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Vážení spoluobčané, 

 

ve dnech 10. a 11. října 2014 se uskuteční volby do zastupitelstev obcí. 

 

Chtěli bychom Vám přiblížit činnost obecního úřadu Křenice v letech 2010 – 2014, 

investiční akce, získané dotace a jejich využití, akce, které právě probíhají a co bude třeba 

ještě dokončit. 

 

Ráda bych, jako starostka a zastupitelka poděkovala za několik věcí, které by možná někdo 

mohl vnímat jako malicherné, nicméně já jim přikládám velký význam. V prvé řadě děkuji 

za každou pozitivní reakci, která nám dodala energii a sílu do další práce. Děkuji, ale také za 

reakce negativní, či nepříjemné, protože nám mnohdy dopomohly k lepší seberealizaci 

a přemýšlení o tom, zda to co děláme je správné či dostatečné nebo ne. Ráda bych také 

poděkovala za trpělivost. Ne vše, co jsme chtěli udělat, udělali jsme tempem, které jsme si 

představovali nebo slíbili. 

 

Za poslední roky se ne vždy dařilo, ne vše bylo růžové a jednoduché. Nejednou jsme museli 

rozhodnout nepopulárně. Věřte, že pokud se tak stalo, nebylo jiné cesty. Pokud jsme 

takovým rozhodnutím snad někomu něčím ublížili, omlouvám se mu. 

 

Ráda bych poděkovala Sboru dobrovolných hasičů Křenice a Přetín, TJ Sokolu Křenice za 

zvelebování našich obcí, za udržování kulturních, společenských a sportovních tradic. Velmi 

děkuji všem, kteří svým úsilím pracují bez nároku na odměnu, kteří se zasazují o zkrášlo-

vání svých domovů, chalup, chat, které po různých rekonstrukcích podtrhují krásu našeho 

domova. 

  

                                                                                        Jana Vlčková, starostka obce 

 

 

 

 

Přehled investic v letech 2010 – 2014 : 

 
Přehled nezahrnuje náklady na údržbu a provoz, spotřebu elektrické energie, opravy, různé 

služby, telefonické poplatky, příspěvek na dopravní obslužnost ( cca 4 000,- Kč ročně ), což 

jsou stálé a nutné náklady na chod obcí ve správním obvodu obce Křenice. 

 

Konec roku 2010 : 

1) oprava kaple Panny Marie v Křenicích – vnější omítky, repase dveří 

 

               podíl obce                                dotace PK                                celkem 

                

               380 356,- Kč                           260 000,- Kč                           610 356,- Kč 

 

2) územní plán obce Křenice                                               -         316 350,-  Kč 

3) zabezpečovací zařízení na obecním úřadu                      -           33 367,-  Kč 

4) vybavení ( nábytek ) do kanceláře starosty                     -           32 432,-  Kč 

 



Rok  2011 : 

1) kaple Panny Marie v Křenicích – restaurování oltáře, oprava zděného podstavce 

                                                      oltáře, výroba a montáž informační tabule 

 

                  podíl obce                              dotace SZIF                              celkem 

 

                146 985,- Kč                           448 155,- Kč                          595 140,- Kč 

  

2) bezdrátový rozhlas v obcích Křenice, Přetín, Kámen 

 

                  podíl obce                               dotace PK                                 celkem 

 

                 239 895,- Kč                          160 000,- Kč                           399 895,- Kč 

 

3) příspěvek na žáky do MŠ a ZŠ                                        -          128 423,68  Kč 

4) příspěvek SDH Křenice a Přetín                                      -            30 000,-    Kč 

5) příspěvek TL Sokol Křenice                                            -            15 000,-    Kč 

6) nákup kontejnerů na papír do obcí Přetín a Kámen         -            17 280,-    Kč 

7) nákup lešení – plošina ( 2 ks )                                          -            17 398,-    Kč 

8) oprava kanceláří OÚ ( akumulace + osvětlení )               -            59 465,-    Kč 

 

              

Rok  2012 : 

1) oprava střechy sv. Václava v Přetíně 

 

                   podíl obce                            dotace PK                                    celkem 

 

                  88 911,- Kč                          100 000,- Kč                             188 911,-     Kč 

 

2) mříže do kaple Panny Marie v Křenicích                         -            37 090,-     Kč 

3) prořezávka stromů v obci Kámen                                     -            39 998,40  Kč 

4) prořezávka stromů v obci Přetín                                       -            44 004,-     Kč 

5) příspěvek na žáky do MŠ a ZŠ                                          -         135 001,74   Kč 

6) příspěvek SDH Křenice a Přetín                                       -            10 000,-     Kč 

7) příspěvek TJ Sokol Křenice                                              -            25 000,-     Kč 

8) nákup sekaček – 2 ks                                                         -            26 980,-     Kč 

9) vybavení ( nábytek ) do kanceláře ( úřadovna )                -            33 170,-     Kč 

 

Dále byl Plzeňským krajem poskytnut příspěvek na obnovu lesních porostů v částce          

26 964,-Kč. 

 

Rok  2013 : 

1) Lesní hospodářský plán na roky 2013 – 2022 

 

                    podíl obce                            dotace PK                                   celkem 

 

                    6 939,- Kč                            25 350,- Kč                              32 289,- Kč 

 



2) dětské hřiště v Křenicích 

 

                     podíl obce                            dotace SZIF                               celkem        

 

                 119 814,50  Kč                       195 303,- Kč                           315 117,50    Kč 

 

3) dotace od Úřadu práce na mzdy 

 

                    podíl obce                              dotace ÚP                                 celkem 

 

                          0,- Kč                             128 640,- Kč                          128 640,-       Kč 

  

4) nová čekárna na rozcestí u Kamene                                  -           30 000,-       Kč 

5) příspěvek na žáky do MŠ a ZŠ                                          -         151 231,82    Kč 

6) zabezpečovací zařízení do kaple Panny Marie 

           a kabin Sokola v Křenicích                                                -          18 920,-       Kč 

7) zabezpečovací zařízení do kaple sv. Václava v Přetíně     -           12 672,-      Kč 

8) celková rekonstrukce kaple v Kameni                               -         165 552,-      Kč 

9) rozšíření bezdrátového rozhlasu v Kameni a Přetíně         -         118 246,-      Kč 

10) dětské hřiště v obci Přetín ( herní prvky )                           -        116 999,-      Kč 

11) příspěvek SDH Křenice a Přetín                                         -          10 000,-      Kč 

12) příspěvek TJ Sokol Křenice                                                -          20 000,-      Kč 

13) nákup pozemků pod kabinami TJ Sokol Křenice 

           a fotbalovým hřištěm                                                           -          63 000,-     Kč 

14) oprava kaple sv. Václava v Přetíně ( vnitřní interiér )         -          70 001,-     Kč 

15) květináče na návsi v obci Přetín                                          -            7 869,-     Kč 

16) lavičky – 2 ks na návsi v Přetíně, 2 ks u kaple Panny 

           Marie v Křenicích a 2 ks u požární nádrže v Křenicích      -           11 256,-     Kč 

 

Dále byl Plzeňským krajem poskytnut příspěvek na obnovu lesních porostů v částce 

6 883,- Kč. 

 

Rok  2014  ( do srpna ) : 

1) dopravní odrazová zrcadla u č.p. 37 a 41 v Křenicích – projekt  -     15 730,-  K 

2) nová čekárna v Křenicích                                                     -             30 000,-  Kč 

3) pasport kanalizace v obcích Křenice, Přetín, Kámen           -             24 200,-  Kč 

4) dotace od Úřadu práce na mzdy ( 06 – 11/2014 ) 

 

                 podíl obce                               dotace ÚP                                       celkem 

 

                     0,- Kč                                 68 340,- Kč                                    68 340,-  Kč 

 

5) příspěvek na rekonstrukci kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích – 20 000,-  Kč 

6) příspěvek SDH Křenice a Přetín                                           -            20 000,-   Kč 

7) příspěvek TJ Sokol Křenice                                                  -            20 000,-   Kč 

8) oplocení dětského hřiště v Přetíně + zámková dlažba    

na dětském hřišti                                                                   -            84 482,-   Kč 

9) oplocení a oprava schodů na fotbalovém hřišti v Křenicích   -          42 775,-   Kč 



10)  osazení dopravních značek ( průjezd zakázán + omezující 

            rychlost na 30km + dodatková dopravní obsluze vjezd 

            povolen) do ulice k Lipám v Přetíně v obou směrech           -              7 965,-  Kč 

 

 

Ze zasedání zastupitelstva obce : 

 
Stručný výpis nejdůležitějších bodů projednávaných na zasedání zastupitelstva obce 

Křenice od 12.11.2010  do  7.6.2014. 

 

Zasedání OZ dne 12.11.2010 : 

1) OZ schvaluje správce obecních lesů p. Michala Frýbu. 

2) OZ schvaluje úpravu úředních hodin na obecním úřadu v Křenicích. 

 

Zasedání OZ dne 20.12.2010 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 30.11.2010. 

2) OZ schvaluje rozpočet obce Křenice na rok 2011. 

3) OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 36/6, 89/2  a  744/3  v k.ú. Přetín. 

4) OZ schvaluje darovací smlouvu o bezplatném převodu mezi KÚPK a obcí 

           na výpočetní techniku pořízenou v rámci internetizace knihoven. 

5) OZ bere na vědomí informaci ohledně dohody o provedení opravných prací 

           vzniklých po výstavbě FVE Kámen. 

 

Zasedání OZ dne 31.1.2011 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 31.12.2010. 

2) OZ schvaluje smlouvu o pronájmu obecních pozemků s p. Václavem Bosákem, 

Biřkov 24, na dobu určitou od  1.2.2011  do  31.1.2021. 

3) OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – Přetín, obnova sítě NN 

           1. a 2. etapa s firmou ČEZ. 

4) OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene -  p. Václav Bláha, Křenice 6 

           s firmou ČEZ. 

5) OZ schvaluje žádost o dotaci na bezdrátový rozhlas v obcích Křenice, Přetín, Kámen. 

6) OZ schvaluje žádost o dotaci na restaurování oltáře v kapli Panny Marie v Křenicích. 

7) OZ bere na vědomí žádost p. Marie Pošarové o stavební úpravu koryta potoka 

           v Přetíně a zápis o otevření pokladniček Tříkrálové sbírky. 

 

Zasedání OZ dne 1.4.2011 : 

1) OZ schvaluje smlouvu o pověření Odborného lesního hospodáře p. M. Damka, Plzeň 

            od 1.3.2011. 

2) OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – Křenice NN, p. Bc. V. Rejthar, 

           Křenice 8, p.č. 306. 

3) OZ schvaluje žádost o pronájem prodejny smíšeného zboží v Křenicích od 1.6.2011 

           p. Quy Nguen Thi ze Spáleného Poříčí na dobu určitou do 31.12.2011. 

4) OZ neschvaluje vypořádání uživatelského vztahu mezi ÚZSVM a obcí za pozemky 

           pod kabinami TJ Sokola a fotbalovým hřištěm. 

 

Zasedání OZ dne 11.6.2011 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 30.6.2011. 



2) OZ schvaluje závěrečný účet obce Křenice za rok 2010. 

3) OZ schvaluje nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 

           obce za rok 2010. 

4) OZ schvaluje návrh smlouvy o dílo na zpracování Lesního hospodářského plánu 

           obce Křenice od  1.1.2013  do 31.12.2022  s firmou Lesprojekt Plzeň. 

5) OZ schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene na p.č. 587 v k.ú. Kámen. 

6) OZ schvaluje ustanovení oprávněných osob a místa k přijetí prohlášení o uzavření 

           manželství v obvodu obce Křenice. 

7) OZ schvaluje ceník na půjčování a umístění výsuvného žebříku. 

8) OZ schvaluje příspěvek DIAKONII Merklín na rok 2011 ve výši  5 000,- Kč. 

9) OZ bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 

           a výplatu dividend České spořitelny za akcie za dobu 10,5 let nazpět. 

 

Zasedání OZ dne 24.9.2011 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 30.9.2011. 

2) OZ schvaluje zakoupení materiálu na opravu obecní cesty k Chumeckému mlýnu. 

3) OZ neschvaluje žádost manželů Honových, Křenice 54 o koupi části pozemku 

           p.č. 352/23 v k.ú. Křenice. 

4) OZ bere na vědomí informaci ohledně restaurování oltáře v kapli Panny Marie v 

Křenicích. 

 

Zasedání OZ dne  16.12.2011 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 30.11.2011. 

2) OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2012. 

3) OZ schvaluje strategický rozvojový plán obce na roky 2012 – 2014. 

4) OZ schvaluje rozpočtový výhled obce na roky 2012 – 2014. 

5) OZ schvaluje prodej jiné stavby na p.č. 36/6 v k.ú. Přetín. 

6) OZ schvaluje nabídku firmy PROSTROM na prořezávku stromořadí v obci Kámen. 

7) OZ schvaluje příspěvek Oblastní Charitě Klatovy ve výši 2 000,- Kč. 

8) OZ schvaluje opravu střechy kaple sv. Václava v Přetíně. 

9) OZ schvaluje stavbu dětského hřiště v obci Křenice. 

10) OZ schvaluje odpisový plán k 31.12.2011 dlouhodobého nehmotného a hmotného 

           majetku. 

11) OZ bere na vědomí zprávy kontrolního a finančního výboru. 

 

Zasedání OZ dne 24.3.2012: 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 31.12.2011. 

2) OZ schvaluje zpracování projektové dokumentace na osazení odrazových dopravních 

           zrcadel ve Křenicích. 

3) OZ schvaluje akci „ Vítání občánků „ v měsících 07-08/2012. 

4) OZ schvaluje zapojení obce do projektu mikroregionu Běleč na propagaci obcí. 

5) OZ bere na vědomí instalaci srážkoměrné stanice v obci Křenice, informaci ohledně 

           p.č. 44 v k.ú. Přetín, který je v majetku obce. 

 

 

Zasedání OZ dne 26.5.2012 : 

1) OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2011. 

2) OZ schvaluje nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření 



           obce za rok 2011. 

3) OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 23/2 v k.ú. Přetín. 

4) OZ schvaluje prodej pozemku p.č. 12/3 v k.ú. Přetín. 

5) OZ schvaluje stavbu rodinného domu, vrtané studny a odpadní jímky na pozemku 

st.p.č. 3 a p.č. 18 v k.ú. Kámen. 

6) OZ schvaluje příspěvek Oblastní Charitě Klatovy na rok 2012 ve výši 2 000,- Kč 

           a příspěvek DIAKONII Merklín na rok 2012 ve výši 5 000,- Kč. 

7) OZ bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011. 

 

Zasedání OZ dne 22.9.2012 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 30.6.2012 a 31.8.2012. 

2) OZ schvaluje prořezávku a pěstební opatření na stromech rostoucích v obci Přetín   

do konce roku 2012. 

3) OZ schvaluje osazení mříží do vchodových dveří do kaple Panny Marie v Křenicích. 

4) OZ schvaluje záměr na odprodej st.p.č. 44 v k.ú. Přetín. 

5) OZ schvaluje úplatný převod pozemků pod kabinami TJ Sokol a fotbalovým hřištěm 

v k.ú. Křenice mezi ÚZSVM a obcí. 

6) OZ neschvaluje žádost paní Pošarové, Přetín 40 o pronájem st.p.č. 44 v k.ú. Přetín. 

 

Zasedání OZ dne 15.12.2012 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 30.11.2012. 

2) OZ schvaluje rozpočet obce na rok 2013. 

3) OZ schvaluje příspěvek na BABY BOX do Klatov ve výši 1 000,- Kč. 

4) OZ schvaluje obecně závazné vyhlášky č. 1,2,3 o místních poplatcích a o poplatku za 

odvoz odpadů. 

5) OZ bere na vědomí informaci o elektronickém zabezpečení kaple Panny Marie v 

Křenicích, informaci o novém projektu ( pasportu ) kanalizace v obcích Křenice, 

Přetín, Kámen a informaci o konání mše v kapli Panny Marie dne 8.12.2012. 

 

Zasedání OZ dne 2.3.2013 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 31.12.2012. 

2) OZ schvaluje prodej lesního pozemku p.č. 1080/2 v k.ú. Chudenice. 

3) OZ schvaluje provedení pasportu dešťové kanalizace v obcích Křenice, Přetín, 

Kámen. 

4) OZ schvaluje vypracování projektové dokumentace k rekonstrukci veřejného 

osvětlení v obcích Křenice, Přetín, Kámen a realizaci stavby, vše firmou ENERGON. 

5) OZ schvaluje realizaci dětského hřiště v obci Přetín. 

6) OZ schvaluje příspěvek pro DIAKONII Merklín na rok 2013 ve výši 5 000,- Kč. 

7) OZ schvaluje osazení obecní komunikace „ k Lipám „ v Přetíně značkou „ průjezd 

zakázán „, značkou 30 km  a dodatkovou značkou „ dopravní obsluze průjezd 

povolen „ v obou směrech. 

8) OZ neschvaluje změnu územního plánu. 

 

 

Zasedání OZ dne 30.3.2013 : 

1) OZ schvaluje koupi autobusové čekárny na rozcestí u Kamene. 

2) OZ schvaluje kompetenci starosty provádět rozpočtová opatření s celkovým 

překročením rozpočtových příjmů a výdajů 500 000,- Kč. 



3) OZ schvaluje zaslání dopisu paní Pošarové, Přetín 40 o možnosti odkoupení 

pozemku st.p.č. 44 a zároveň bude požádáno o vrácení obecního pozemku p.č. 25, 

který využívá paní Pošarová jako zahradu. 

 

Zasedání OZ dne 14.6.2013 : 

1) OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2012. 

2) OZ schvaluje nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2012. 

3) OZ schvaluje celkovou rekonstrukci kaple v Kameni. 

4) OZ schvaluje zásady a aktualizaci směrnice pro poskytování cestovních náhrad. 

5) OZ schvaluje prodej ostatní plochy p.č. 20/17 a 20/18 v k.ú. Křenice. 

6) OZ schvaluje nájemní smlouvu se společností AIRWEB o umístění antén s 

příslušenstvím na budově OÚ na dobu neurčitou. 

7) OZ bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2012. 

8) OZ bere na vědomí informaci ohledně pořádání dětského dne a fotbalového turnaje 

           „ Memoriálu Josefa Voráčka „. 

 

Zasedání OZ dne 14.9.2013 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 30.6.2013. 

2) OZ schvaluje směrnici k aplikaci reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji. 

3) OZ schvaluje prodej zahrady p.č. 28/2 v k.ú. Křenice. 

4) OZ schvaluje příspěvek Oblastní Charitě Klatovy na rok 2013 ve výši 2 000,- Kč. 

5) OZ neschvaluje smlouvu o nájmu obecních pozemků mezi obcí a firmou Žďár 

Chudenice, 

6) OZ bere na vědomí informaci ohledně opravy kaple sv. Václava v Přetíně. 

 

Zasedání OZ dne 14.12.2013 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 30.11.2013. 

2) OZ schvaluje účetní závěrku obce za rok 2012. 

3) OZ schvaluje rozpočet obce Křenice na rok 2014. 

4) OZ schvaluje příspěvek MěÚ Švihov na žáka MŠ a ZŠ Švihov ve výši 1 000,- Kč/rok 

5) OZ bere na vědomí informaci o projektu na osazení dopravních odrazových zrcadel 

před č.p. 37 a 41 v obci Křenice. 

 

Zasedání OZ dne 21.1.2014 : 

1) OZ schvaluje novou výši odměn zastupitelům a starostce od 1.1.2014. 

2) OZ schvaluje, že účetní obce a správkyně rozpočtu bude od 1.1.2014 až do vyřešení 

přijetí nové účetní obce starostka obce a příkazce operací bude místostarosta obce. 

 

Zasedání OZ dne 28.3.2014 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 31.12.2013. 

2) OZ schvaluje sazbu poplatku za odvoz komunálního odpadu na rok 2014 ve výši 

400,- Kč. 

3) OZ schvaluje koupi pozemku p.č. 292/3 v k.ú. Křenice ( pozemek mezi kabinami 

           a fotbalovým hřištěm ). 

4) OZ schvaluje příspěvek na hasičský okrsek č. 30 Chudenice ve výši 1 000,- Kč. 

5) OZ souhlasí s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS 

Pošumaví na období 2014 – 2020. 



6) OZ schvaluje příspěvek na Záchrannou stanici Spálené Poříčí ve výši 1 000,- Kč. 

7) OZ schvaluje novou účetní obce paní Gabrielu Bláhovou  od 1.6.2014. 

8) OZ schvaluje příspěvek pro DIAKONII Merklín na rok 2014 ve výši 5 000,- Kč. 

9) OZ schvaluje příspěvek na rekonstrukci kostela sv. Jana Křtitele v Chudenicích 

           ve výši 20 000,- Kč. 

10) OZ schvaluje koupi a umístění nové autobusové čekárny u bývalé prodejny v 

Křenicích. 

 

Zasedání OZ dne 7.6.2014 : 

1) OZ schvaluje úpravu rozpočtu k 31.5.2014. 

2) OZ schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013. 

3) OZ schvaluje nápravná opatření ke zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce 

za rok 2013. 

4) OZ schvaluje účetní závěrku obce za rok 2013. 

5) OZ stanovuje 7 členů zastupitelstva pro volební období 2014 – 2018. 

6) OZ schvaluje záměr na odprodej pozemku p.č. 27/4 v k.ú. Křenice. 

7) OZ neschvaluje smlouvu o poskytování servisních služeb s firmou GEO Data. 

8) OZ bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013, 

informaci o umístění kontejneru na použité ošacení, obuv, hračky v obci Křenice, 

nabídku na vytvoření znaku a vlajky obce Křenice, informaci ohledně dětského hřiště 

v Kameni, informaci ohledně konání dětského dne, informaci ohledně umístění 

omezujících značek ( zákaz vjezdu nákladních aut s hmotností nad 25 t ) před obce 

Kámen, Křenice, Přetín. 

 

Do konce roku 2014 by se mělo ještě dokončit : 

1) rekonstrukce veřejného osvětlení v obcích Kámen a Přetín a pokud nám Státní 

pozemkový úřad nebude blokovat stavbu ( dá souhlasné stanovisko k umístění kabele     

na   již stávající sloupy, které vedou přes jeho pozemek ), tak ještě rekonstrukce ve 

Křenicích 

2) měla by se dokončit výmalba v kapli sv. Václava v Přetíně 

3) v obci Kámen umístit dětské hřiště ( herní prvky ) 

4) v obci Křenice provést prořezávku a pěstební opatření stromů 

5) v bývalé prodejně v obci Křenice dokončit opravu z důvodu přestěhování obecního 

úřadu do této budovy 

6) připravit rozpočet obce na rok 2015, strategický rozvojový plán na roky 2015 – 2018, 

           rozpočtový výhled na roky 2015 – 2018 

 

Další informace : 

1) oficiální internetové stránky naší obce :  www.krenice.cz (můžete si zde prohlédnout 

fotografie obcí a foto z různých akcí – postupně doplňováno) 

2) e-mail :  info@krenice.cz 

3) úřední doba :  úterý      -   17,00  -  19,00  hod. 

                                  sobota    -     9,00  -  12,00  hod. 

 

Přejeme Vám všem zbytek krásného léta, pohodových prázdnin a dovolené, mnoho 

krásných zážitků z cest. Děkujeme a těšíme se na milou spolupráci, nové příspěvky ( foto- 

grafie či články i z dřívější doby ) a inspiraci pro nové číslo zpravodaje. K zasílání můžete 

využít e-mailovou adresu info@krenice.cz, nebo předat osobně kterémukoli zastupiteli.                                 
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