař a psycholog.
Společnost Hospic knížete Václava, o.p.s. byla založena v roce 2011 a v současné době
poskytuje pouze formu domácí hospicové péče. Péči poskytujeme na teritoriu západní části
Středočeského kraje a dosud jsme jí poskytovali v šesti okresech tohoto teritoria. Naším
záměrem je rozšířit teritoriální působení i na východní část kraje v okresech Praha-východ a
Praha-západ.
Vedle domácí hospicové péče naše společnost od roku 2014 rozšířila svoji činnost i na další
2 skupiny nevyléčitelně nemocných, a to na pacienty s roztroušenou sklerózou a pacienty
s Alzheimerovou chorobou. Těmto skupinám pacientů poskytujeme respitní péči, rovněž
v jejich domácím prostředí.
Společnost Hospic knížete Václava bude v budoucnosti poskytovat i lůžkovou formu
hospicové péče. V současné době vlastní rozsáhlý areál bývalého kláštera ve Veltrusech,
který získala loni darem od České provincie Kongregace Dcer Božské Lásky. V areálu bude
realizován projekt, který bude zahrnovat rekonstrukci vlastní budovy kláštera a výstavbu
nových křídel celého zařízení. To bude určené nejen pro klasické hospicové pacienty
v terminálním stavu, jejichž diagnóza je z převážné míry onkologická, ale budou zde ještě tři
oddělení pro další skupiny nevyléčitelně nemocných, konkrétně pro pacienty s roztroušenou
sklerózou, Alzheimeriky a pacienty, kteří jsou trvale a dlouhodobě upoutaní pouze na lůžko.
Celková kapacita zařízení bude 110 lůžek, která budou rovnoměrně rozdělená pro jednotlivá
oddělení.
I přes rozsáhlé lůžkové zařízení, které nyní projektujeme, bude naše společnost i do
budoucna považovat za základ své činnosti poskytování domácí hospicové péče, jak je to
obvyklé i ve světě. I sociologické výzkumy dokládají, že cca 80% populace si přeje zemřít
doma. V našem státě se to bohužel splní pouze cca 20%.
Naše společnost poskytuje pomoc lidem na sklonku jejich bytí. Pomoc poskytujeme
bezplatně. Abychom toto mohli naplňovat, potřebujeme i my pomoc druhých. Pomoci nám
můžete i Vy, ať již jako spolupracovníci nebo pomocí finanční. Jak pomoci konkrétně, je
možné zjistit na www.hkv-kl.cz.

Hospic knížete Václava, o.p.s.; Buštěhradská 77, 272 03 Kladno – Dubí; IČ: 24170470, DIČ: CZ24170470;
Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 856; č.ú.: 2317006389/0800; e-mail: info@hkv-kl.cz; www.hkv-kl.cz
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Pozvánka

koření a bylinky
sazenice a rostliny
farmářské produkty
šperky a korálky
a další ruční výrobky

Po celou dobu možnost občerstvení (pivo, limo, teplé nápoje)
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Pozvánka
Pro velký úspěch minulého ročníku se i letos tým BIOS FIT rozhodl pro všechny milovníky tance a zábavy z Mníšku pod Brdy a
širokého okolí uspořádat plesovou taneční zábavu.
„PLES“ se opět uskuteční v nově rekonstruovaných prostorách Kulturního domu obce Stará Huť v sobotu 23. března 2019.
Celým večerem bude provázet moderátorka a herečka Kateřina Pechová, o kvalitní hudební doprovod se postará kapela Gurmania
Band. Těšit se můžete na doprovodný program a nebude chybět ani oblíbená tombola. Vstupenky můžete již nyní objednávat na:
hanka@biosfit.cz, zakoupit na obecním úřadě ve Staré Huti nebo v kavárně Malý mnich cafe v Mníšku.
Všichni jste srdečně vítáni.
Za celý tým organizátorů Hana Burgerová
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Malé ohlédnutí za klíneckým adventem
hospody výtvarná dílna, ve dvoře
bylo pro návštěvníky připraveno
občerstvení a v zahradě živý
betlém se zvířátky. Počasí bylo ten
den značně nevlídné. V podvečer
nám děti zazpívaly několik koled,
přičemž se musely schovat pod
přístřeškem, a my ostatní jsme při
tom pořádně zmokli.
O dva dny později byla na farmě
v sále hospody uspořádána
Ďábelská diskotéka pro děti,
spojená s Mikulášskou nadílkou,
kterou obstaral Mikuláš s andělem
a dvěma čerty.
Čas se naplnil. Rok se přiblížil ke svému konci a my
jsme mohli navštívit několik tradičních adventních
akcí, které se natrvalo zabydlely v kulturním
kalendáři naší obce. Na první adventní neděli
pořádala Farma Klínec akci s názvem Rozsvícení
vánočního stromečku. Odpoledne probíhala v sále
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V sobotu 15. prosince uspořádala
obec ve spolupráci se SDH Klínec
tradiční vánoční trhy před hasičskou zbrojnicí. Stánky
byly plné rozmanitých výrobků evokující vánoční čas,
pochutin a pestrého občerstvení. Sněhový poprašek
a lehce mrazivé počasí dodávalo předvánoční době
ten správný ráz. Po setmění nám pak děti ze školky
zazpívaly několik vánočních koled.

Kultura

Hned na druhý den dopoledne připravila Farma Klínec
dvoj akci s názvem Betlémské světlo a Stromeček
pro lesní zvířátka. Betlémské světlo ten den rozváželi
skauti vlakem, předáno bylo na klínecké zastávce,
odkud bylo doneseno na farmu. Posléze se menší
skupinka návštěvníků vydala do lesa V Peklech, kam
donesla různé pochutiny pro lesní zvěř a ptactvo.
text a foto: Jaroslav Volf
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Z naší školky

Hravé lyžování ve školce
V únoru jsme se jako každý rok těšili na Hravé
lyžování s Pavlou. Bedlivě jsme sledovali předpověď
počasí a přáli si týden plný sněhu a sluníčka. Podařilo
se. Celý týden se nám povedl a závěr byl ve znamení
jarních teplot, ale také dokonale upravené sjezdovky.
Od prvního dne jsme si lyžování užívali. Ostřílení
lyžaři jezdili hned na velké sjezdovce. Trenéři s nimi
trénovali mimo jiné otočky, jízdu pozadu, jízdu ve
dvou a různé hry na svahu. Užívali si i připravených
skokánků, kde skákali, až se dech tajil. Veselé
a rozjařené lyžaře jsme viděli pouze při svačině,
kde spořádali vše, co jim Hanka připravila. Lyžaři
začátečníci se zatím pomalu seznamovali s jízdou
na lyžích. Trenéři se o ně starali a připravovali pro
ně každý den nějakou tu novinku na svahu. Jednou

to byl slalom, podruhé se trefovali za jízdy hračkou
do koše, projížděli sněhovým tunelem nebo jezdili ve
dvojicích s volantem, či žížalou. O zábavu a legraci
nebyla nouze. Jako každý rok trenéři na svahu
předvedli velkou trpělivost při výuce malých lyžařů.
Na závěr se lyžaři zúčastnili závodů a všichni si
odnesli ocenění. Byl to hezký týden plný radosti
z pohybu na čerstvém vzduchu.
Náš velký dík patří zejména Pavle Novotné za skvělou
organizaci a péči o naše malé školáčky.

Zima ve školce
V zimním období jsme si ve školce povídali o zdraví a
jak o něj pečovat. Dozvěděli jsme se, co máme dělat,
abychom byli co nejméně nemocní. Povídali jsme
si například o zdravé stravě a všem, co je pro naše
tělo prospěšné. Vysvětlili jsme si také, že čím více se
hýbeme a sportujeme, tím jsme zdravější. Dozvěděli
jsme se, jak je dobré být co nejvíce venku, a ne sedět
pouze u televize. Vyprávěli jsme si také o našem
těle, a jak funguje. Hráli jsme si na paní doktorku
a pacienty, abychom se nebáli jít do ordinace. To
vše jsme se naučili v zimních měsících, a teď se již
těšíme na jaro.

Co nás čeká na jaře?
V březnu se chystáme na již tradiční masopustní
průvod obcí. Připravujeme si básničky, písničky,
tanečky a vyprávíme si, co masopust znamená.
Chystáme si ve školce masky a moc nás baví si
vybírat, za co kdo půjde. Dodržujeme tradiční
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masopustní masky, a tak v průvodu nebude chybět
medvěd, kobylka, dědek s babkou ani hastrman,
slamák nebo kominík. Těšíme se, že nám u některých
domků otevřou, my jim předvedeme, co umíme, a
vyzveme hospodyni k tanci.
Další akce, které nás čekají je například divadélko
MIRMA ve školce, nebo výlet do Prahy do kostela
Šimona a Judy na oblíbené hudební pořady FOKu.

Těšíme se také na jarní program věnovaný přírodě
a naší zahradě. Chystáme se na osázení nových
dřevěných záhonů, které pro nás vyrobí tatínek
Davida. Těšíme se, že se dozvíme něco o hmyzu
na zahradě a zkusíme si vyrobit i hmyzí domeček.
Přečteme si s předškoláky i krásnou knížku paní
Naděždy Munzarové „Starý sad“, kterou nám osobně
věnovala. Vypravíme se určitě také na průzkum
probouzející se přírody v okolí Klínce. Oslavíme ve
školce i svátky jara Velikonoce a budeme si povídat o
jejich historii a zvycích.
Čekají nás také akce jako vítání občánků a pocta
padlým vojákům u pomníčku v Klínci, kde předvedeme
písničky a básničky.
Jaro je krásné a i my ve školce se na něj moc těšíme.
Přejeme i vám příjemné prožití tohoto období.
Děti, Martina a Radka
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Akce v Klínci
Plán akcí v obci Klínec 2019
datum

čas, zahájení akce

název akce

16. 3. So

13:00 hod

Masopust

pořadatel, místo konání

poznámka

Mš Klínec
Místní příznivci keltského odkazu, Farma
Klínec, "u lípy"
Obec Klínec, SDH Klínec, před hasičskou
zbrojnicí

23. 3. So

19:00 hod

Keltský telegraf

13. 4. So

14:00 hod

Velikonoční trhy

14. 4. Ne

14:00 hod

Malá klínecká, běžecký závod

30. 4. Út

17:00 hod

Pálení čarodějnic

SDH Klínec, před hasičskou zbrojnicí

6. 5. Po

15:00 - 17:00 hod

Zápis do MŠ

Mš Klínec

7. 5. Út

17:00 hod

Uctění památky padlých

Obec Klínec, pomník

13. 5. Po

16:30 hod

Vítání občánků

Obec Klínec, MŠ Klínec

18. 5. So

13:00 hod

Modelářský letecký den

TJ Klínec, hřiště

1. 6. So

14:00 hod

Dětský den

Obec Klínec, SDH Klínec, Farma Klínec

8. 6. So

10:00 hod

Regionální hry bez hranic

Sdružení obcí regionu Mníšecko, Čisovice

15. 6. So

14:00 hod

Memoriál Miroslava Lébla

SDH Klínec, před hasičskou zbrojnicí

7. 9. So

14:00 hod

Klínecké Vinobraní

TJ Klínec, hřiště

5. 10.

14:00 hod

Dýňová slavnost

Farma Klínec

říjen

14:00 hod

Velká klínecká, běžecký závod

1. 12. Ne

15:00 hod

Rozsvícení Vánočního stromu

Farma Klínec

14. 12. So

14:00 hod

Vánoční trhy

Obec Klínec, SDH Klínec, před hasičskou
zbrojnicí

Obec Klínec, zázemí tělocvična nebo hřiště dětské tratě, 3 km, 6 km

netradiční hasičská
soutěž

Obec Klínec, zázemí tělocvična nebo hřiště dětské tratě, 3 km, 9 km

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínu, času, případně zrušení akce.
Přehled akcí je zveřejněn na www.obecklinec.eu.
Přehled akcí je možné doplňovat i o další akce pro veřejnost pořádané v obci Klínec dalšími subjekty.
Markéta Polívková, tel 776 700 346, marketa.polivkova@obecklinec.eu

Přehled akcí 2019 – Farma Klínec
Měsíc

Termín

Čas

Název akce

ÚNOR

16. 2. So

13:00

NERF turnaj

21. 4. Ne

14:00

Zábavné velikonoční odpoledne

27. 4. So

08:30

Jarmark na farmě

5. 5. Ne

14:00

Poznej farmu zblízka

11. 5. So

08:30

Jarmark na farmě + Bazárek dětského zboží

25. 5. So

08:30

Jarmark na farmě

1. 6. So

14:00

Dětský den

8. 6. So

08:30

Jarmark na farmě

22. 6. So

08:30

Jarmark na farmě

29. 6. So

14:00

Vítání prázdnin

bude upřesněno

21:00

Letní kino na farmě (podmínkou příznivé počasí)

bude upřesněno

21:00

Letní kino na farmě (podmínkou příznivé počasí)

17. 8. So

14:00

Dožínková slavnost

31. 8. So

14:00

Loučení s prázdninami

7. 9. So

08:30

Jarmark na farmě

21. 9. So

08:30

Jarmark na farmě

5. 10. So

14:00

Dýňová slavnost & Festival strašáků

19. 10. So

14:00

Poznej farmu zblízka

2. 11. So

15:00

Lampiónový průvod

23. 11. So

15:00

Klínecká tlačenka

1. 12. Ne

15:00

Rozsvícení vánočního stromečku

7. 12. So

14:00

Ďábelská diskotéka & Mikulášská nadílka

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

ČERVENEC
SRPEN

ZÁŘÍ
ŘÍJEN
LISTOPAD
PROSINEC
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Pořadatel, Místo konání

Farma Klínec,
Farma Klínec

Obec Klínec, Farma Klínec

info@bikepuzzle.cz
+420 776 176 173
/bikepuzzle.cz
Po, Út, St, Pá 10:00–18:30, Čt 10:00–19:30 a So 9:00–13:00

PARKOVÁNÍ PŘÍMO U OBJEKTU

EXIT D4 MNÍŠEK POD BRDY • Pražská 1594 • vedle Benziny

SERVIS

DĚTSKÁ
CYKLISTIKA

Více než
200 kol
skladem
CYKLO
OBLEČENÍ
A DOPLŇKY

JÍZDNÍ KOLA
ELEKTROKOLA

„CYKLISTŮM PRO RADOST ...“

Skladové vozy Srba Servis
› auto.srba.cz

- nové i zánovní vozy
- jasný původ s jasnou zárukou
- výhodné ceny
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