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Obecní úřad informuje
• Upozorňujeme na termín splatnosti místních poplatků za psy a za odstraňování
komunálního odpadu na rok 2019. Výše poplatku za odstraňování komunálních odpadů
činí 460 Kč za poplatníka. Poplatky, resp. první splátku poplatku, je možné zaplatit na
pokladně obecního úřadu od 18. února do 31. března 2019, druhou splátku poplatku
za odstraňování komunálních odpadů nejpozději do 30. září 2019, nebo převodem na
účet obce 1625731/0100. Údaje pro platbu:
Předmět

Variabilní s. Specifický s.

Zpráva pro příjemce

Svoz odpadu

1340

číslo popisné

Částky a jména, za které je poplatek odváděn

Poplatky za psy

1341

číslo popisné

Vaše jméno a příjmení

Údaje z matriky za rok 2018
V roce 2018 bylo uzavřeno 9 sňatků.
Narodilo se 18 dětí (z toho 7 děvčat a 11 chlapců).
Během roku 2018 zemřelo 20 občanů, z toho 10 mužů a 10 žen.
Průměrný věk úmrtí u mužů byl 73 let, u žen 82 let.
V roce 2018 se přistěhovalo 45 občanů, odstěhovalo se 53 občanů.
V obřadní síni obecního úřadu se uskutečnilo třikrát vítání malých občánků do života,
celkem bylo přivítáno 14 občánků.
Počet obyvatel k 31. 12. 2018 činil 1932.
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Děje se v obci
• Stavba chodníku v horní části ulice Brněnská je téměř před dokončením. Zbývá
dokončit některé drobné práce a terénní úpravy včetně výsevu trávníku. Z důvodu
mrazů se práce dočasně přerušila a bude pokračovat v jarních měsících.

Projekt Seniorská obálka
Během Tříkrálového posezení pro seniory
byl v Křenovicích představen projekt tzv.
Seniorské obálky – I.C.E. KARTY.
Tato I.C.E. karta usnadní řešení
v situaci tísně a ohrožení zdraví nebo
života. Jedná se o formulář, do kterého
senioři (i za pomoci příbuzných nebo svého praktického lékaře) vyplní základní údaje
o svém zdravotním stavu, užívaných lécích, kontakty na své blízké osoby a praktického
lékaře. Karta není určena pouze seniorům, ale využít ji mohou všichni občané!
Tiskopis a návod na vyplnění jsou součástí tohoto zpravodaje.
Co byste měli vědět o Seniorské obálce:
•
ICE označení je mezinárodní zkratka a znamená „použít v případě nouze“
(z anglických slov In Case of Emergency).
•
Kartu vyplňte a umístěte na viditelném místě ve vašem bytě nebo domě!
Buď na dveřích lednice, nebo vnitřní straně vchodových dveří. Integrované složky
záchranného sytému Jihomoravského kraje (zdravotnická záchranná služba, hasiči a
policie) jsou o umístění karty informováni a budou ji hledat vždy na těchto místech!
•
ICE kartu vyplňte podle přiložených Pravidel.
Tiskopis Seniorské obálky i pravidla pro vyplnění jsou k dispozici také na Obecním
úřadě Křenovice. Pro volné stažení z internetu jsou také na webových stránkách
www.seniorskapolitikajmk.cz.
Pro více informací nebo pro poradenství, jak I.C.E. kartu správně vyplnit, volejte
602 567 381, Hana Doležalová, výbor pro záležitosti občanů Obce Křenovice.

Tříkrálová sbírka v Křenovicích
Vážení spoluobčané,
upřímně děkuji za vaše dary při letošní Tříkrálové sbírce, která se konala v sobotu
5. 1. 2019. Díky vaší štědrosti jsme mohli odeslat na účet Charity částku 68 657 Kč.
Sbírka se v Křenovicích organizuje již od roku 2003 a každým rokem je vidět nárůst
vykoledovaných prostředků. Letošní částka je dvakrát větší než v roce 2003.
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Děkuji za obětavost vedoucím skupinek a všem dětským koledníkům, pracovníkům
obecního úřadu za pomoc při zapečeťování a rozpečeťování pokladniček.
Pro koledníky bylo na Orlovně připraveno malé občerstvení. Mnohé díky všem
ženám, které upekly něco dobrého ke kafíčku a čaji, a členům klubu Cihla, kteří se
o hosty postarali.
Letos se sbírky zúčastnilo 70 koledníků v 16 skupinkách. Nejstarší koledník letos
oslaví 85. narozeniny.
Přehled za jednotlivé roky:
Rok
Vybráno
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Celkem

33 500 Kč
36 200 Kč
44 550 Kč
40 000 Kč
40 000 Kč
44 000 Kč
42 300 Kč
48 400 Kč
46 600 Kč
50 500 Kč
51 347 Kč
50 445 Kč
56 068 Kč
56 638 Kč
63 530 Kč
68 047 Kč
68 657 Kč
840 782 Kč

Na webových stránkách obce je možné najít několik fotografií skupinek koledníků
(www.obec-krenovice.cz).
Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky pořádané Oblastní charitou Hodonín v roce
2018 činil 3 064 925 Kč.
Peníze byly využity na:
• příspěvek na pořízení hydraulické plošiny pro tělesně postiženou osobu,
▪ projekty Oblastní charity Hodonín,
▪ zakoupení kompenzačních pomůcek,
▪ pomoc rodinám v nouzi (např. vybavení dětí do školy, jídlo),
▪ podporu dobrovolnického centra OCH Hodonín + Týmu mimořádných událostí
(Krizový dobrovolný tým),
▪ sociální projekt v Moldávii,
▪ provoz zubní ambulance, kterou jsme zřídili ve Svaté Heleně v rumunském Banátu,
▪ podporu Pečovatelské služby v českých vesnicích rumunského Banátu.
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Tříkrálová sbírka 2019 bude použita na:
• pomoc rodinám, které se ocitnou v krizové situaci,
• částečné dofinancování nákupu automobilu pro charitní pečovatelské služby,
• podporu jednotlivých služeb Oblastní charity Hodonín,
• provoz zubní ambulance na Svaté Heleně v rumunském Banátu,
▪ náklady spojené s přípravou přestavby Domova pro matky s dětmi,
• pomoc lidem, kteří se ocitnou v tíživé situaci v důsledku nepokojů nebo živelných
katastrof u nás i v zahraničí,
• potřebné vybavení týmu mimořádné pomoci.
O účelném rozdělení výtěžku sbírky na jednotlivé konkrétní záměry bude rozhodovat
tříkrálová komise na základě předložených projektů. Aktuální informace o čerpání
sbírky naleznete na webu www.dchb.charita.cz.
Marcela Drápalová, asistent Tříkrálové sbírky v Křenovicích

Vážení spoluobčané – důchodci – moderní senioři
Každý měsíc se koná ve školní družině setkání seniorů, které organizuje výbor pro
záležitosti občanů. Vždy je zajištěn zajímavý program, malé občerstvení a potom je
volná zábava.
Co mě přimělo, abych napsala tento krátký článek? V prosinci jsme měli poslední
setkání v roce 2018. Skupina Poletnice nám zahrála koledy a společně jsme si
zazpívali. Moc děkujeme. Jen mě mrzí, že na každé setkání chodí stále stejná skupinka
seniorů, jako by zde ani žádní další nebydleli.
Je mi líto, že někteří se snaží a druzí snahu nedokáží ocenit. Buďme rádi, že jsou
tady lidé, kteří ochotně pro nás něco uspořádají.
Těším se, že se nás bude v budoucnu scházet více. Přijďte mezi nás!
Tímto také děkuji dotyčnému výboru za uskutečněné akce!
Marie Jeřábková

Mák pro chuť i zdraví
Na našem území rostl mák už v mladší době kamenné. Teprve později se rozšířil i
na jiné kontinenty. Cíleně se pěstuje už zhruba osm tisíc let a ve středomoří jej dokonce
používali místo soli. Mák setý byl zasvěcen bohu spánku Hypnovi.
Semena máku obsahují několik životně důležitých minerálů, jako je vápník, hořčík
nebo zinek. Ty podporují hladké fungování všech orgánů v lidském těle. Nechybí
v nich jód, mangan nebo měď. Jde zkrátka o blahodárný koktejl zdraví. To, co nás
v dnešní době trápí nejvíce, dokáže mák potlačovat a často i léčit. Ať už je to nespavost,
deprese, bušení srdce nebo špatná nálada. Preventivně působí proti infarktu a nemocem
krevní soustavy. Snižuje krevní tlak a bylo prokázáno, že obsažená kyselina olejová
zlepšuje paměť a je dobrou prevencí karcinomu prsu. Působí proti osteoporóze jako
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zdroj potřebného vápníku. Řídnutí kostí je nemoc záludná, někdy přichází postupné už
v mladším věku, jindy se naplno projeví až ve stáří. V máku je také tolik potřebný
hořčík a zinek. Pokud ho máme dlouhodobě nedostatek, pak může začít docházet ke
zrychleným ztrátám kostní hmoty a vyššímu výskytu zlomenin. Zinek naopak zvyšuje
tvorbu kostí a ve stravě by rozhodně chybět neměl. Mák obsahuje i vitamín D a pokud
ho máme nedostatek, hůř se vstřebává vápník do těla. Mák je také přírodní lék proti
nespavosti, stará se o zdravé zuby, podporuje trávení a posiluje svalovou hmotu.
Pomáhá v boji s artritidou a diabetem II. typu. Výborný je pro těhotné a kojící ženy,
děti, dospívající a starší lidi, hlavně ženy, pomáhá udržovat zdravé nehty a vlasy. Stará
se i o náš nervový systém. Zklidňuje, uvolňuje svalové křeče a tlumí bolesti hlavy.
Maková semena obsahují vysoké množství vlákniny. Navíc jedna malá lžička máku
stačí k tomu, aby nás téměř okamžitě přestala pálit žáha. Mák je zkrátka zdravý a
vynechávat ho v jídelníčku bychom rozhodně neměli.
Upravil z časopisu Speciál bylinky Oldřich Bartošek

Poděkování
Rodinné centrum Domeček děkuje za spolupráci a podporu našeho
centra Obecnímu úřadu Křenovice, zastupitelstvu obce a dále také
jednotě Orel Křenovice a všem našim sponzorům.

Pozvánky
Divadelní spolek Antonína Vorla Křenovice
uvádí pohádku pro nejmenší od Evy Jančíkové

JAK ŘÍČNÍ VÍLY PŘELSTILY ČERTY
Hrát se bude v sále obecní hospody Křenovice
a to 2. a 3. února v 15:00
Srdečně zveme i ty nejmenší děti, čas představení pouze 35 minut.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOS jede bruslit o jarních prázdninách do Vyškova na Zimák
Na bruslení máme zamluvenu na zimním stadionu celou plochu ve středu 13.
února od 12.45 do 14.00. Bruslení je zdarma pro děti i jejich doprovod, členy i
nečleny KOS. Dopravu nezajišťujeme.
Podrobné informace zájemcům podá Z. Schořová. Je také vhodné nahlásit svoji
účast na zuzka.schorka@seznam.cz nebo na tel. č. 722 672 277.
Jitka Schovancová
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PROJEKCE FILMU
Po úspěšném předpremiérovém uvedením na
XVI. všesokolském sletu v Praze a po
světové premiéře v soutěži MFF Jihlava
2018 Vám nabízíme možnost shlédnout
přímo v Křenovicích film
DOBRÝ ŽIVOT SOKOLA BENDY
Jedná se o jedinečný celovečerní dokumentární film o rodákovi z Křenovic –
Miroslavu Bendovi.
Citlivý portrét dědy Miroslava Bendy, zasloužilého sokola a obyčejného člověka
s neobyčejnou vitalitou a ideály, odkrývá pomocí nostalgie i situační komiky příběh
lidské houževnatosti a optimismu. Snímek má povahu časosběrného dokumentu –
obsahuje rodinná videa i archivní filmové materiály. Do mikrokosmu vesnice
Křenovice u Slavkova u Brna nás uvádějí dvě Japonky, jež se rozhodly Bendu navštívit
díky jeho dlouholetému přátelství s univerzitním profesorem z Tokia. Společně
s Bendou se divák přenáší na jedinou japonskou benzínku v Evropě, strahovský
stadion i do New Yorku za americkými sokolkami.
Unikátní projekce proběhne v pátek 8. 2. 2019 od 18:00 ve Společenském sále na
Václavské ulici v Křenovicích. Po projekci bude následovat debata i volná zábava.
Projekce se bude účastnit také filmový štáb, pozvaní hosté, Sokolský orchestr, režisér
filmu Pavel Jurda, koproducent Roman Franc a produkční Endorfilmu, Dagmar
Šperlová.
Drobné občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Přijďte se podívat na film o člověku, který žije vedle nás!
Těšíme se na Vaši hojnou účast.
------------------------------------------------------------------------------------------------------☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Obec Křenovice pořádá
v neděli 10. února 2019 v 15:00
ve Společenském sále na Václavské ulici

DĚTSKÝ KARNEVAL
s klauny VIKY a KIKY
Vstupné dobrovolné.
Občerstvení a tombola zajištěny.
☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼☼ ☼ ☼

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Fotbalový klub SK Křenovice z.s. zve všechny své členy na řádnou valnou
hromadu. Akce se uskuteční v sobotu 16. 2. 2019 v 15.00 v Obecní hospodě.
Program VH:
1. Prezence + výběr členských příspěvků
2. Zahájení
3. Potvrzení výkonného výboru
4. Zpráva o činnosti za minulé období (hospodářská + sportovní)
5. Plán do budoucna
6. Diskuse
7. Závěr
SK Křenovice rovněž děkuje všem svým členům, fanouškům, příznivcům a OU
Křenovice za podporu a přízeň v roce 2018 a těšíme se na další spolupráci v novém
roce.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Spolek divadla A.Vorla Křenovice Vás srdečně zve na představení
Absolventů soukromé herecké školy Praha –Pidivadlo
„SLEPICE“
Nikolaj Kolajda
Nastudované pod pedagogickým vedením Lady Jelínkové
a v režii Aleše Bergmana
Hrát se bude v sále obecní hospody Křenovice
17.února 2019 v 18:00
„Život je jako dětská košilka – kraťoučkej a posranej.“
Do stojatých vod oblastního divadla kdesi ve středním Rusku vpadla mladá herečka –
a začaly se dít věci. Groteskní ranní setkání milostného pětiúhelníku v kamrlíku
zaměstnanecké ubytovny. Úspěšná komedie kultovního autora současné ruské
dramatiky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZVÁNKA – KREATIVNÍ ODPOLEDNE
Výbor pro záležitosti občanů Obce
Křenovice zve všechny seniory a další
zájemce na kreativní odpoledne.
KDY: čtvrtek, 21. 2. 2019 od 17:00.
KDE: školní družina ZŠ Křenovice.
Vyzkoušíme si společně Decoupage neboli ubrouskovou techniku, která je
velmi oblíbená a jednoduchá. Touto výtvarnou technikou lze jednoduše, rychle a
nápaditě vyrobit dekoraci do domu či dárek pro své blízké. Dekorovat můžeme téměř
cokoliv – dřevo, papír, kámen, plast, terakota, kov, textil atd.
Drobné občerstvení zajištěno! Přezůvky s sebou ☺
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Rodinné centrum Domeček zve nejmenší děti (0 – 6 let) a jejich rodiče na

MIMI KARNEVAL
v sobotu 23. 2. 2019 od 16:00
Čeká vás malování na obličej, zábavné soutěže, písničky a odměny pro všechny
karnevalové masky.
Drobné občerstvení zajištěno. Karneval se bude konat v prostorách Domečku na
Brněnské ulici č. 23 v Křenovicích. Vstupné 40 Kč za rodinu, členové rodinného
centra 30 Kč za rodinu. S sebou přezůvky.
Těšíme se na všechny masky.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Rodinné centrum Domeček Křenovice pro vás připravuje další ročník
přívesnického tábora pro děti od 4 do 9 let. Informace o termínech a další
podrobnosti najdete na našich webových stránkách domecekkrenovice.cz během
měsíce února.

-----------------------------------------------------------------------------------------Rodinné centrum Domeček Křenovice informuje, že během jarních prázdnin
(pondělí 11. 2. a čtvrtek 14. 2. 2019) hlídání dětí Žížalky nebude. Děkujeme za
pochopení.
------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážené dámy, vážení pánové, přátelé, kamarádi.
Milovníci ovocných destilátů Vás srdečně zvou na již

7. ročník koštu slivovice v Křenovicích.
V sobotu 23. 2. 2019 od 16:00 ve společenském sále na Václavské ulici.
K poslechu zahraje cimbálová muzika.
Občerstvení zajištěno.
Pro vystavovatele jsou přichystány věcné ceny.
Pokud máte zájem o vystavení svého vzorku, kontaktujte nás prosím:
Jiří Morávek tel.: 775 381 351, Lukáš Zvěřina tel.: 724 915 134,
Filip Slabotinský tel.: 776 709 674, Michal Zourek tel.: 776 368 945.
Z důvodu tvorby katalogových listů přijmeme vzorky do 18. 2. 2019.
Objem vzorku 0,5 l. Děkujeme za pochopení.
Těšíme se na Vás!
Všem přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody do nadcházejícího roku 2019.
SMODi
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Připravuje se
Srdečně zveme všechny, ale hlavně děti a rodiče na
Masopustní průvod masek obcí se zvaním na večerní

Vostatkovou zábavu
Vytvořte si vtipnou masku a přijďte si s námi užít masopustní rejdění.
Zájemci o účast jsou vítáni v 8.15 v hasičské zbrojnici.
Průvod vyjde v sobotu 2. března v 9:00 od hasičské zbrojnice. Během průvodu nás
občerství hodné tety a strýcové uzeným, koláčky, koblížky a dalšími pochutinami,
v poledne bude pro masky připraveno občerstvení v nádražní restauraci.
Můžete se přidat nebo odejít kdykoliv v průběhu akce, podle toho, kolik budou mít
děti sil. Odpovědnost za děti mají rodiče, případně jejich doprovod.
Ve 20:00 vostatková zábava a pochování basy
Hraje skupina „RELAX“ ze Šaratic
Tombola a občerstvení zajištěno
Rezervace míst je možná na telefonním čísle 776 284 011
Masky mají vstup na večerní zábavu volný.

Přežijí křenovické Vostatky rok 2020?
V Křenovicích jsou Vostatky tradiční zábavou již řadu let a neodmyslitelně patří
ke každoročnímu kulturnímu dění v naší obci. Není to jen tak ledajaký zvyk.
„Masopust“ má původ v oslavách konce zimy a je to období mezi Vánocemi a
postní dobou. Představuje období hodování a veselí mezi dvěma postními dobami.
Během něj probíhají taneční zábavy, zabijačky a také svatby. Vrcholí posledním
čtvrtkem tohoto období, zvaným Tučný čtvrtek, spojeným se zabijačkou a hostinou.
Poslední tři dny, tedy o masopustní neděli, v pondělí a úterý, které jsou zvány
ostatky, končiny, fašank či přímo masopust, se konají různé rituální úkony, průvod
masek, scénické výstupy a končí taneční zábavou.
Bohužel v posledních letech se potýkáme s nedostatečným zájmem o průvod
masek, a hlavně o večerní zábavu, která v minulých letech byla díky malé účasti na
hranici rentabilnosti.
Proto bychom Vás touto cestou rádi vyzvali k účasti na letošních Vostatcích, ať už
aktivně na masopustním reji masek či na večerní taneční zábavě. Pojďme společně
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oslavit tento zvyk a nedejme šanci zaniknout jedné z nejdelších tradic v naší obci.
Vážení spoluobčané, vypněte televize a přijďte se pobavit a zatancovat si!
Hasiči Křenovice
------------------------------------------------------------------------------------------------------RC Domeček zve na
DĚTSKOU BURZU
JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ
19.–21. 3. 2019
v Křenovicích
v sále na Václavské ulici
Příjem zboží: úterý 19. 3. 2019 9:00–19:00 hod.
Prodej zboží: středa 20. 3. 2019 9:00–19:00 hod.
Výdej zboží: čtvrtek 21. 3. 2019 17:00–18:30 hod.
Prodávat můžete jarní a letní dětské oblečení (velikost 56-164), obuv, hračky,
těhotenské oblečení, kola, kolečkové brusle, odrážedla a jiné sportovní potřeby,
hračky, knížky, hudební nástroje, postýlky, kočárky, autosedačky...
K dispozici je dětský koutek.
Registrace a pravidla prodeje najdete na našich stránkách
http://domecekkrenovice.cz/burza-jaro-leto-19-21-3/
Prodávajícím z předchozí burzy zůstává profil na portálu s možností dodání nového
zboží.
Při přebírání zboží se platí 0,50 Kč za položku na prodejním seznamu.
Akce se koná za finanční podpory Obce Křenovice.
Prosíme všechny, kdo by byl ochoten pomoci na burze, ať se nám ozve do 10. 3. 2019
na mail: domecek.krenovice@seznam.cz . Při dobrovolné pomoci s prodejem bude
poplatek odpuštěn. Děkujeme.

Inzerce
Hledám slečnu na hlídání jednou až dvakrát týdně odpoledne/navečer,
100 Kč/h. 777 032 232
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hledáme ke koupi byt v Křenovicích a v blízkém okolí.
Nabídněte prosím. Tel. 732 907 439
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Koupíme domek se zahradou. Jaro 2019. Tel. 703 668 397
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PNEUSERVIS, prodej pneumatik
Čištění interiérů automobilů
Plnění a desinfekce autoklimatizací
Výměna čelních skel
Výměna olejů, filtrů, brzdových destiček a kotoučů
Martin Brázda
Brněnská 304, 683 52 Křenovice
Tel.: 601 666 659, www.autopneukrenovice.cz
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Firma FORMAT 1 spol. s r. o. v Křenovicích
hledá spolupracovníka na tuto pozici:
STROJNÍ ZÁMEČNÍK
se znalostí frézování na klasické frézce do dílenského provozu
Požadujeme:
- znalost svařování (MIG/MAG, elektroda)
- znalost práce na frézce (a jiných dílenských strojích)
- řidičský průkaz sk. B
- skutečný zájem o práci
Nabízíme:
- zajímavou, zakázkovou, různorodou práci
- soudržný přátelský kolektiv spolupracovníků
- jednosměnný provoz
- nástup možný ihned
- stabilní společnost s již 28–letou existencí na trhu
- pracovní poměr na dobu neurčitou
Kontakt:
tel.: 739 069 991, 544 223 668
e-mail: format1@format1.cz
nebo osobně na adrese:
FORMAT 1 spol. s r. o.
Mlýnská čp. 643
Křenovice u Slavkova u Brna
Periodický tisk územního samosprávného celku
Redakční rada: zastupitelstvo obce
Redakční uzávěrka: vždy 20. v měsíci
odpovědný redaktor:
Oldřich Bartošek (o.bartosek@volny.cz)
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek neotisknout, zkrátit nebo upravit.
MK ČR E 13037
www.obec-krenovice.cz
e-mail: oukrenovice@politavi.cz
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VETERINÁRNÍ ORDINACE ŠLAPANICE
MVDr. TEREZA BEDNÁŘOVÁ
RTG – SONO – OPERAČNÍ SÁL
Ordinační hodiny:
Pondělí 9:00-11:00

14:00-18:00

Úterý 9:00-11:00

14:00-18:00

Středa 9:00-11:00 14:00-18:00
Čtvrtek 9:00-11:00 14:00-18:00
Pátek

9:00-12:00

Ošetření mimo ordinační hodiny pouze po
předchozí telefonické domluvě.
Telefon: 702 816 717
Brněnská 554/63, 664 51 Šlapanice
www.veterinka.net

