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a strojního odvodňování kalu. Součástí byla i kompletní
výměna strojního zařízení ve dvou hlavních přečerpávacích stanicích. Pro SFŽP, od kterého byla získána finanční dotace, se také nyní dopracovává potřebná
monitorovací zpráva, na jejímž základě bude obci vyplacena dotační částka.

1. Investiční akce obce v 1. pololetí r. 2014
2. Zpráva finančního výboru o plnění a čerpání rozpočtu
obce k 16. 6. 2014
• Rekonstrukce elektroinstalace + rozvody nové datové
3. Zpráva auditora, závěrečný účet obce, účetní závěrka
sítě v ZŠ I. – z důvodu vysokých nabídkových cen bylo
OÚ, ZŠ, MŠ za rok 2013
výběrové řízení zrušeno a bylo rozhodnuto o přesunutí
4. Plán investic na 2. pololetí 2014
akce do příštího roku, v němž bude vypsáno nové výbě5. Koupě pozemku parc. č. 943/2 o výměře 518 m2 – burové řízení.
doucí autobusová zastávka
• Kulturní dům – nasvětlení jeviště
6. Různé
7. Diskuse a závěr
ad 2)
Na veřejném zasedání v březnu 2014 byl schválen návrh
ad 1)
rozpočtu obce pro letošní rok, kde plánovaný příjem
• Rekonstrukce místních komunikací firmou STRABAG, i s přislíbenými dotacemi měl činit 56,2 mil. Kč. S vytvoa.s. – opravy povrchů ulic, které byly zahájeny řenou finanční rezervou z r. 2013, která činila 21,5 mil. Kč,
v r. 2013, proběhly postupně v 6ti ulicích. V letošním byl celkový příjem plánován ve výši 77,7 mil. Kč.
roce byly dokončeny ulice K Lesu, V Alejích a V Za- Plánované výdaje pro letošní rok byly počítány ve výši
hradách. Celková délka zrekonstruovaných ulic činí 63,9 mil. Kč (uvažováno s rezervou ve výši 13,8 mil. Kč).
2085m. Pokládka živičných vrstev byla ukončena k 30.
Pan starosta seznámil přítomné dle jednotlivých kapitol
5., poté následovalo dokončení terénních úprav. Komu- s plněním a čerpáním rozpočtu k 16. 6. 2014. Příjem k tonikace byly slavnostně otevřeny ve čtvrtek 12. 6. za muto datu činí zatím cca 23 mil. Kč, výdaje cca 19,8 mil.
účasti hejtmana Středočeského kraje p. MVDr. Řiháka Kč. Daleko více vypovídající plnění a čerpání rozpočtu
a dalších zástupců. Včera byly zrekonstruované komu- bude předloženo na dalším veřejném zasedání zastupitelnikace odborem dopravy řádně zkolaudovány. Dopra- stva v září, kdy by již měly rozpočtem proběhnout, jak obcovává se závěrečná monitorovací zpráva pro ROP a po držené dotace, tak i platby veškerých faktur, jak firmě
její kontrole by měla být obci vyplacena přislíbená do- STRABAG za rekonstrukci komunikací, tak firmě EKOtace.
SYSTÉM za dokončení intenzifikace ČOV.
• Rekonstrukce místních komunikací, které vysoutěžila
Finanční výbor na svém jednání projednal a přijal roza nyní provádí firma BES, s.r.o. Benešov – k dnešnímu počtové opatření a začlenil do příjmové části rozpočtu obdni jsou hotovy 2 ulice (část ulice Alšova a ul. Na Pís- drženou dotaci za volby do Evropského Parlamentu ve výši
kách). V současné době je rozpracován soubor ulic 35,6 tis. Kč.
Tovární, Ulička a ke hřbitovu.
• Rekonstrukce 1. části úseku chodníku podél silnice ad 3)
Brandýské – tento úsek vysoutěžila taktéž firma BES, • Pan starosta seznámil přítomné postupně se závěrečným
s.r.o.. Má vytyčeny v trase veškeré inženýrské sítě, čeká účtem za rok 2013, se zprávou auditora Ing. Čuhelové za
se ještě na stanovení podmínek od plynáren k rekon- období od 1.1.2013 do 31.12.2013 a účetní závěrkou, které
strukci lávky přes Jirenský potok, poté budou moci být byly řádně zveřejněny na úřední desce.
zahájeny práce i zde. V rámci stavby bude nutné Hospodaření obce za r. 2013 skončilo ziskem ve výši 15
provést skácení 1ks jasanu u potoka.
769 647,70 Kč. Obec v r. 2013 splatila dalších 5 mil. Kč
• Dokončení 1. etapy intenzifikace ČOV – tato akce, která z úvěru, který si vzala na dostavbu školského centra MŠ.
byla v pozadí až za rekonstrukcí zmiňovaných komu- Zbývá doplatit ještě posledních 5 mil. Kč, jejíž úhrada bunikací, byla již také řádně ukončena. Jednalo se o do- de provedena v letošním roce. Přijaté dotace v r. 2013 byla
plnění a vylepšení technologie tak, aby vyhovovala a řádně vyúčtovány a v plné výši vyčerpány. Hospodaření
splňovala požadavky jednak zpřísněné legislativy, tak i obce, kdy splácí úvěr, je velice kladně hodnoceno i bandalší požadavky na čištění včetně koncové mikrofiltrace kovními ústavy. Zpráva auditorky: při přezkoumání hosJirenský zpravodaj - vydává obec Jirny. VI. ročník. Adresa vydavatele: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny, e-mail: obec.jirny@jirny.cz,
tel.: 281 962 945. Měsíčník vychází vždy obvykle do 10. dne v měsíci, není-li v závěru tiráže uvedeno jinak, a je dostupný i na internetové adrese
obce www.jirny.cz. Náklad 600 kusů. Redakční rada pracuje ve složení: Mgr. Milan Bednář, Ing. Zdeňka Havlová, Václav Jelínek, Helena Sůrová,
PhDr. Melanie Zajacová. Adresa redakce: Obecní úřad Jirny, Brandýská 9, 250 90 Jirny. E-mail redakce: zpravodaj@jirny.cz. Grafický návrh
a sazbu provedl Mgr. Milan Bednář, tisk Tiskárna Typol, Úvaly. Příspěvky nemusejí vyjadřovat názory redakce.
Evidenční číslo MK ČR E 18995.

Redakčníuzávěrka zářijového čísla je 24. srpna 2014.
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podaření územního celku obce Jirny za r. 2013 nebyly
se toto ukázalo jako nedostatečné, a proto musí proběhzjištěny závažné chyby a nedostatky, nebyla zjištěna ani
nout hlasování nové. Hlasování: 8x ano, 1x proti
případná rizika.
b) Odsouhlasení počtu zastupitelů pro příští volební období
Dále pan starosta seznámil přítomné i s účetní závěrkou
– na podzim v říjnu se budou konat volby do zastupitelřízených příspěvkových organizací MŠ a ZŠ. Hospodaření
stva obcí. Dle zákona o obcích, který upravuje stanoMŠ skončilo ztrátou – 176 566,84 Kč z toho cca polovinu
vení počtu zastupitelů obce na další volební období, je
tvořily náklady na provoz školní kuchyně. Zhoršený výslepotřeba, aby stávající zastupitelstvo navrhlo a odsoudek byl pokryt příspěvkem obce. Hospodaření ZŠ skončilo
hlasilo budoucí počet zastupitelů. Počet se stanoví dle
kladnými čísly + 202 705,81 Kč. Tyto finanční prostředky
počtu obyvatel v obci. Naše obec patří do skupiny, kde
byly převedeny do rezervního fondu.
počet zastupitelů může být v rozmezí 7 až 15 členů. Při
ZO bere zprávy na vědomí a souhlasí bez výhrad. Hlamax. počtu by se musela zřídit už 5členná rada. Vzhlesování: 9x ano
dem k tomu, že počet 13 zastupitelů se v minulosti
osvědčil, navrhuje zastupitelstvo v tomto počtu pokraad 4)
čovat. Hlasování: 8x pro, 1x se zdržel
• Dokončení probíhající rekonstrukce souborů místních ko- c) Autobusová linka přes Zeleneč č. 353 – k dotazům rodimunikací – pokládka živice je plánována na poslední
čů, jejichž děti navštěvují školu v Zelenči bylo na Ropičervencový týden.
du domluveno, že i přesto, že obec Šestajovice, která
• Dokončení rekonstrukce I. části chodníku podél silnice
dokončila dostavbu školy a nebude se chtít podílet na
Brandýské
spolufinancování této linky, bude autobus i dále přes
• Výměna oken na severní straně budovy ZŠ I. (bude reaZeleneč jezdit. Před koncem roku bude muset být
lizováno místo rekonstrukce elektra)
s Ropidem svolána schůzka ohledně dalšího finan• Vybudování multifunkčního hřiště na zahradě ZŠ II.
cování této linky.
• Dokončení Jirenské stezky
d) Spolupráce s Obecní Policií Šestajovice – zítra by mělo
• Přípravné práce pro stavbu II. stupně ZŠ včetně tělocvičdojít k podpisu smlouvy k zajištění výkonu činnosti
2
ny – probíhají jednání o výkupu pozemku a ceně za m .
Obecní Policie Šestajovice na území obce Jirny.
Hlavním důvodem bude mimo jiné vymýtit průjezd
ad 5)
těžké nákladní dopravy, zajistit dodržování dopravních
Zastupitelstvo obce v rámci výkupu zbylých částí místních
předpisů a vyhlášek obce (neoprávněné zábory vekomunikací, které ještě nejsou v majetku obce, rozhodlo
řejných prostranství a černé skládky, parkování na zeo výkupu pozemku pro plánovanou budoucí autobusovou
leni, dodržování nočního klidu a klidu o víkendu, volné
zastávku mezi Jirny a Novými Jirny v lokalitě proti zapobíhání psů, zaplevelené pozemky).
hradnictví v ul. Luční. Autobusová zastávka bude součástí
připravované rekonstrukce II. části chodníku od Jirenského ad 7)
potoka do Nových Jiren. Záměr o výkupu pozemku parc. č. - Dotaz na uvažované dokončení II. etapy chodníku do
943/2 o výměře 518 m2, který byl oddělen geometrickým
Nových Jiren – probíhá příprava projektové dokuplánem z pozemku 943, byl řádně zveřejněn na úřední desmentace k realizaci, problém s nedořešeným dědictvím
ce a zastupitelé souhlasí s odkupem za cenu 350 Kč/m2.
u dvou pozemků.
Hlasování: 9x ano
- Dotaz ohledně dopravního značení – rychlosti v ul.
Alšova, Čechova, Alejka a umístění dopravního zrcaad 6)
dla v křižovatce ul. Alejka x Zámecká.
a) Znovu odsouhlasení návrhu zadání změny ÚP č.7 (loka- - Dotaz na možnost otevření řetězu ke hřbitovu od
lita u Mstětic) – na březnovém veřejném zasedání zastuspodního parkoviště po dobu výstavby komunikace.
pitelstva obce byl předjednaný návrh zadání změny ÚP
Bude zajištěno.
č.7 odsouhlasen, ale vzhledem k malé účasti zastupitelů

Revitalizace kaštanové aleje
Na základě polomů, které vznikly koncem loňského léta
v kaštanové aleji po dvou větších deštích, které byly spojeny se značnými poryvy větru, rozhodli následně zastupitelé obce během podzimu 2013 nechat přezkoumat
a vyhodnotit zdravotní a bezpečnostní stav stromů. Ten
potvrdil značná rizika a ukázal na nutnost připravovat rozsáhlou revitalizaci aleje. Byla provedena inventarizace
a klasifikace jednotlivých dřevin, na jejímž základě byl

zpracován projekt, který byl podrobně konzultován
s AOPK ČR (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)
a byla podána žádost o finanční podporu ze SFŽP ČR
v rámci Operačního programu Životní prostředí.
Naše žádost byla v březnu letošního roku akceptována
a postoupila k dalšímu řízení. Počátkem měsíce července
obdržela obec Rozhodnutí ministra životního prostředí
o kladném vyhodnocení naší žádosti a o budoucím poskytnutí finanční podpory na spolufinancování projektu.
Celková přiznaná dotace by měla dosáhnout výše 75 %
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z vysoutěžených uznatelných nákladů. V současné době se
Se zahájením realizace projektu je uvažováno po ukonpřipravuje zadávací dokumentace pro výběrové řízení.
čení výběrového řízení a dalších nezbytně nutných úkoV rámci projektu je počítáno s ošetřením 12 stávajících nech (říjen, listopad 2014), ukončení je plánováno na jaře
stromů, které budou zachovány a s výsadbou 58 nových 2015, nejpozději do 1. 5. 2015.
stromů. Výběr nově navržené druhové skladby je zaměřen
Stanislav Skořepa, starosta
na zachování stávající skladby – tj. jírovec maďal.

Rozhovory

Rozhovor s Helenou Sůrovou,
zastupitelkou za ODS
Co považujete za největší úspěch ve své činnosti pro obec
ve stávajícím funkčním období? A co naopak za největší
neúspěch? Daří se Vám naplňovat cíle s jakými jste nastupovala do zastupitelstva obce?

Volební období pomalu končí a když se ohlédnu zpět, mám
radost z toho, co se v obci podařilo zrealizovat. Nebudu
vyzdvihovat vše, ale dotknu se pouze těch nejdůležitějších
věcí. Jedná se hlavně o přestavbu ZŠ, rozšíření MŠ,
zvýšení kapacity ČOV a v poslední době je tu konečně rekonstrukce některých komunikací včetně chodníků. Nejsou
to však úspěchy jednotlivce, ale celého zastupitelstva.
Zastupitelstvo se navzdory některým názorům dokázalo
vždy sjednotit na nejlepší možné variantě v řešení daných
problémů. Za drobnými neúspěchy se skrývá nedostatek financí jejichž rozvržení je vždy nutné několikrát zvážit a
rozhodnout o prioritách. Většina z financovaných akci byla
v řádech několika desítek milionu.
Za své osobní selhání považuji neúspěch při prosazení rozmístění vícero odpadkových košů, které by přispěli k větší
čistotě obce, stejně tak jako by se mi v některých lokalitách
líbilo umístění laviček.
Mám radost z rekonstrukce kulturního domu v jehož výstavbě se velmi angažoval i můj dědeček p. Houštecký.
V letech výstavby neexistovala žádná dotace a tak probíhalo zajištění financí formou sbírky, kde každý přispěl jak
mohl. Výstavba probíhala zdarma brigádnickou formou.
Koncem letošního roku tomu bude již šedesát let co byl
KD představením Jiráskovy Lucerny otevřen.
Jaké jsou podle Vás největší problémy obce a jak byste je
vyřešila nebo alespoň osobně přispěla k jejich řešení?

Donedávna bych za největší problém považovala nedostatek míst v MŠ, což se ale díky přístavbě podařilo eliminovat. Nadále však chybí druhý stupeň ZŠ na jehož
realizaci však byly již podniknuty nezbytné kroky.
V mnoha problémech, například udržování pořádku, dodržování klidu a vlastně i ostatních obecních vyhlášek,
mohou pomoci samozřejmě i všichni spoluobčané. Mezi
další, možná ne největší problémy patří i stále se opakující
nešvary jako je zábor veřejného prostranství, nedodržování
rychlosti, nesprávné parkování, odhazování odpadků
a mnoho dalších... Některé z nich se budu snažit zminima-

lizovat nejen již zmíněnou aktivitou s odpadkovými koši,
ale i snahou o prosazení umístění zpomalovacích semaforů
nejen u nových přechodů, umisťováním značek s obytnou
zónou kde jsou problémy největší, atd.
Jsou podle Vás jirenské obce něčím osobité a je podle Vás
vhodné další rozšiřování zastavitelných ploch v katastru
obce?

Již zmíněné problémy s nedostatečnou kapacitou MŠ ale
i ČOV dávají tušit, že rozšiřovat nelze „nekontrolovaně“
do nekonečna. Poloha obce(í) je sice svou blízkosti ku
Praze a dobrou dopravní obslužností stále lákadlem, ale
chceme-li si i nadále udržet status obce s takřka venkovským stylem života, nemělo by se nadále rozšiřovat.
Alespoň ne ve větším měřítku.
A osobitost obcí? Každá obec je něčím výjimečná. Čím je
ta naše pro nás si musí každý ujasnit ve svém srdci sám.
Přispět svým kouskem „skládačky“ můžeme my všichni.

Rozhovor s Ing. Petrem Ťopkou,
zastupitelem za SNK Jirny
Co považujete za největší úspěch ve své činnosti pro obec
ve stávajícím funkčním období? A co naopak za největší
neúspěch? Daří se Vám naplňovat cíle s jakými jste nastupoval do zastupitelstva obce?

Né snad za úspěch, ale spíše za povinnost zastupitele považuji úspěšné zablokování několika nezralých, či nedomyšlených návrhů, které by dle mého názoru
dlouhodobě, případně natrvalo poškodily naší obec.
Co se týká naplňování vytčených cílů a neúspěchů, zde mě
trápí spíše nedostatek času, který mohu práci v zastupitelstvu věnovat. Především z tohoto důvodu jsem se rozhodl
do příštího Zastupitelstva již nekandidovat.
Jaké jsou podle Vás největší problémy obce a jak byste je
vyřešil nebo alespoň osobně přispěl k jejich řešení?

Největší problém obou částí obce Jirny, tj. stav místních
komunikaci, se v současné době již úspěš-ně a v imponujícím rozsahu řeší. Současně se zahájily první kroky k eliminování reálného budou-cího problému, tj. k výstavbě
druhého stupně Základní školy. Část potřebných finančních prostředků se pro tuto investici uvolní po
uhrazení poslední splátky úvěru na novou Mateřskou
školku na konci tohoto roku.

Rozhovory
Jako nejobtížnější se mě tak jeví zajištění odpovídající občanské vybavenosti v obou částech obce.
Při snadné dopravní dostupnosti a masívních nákupech
v pražských hypermarketech jsme pro většinu prodejců
málo atraktívní. Zde bych spoléhal na zkušenost obdobně
položených obcí, které tento problém již vyřešily.
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Rozhovor s Milanem Vodičkou,
zastupitelem za ODS
Co považujete za největší úspěch ve své činnosti pro obec
ve stávajícím funkčním období? A co naopak za největší
neúspěch? Daří se Vám naplňovat cíle s jakými jste nastupoval do zastupitelstva obce?

Dosažené dotace na veřejné komunikace považuji za velmi
úspěšné. Za neúspěch považuji častější výskyt výstavby
černých staveb, které jsou nám za zády pokoutně
Ano, v Jirnech se jedná především o oblast ohraničenou legalizovány.
Základní školou, kostelem sv. Petra a Pavla, farou, zástavbou v bezprostředním sousedství rybníka, Kaštankou, Jaké jsou podle Vás největší problémy obce a jak byste je
Zámkem a parkem. V Nových Jirnech pak o prameniště, vyřešil nebo alespoň osobně přispěl k jejich řešení?
bývalý vojenský prostor a k zástavbě přiléhající les.
Problematikou obce je zvýšený průjezd kamionů
Další masívní rozšiřování zastavitelných ploch v katastru a nadměrných nákladů, řešení vidím v obecní policii.
obce povede dle mého názoru k útlumu zemědělské
činnosti v obci, k zániku myslivosti, k nárůstu dopravy Jsou podle Vás jirenské obce něčím osobité a je podle Vás
a ke zhoršení kvality ovzduší. Čas, kdy se mělo rozši- vhodné další rozšiřování zastavitelných ploch v katastru
řování těchto ploch omezit, dle mého názoru již byl.
obce?
K případným výhradám ohledně pachu z pěstování hospo- Třetí otázku ponechávám bez komentáře, můj názor byl již
dářských zvířat uvádím, že dle odborných studií neohrožu- několikrát vysloven na veřejných zasedáních obce Jiren.
je zdraví a lze ho nevnímat.
Jsou podle Vás jirenské obce něčím osobité a je podle Vás
vhodné další rozšiřování zastavitelných ploch v katastru
obce?

Dopisy ctenáru

Vážení občané Jiren, po delší době jsem se jako starý
Jirenský rodák rozhodl, že napíši o výrazných změnách v
naší obci. Jistě jste si všimli, že jsme se "vyhrabali" z
podzemí (vodovod, kanalizace, plyn). Tyto velmi nákladné
stavby nebylo tolik vidět, a tím mnozí nabyli dojmu, že se
nic moc u nás neděje. Opak je pravdou. Naše obec vzkvétá
a mění se dík novým chodníkům a vozovkám v moderní
vesnici, které by mohli závidět i některá okolní menší
města. Jirny je lokalita velmi žádaná (stačí se podívat na
internet). Zájem developerů také něco napovídá.
Podle finančních možností se plánují rekonstrukce
dalších ulic (ostatně o tom jsme průběžně informováni
v našem Jirenském zpravodaji). Také se zlepšilo
zásobování obyvatel. Dnes si můžeme nakoupit zákl.
potraviny i v neděli.
Co se týče zdravotní péče, o tom lze mluvit jen
v superlativech. Řekněte, ve které vesnici si lze dopřát tak
kvalitní a odbornou léčbu jaká je v našem zdravotním
středisku. Vždyť k nám jezdí i Pražáci a lidé z okolních
obcí!

Spolky a organizace

Chodím denně se svým pejskem po celé obci. Mrzí mě,
že uprostřed pěkné obce u místní samoobsluhy je
neudržovaný park. Na jeho údržbu nemá ale radnice (která
viděno mýma očima, nemá chybu) žádný vliv. Park patří
místnímu "Sokolu".
Tak to je zhruba vše, o čem jsem se jako občan
pamětník chtěl zmínit. Jen podotýkám, že se tyto výrazné
změny k lepšímu dějí v obou našich obcích. Na závěr si
dovolím poznámku. Zhruba za 3 měsíce (10. a 11. 10.
2014) půjdeme volit v komunálních volbách 13 našich
poslanců. Volte prosím uvážlivě, ne podle toho kdo co říká
a slibuje, ale podle toho za kým stojí dobré výsledky, a to
bez ohledu k jakému uskupení kandidáti patří.
Já osobně jsem se současným končícím zastupitelstvem,
jako občan žijící v Jirnech 78 let, spokojený. Řízení obce
se současným starostou Stanislavem Skořepou zvládlo celé
4 roky jako dobrá parta velmi dobře. Za to jim patří už
nyní před volbami velké poděkování.
Václav Sůra st.

poslední srpnový víkend, kdy se v Úvalech u Prahy bude
konat již 8. ročník Velké ceny města Úval, který je určen
Prázdniny jsou v plném proudu, někdo relaxuje v leže na pro fanoušky sportovních pohodových akcí, jakými jsou
pláži, a někdo relaxuje podáváním sportovních výkonů. :) závody Tři pro zdraví. V sobotu 30. srpna 2014 půjde
Ať už jste z té, či oné skupiny, rozhodně nezapomeňte na v Úvalech o tradiční crosscountry závod na horských ko-

Letní radovánky a Tři pro zdraví

Spolky a organizace
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lech a nově přidružený první závod
Mistrovství České republiky v All
Mountain Trial (AMT). Na
crosscountry okruhu si bude moci
vyzkoušet své dovednosti a kondici na horském kole opravdu každý,
zatímco AMT trasa bude pro
opravdové fajnšmekry se zkušenostmi. AMT je velice technická
disciplína, ve které se jezdci během zdolávání trasy potýkají s trialovými překážkami.
Před, během, i po - závodním
nasazení bude návštěvníkům
informačně nápomocen hlas našeho oblíbeného zkušeného moderátora, doprovodné aktivity, stánky
partnerů, občerstvení a mnohem
více. Během dne proběhnou i závody dětských kategorií a vedlejší závod pro nejmenší dě- novotiny, které zpestří Váš 3+ zážitek!
ti, tzn., že Velká cena města Úval je opravdu pro každého,
Více informací a přihlášky najdete na www.triprozvčetně rodin s dětmi! Závodní den Velké ceny města Úval dravi.cz . Do 28. srpna jsou přihlášky pouze za 250 Kč.
bude okořeněn tradičním závěrečným koncertem.
Užívejte si léto a těšíme se na Vás v Úvalech!
Rozhodně se můžete v Úvalech těšit na náš tradičně vyZa tým Tři pro zdraví, Jana Péterová
soký standart závodního servisu, a zároveň na příjemné
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AUTODOPRAVA
NONSTOP

MILAN PETRUŽÁLEK

× odvoz kontejnery
× sutě, odpad, písky, drtě
× recykláty, tříděná zemina
× přeprava materiálu
× avia, liaz, tatra, iveco
× zemní a výkopové práce

Telefon: 281 931 419, 281 931 164
, fax: 281 931 512
www.sute-pisky.cz

Mobil: 603 242 142
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KOMINICTVÍ NĚMEC
opravy, revize, čištění
tel. 775 1 32 921
www.kominictvinemec.cz
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