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B ezen

p estože zima ještě nekončí ani kalendáfuě ani skutečně, myslím si, že
většina z nás se už těší na jaro. prodlouá se dny, bude nárrr tepleji. začneme dělat
plány na to, oo bychom letos rádi antěnili, opravili, vybudovali. Ýáleaem k tomu,
Že rada obce roáodla o opravě školní budovy a obec na tuto akci získala dotaci ze
státního ry4počtu, je v plném proudu projekční p _íprava této akce tak, aby se
oprava dala provést v pnlběhu letních prázdnín s minimálnínr narušéním
vyučování.

, ,Na květen chystáme tradiční koncert zlaťanw ke svátku matok. Loni byla
tato událost spojena se slavností,,Uvédení zna7<taptaporu obce''. Abychom si tyto
symboly p ipomněli a možná ještě posílili svou sounáležitost, rozňodli jsme se
pria{ ltěqto gíaíick m symbolrlm jeden živ . Letos pi p íležitosti l. v ročí
uvedení Taku a praporu a p ed slavnostním koncertem bude z,asáz,ena,,Kobylnická
obecní ltpď'. ozdobí zákoutí na k ižovatoe ulic Na Budírrku a Na Ňávsi s
infonrrační tabulí naučné stezlry Bitvy t í císa s lavicí, stolem a stojanem na
jízdní kola. Podrobnosti o chystané slavnosti budou sděleny v hlášení obecníhorozhlasu. starostka

obecní ples
p estože kultumí komise zahájila svou činnost až na podzim loňského

roku, organizace plesu se jí poda ila na jedničku. sokolovna byla nazdobená,
pŤipravená, fungovalo občerstvení, šatna, tombola byla bohatá. Na ples p išlo 15ó
IidÍ, kte í dokázalivytvo it fantastickou atrrosféru. O tu se zasloužila i kapela, která
ses ťrčinkovráním vypo ádala jak nejlépe uměla p estože měla obrovslcíhandicap.
pokud totiž pětičlenné kapele onemocní 2 členové a hraje nesehran náhradniŘ,
potom klobouk dolrl p ed v konem, kter kapela p edvedla. Šmídová Dana

Ifl]LTURNÍ KoMI E
Kulturní komise p i O(i Kobylnice děkuje všem sponzor m, kte í sv mi

dary podpoŤili obecní ples, jenž proběhl 17. ledna na sokolovně v kobylnicích.
Byli to: PU Kobylnice, TJ Sokol Kobylnice, VaFr s r.o., Lihovar Kobylnice, Jt NK
s r.o., Ceskomoravsk cement a. . Molaá, TRANS-SPED r.o. Mokrá,
SToRoPAcK s r.o. Sokolnice, BONAPART s r.o. Kobylnice, FLESCH, Zlaťaaka
z Kobylnic, Jihomoravsk kraj v zastoupení p. Šmíd, František Beneš - topení,
PlYn, Has_iČi Kobylnice, Bonagro Blažovice, Autoservis Šmíd, Zlatrrictví-Aleš
T ma, ceskomoravská stavební spo itelna-šmídová Drahomíra, členové
zastupitelstva, členové kutturní komise.vedení kultunrí komise také děkuje všem,
kíe í se podíleli na organizaci l. Obecního plesu.

V9ttv dík paťí zejména p. Dolanskému, pí. Ustohalové, pí. Ščudlové, pí.
Smetanové, pí. Ulbrichové, p. Klaškovi, p. Sedláčkovi a p. Konečnému, bez jejichž
pomoci by tato akce nemohla rlspěšně proběhnout.

Zakultam|komisi p edsedkyně Jana Poláčková

čnnNn SKLÁDKy v oBCI
yáženi občané,
chtěl bych upozornit najednu z ne estí našich spoluobčanri.
Obec každoročně vynakládá několik desítek tisíc korun na riklid obce a její p ilehlé
části. O to více mrzi skutečnost, že někte í občané z okrajov ch částí obce, stále
vyváži odpad na čemé skládky. Dokazují to tyto snímky, které byly po ízeny
v tomto měsíci, směrem k Ponětovicím.

Obec po ádá každl rok v dubnu a íjnu sběr těchto odpadri, kteď je
občany hojně využiván. A o to víceje nepochopitelnézakládáni černych skládek.
Prosím o krátké zamyšlení občany, kte í tak činí a mají jistě doma a na svych
dvorech ke své spokojenosti pěkně uklizeno a je jim z ejmě jedno, jak to vypadá
kolem nich.
Naopak těm, kte í naši obec a své p edzahrádky udržují, bych chtěl touto cestou
poděkovat.

Místostarosta

Sběr železného šrotu bude v sobotu 27.3.2004.

Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu
24.4.2004 u hasičské zbrojnice v době od 9.00 - 11.00 hod.
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Jak (asi) narristaly Kobylnice

Nejlepší pomtickou, podle čeho lze soudit na dobu stavby jednotlivl ch
domri a ulic obce, jsou domovní čísla. Zjednodušeně ečeno to znamená, že čím
menší je číslo domu, tím d íve byl drim na dotyčném místě postaven. Toto pravidlo
má ovšem své vyjímky. Roáodně podle něho nejde posuzovat v stvby domťr do
současného čísla domu č. 33. Místa, kde jsou tyto domy, byla asi zastavěna d íve,
než byly domy vribec číslovány a teprve, když bylo číslování na ízeno, byla čísla
p idělena postupně. Tak, jak byly domy vedle sebe už postaveny, Číslování
zaéínalo domem č.! $. Zh ivalová) po č.5 (Šmíd Fr.), dvrir (č.6), d m č.7 (Beneš
Jar.) až po č.11 ( Špondrová Fr.), b;valou hospodu (č.l2), ml n (č.l3). Zaním
následovaly domy na druhé straně Návsi od rozcestí Dvorska-Ponětovice zase zpét
ažpo č.33 (Nohel Fr.). Samoďejmě ada stavebních míst v té době nebyla obsazena
a na nich jsou dnes už domy s čísly vyššími. Teprve domy, které byly stavěny
později, dostávaly čísla v po adí, jak byly dokončeny. pochopitelně tehdejší
zástavba pokračovala p edevším v meze e mezi dvorem a selskl mi usedlostmi.
Byla to ulice - současnl Budínek. Tento název pry vmikl podle toho, že právě
v této části obce začínal pansky dráb s probouzením poddan ch na robotu. Druhá
verze praví, že se jedná o odvozeninu názvu Budín, kten/ je součástí Budapešti.
Toto vysvětlení názvu je však velmi nepravděpodobné.

V období těsně p ed první světovou válkou, mezi rokem 1900 a 1914 se
stavěla ulice Táborská. Nejen občany, bydlící v této ulici, by jistě zajimalo, od kdy
a proč se začal pro tuto ulici nžnev Táborská užívat, pokud někdo z našich občan
umí na tuto otázku odpovědět, měl by do p íštích Listu toto vysvětlení podat,
Osobně bych začal hledat odpověď mezi dělníky, kte í pracovali v tehdejší cihelně
p. svobody. p ed první světovou válkou se stavělo také v ulici pratecká a
Ponětovická. Teprve za první republiky, po roce 1922, byly během 10 rokri
postaveny témě všechny domy natzv. kamčatce. Řn<alo se tak, (a stále tento
náaev píežívá) části kobylnic, která se nacházela od dvor směrem k sokolnicím
(současné ulice Soko]nická, Krátká, lJzavŤená a Polní). Název ,,Kamčatka" měl
p vodně posměšny zvuk. kamčatka je nejodlehlejší část sibi e (konec světa). první
domy postavené na kobylnické kamčatce byly kus za dvorem v polích směrem na
sokolnice. Teprve po druhé světové válce, po roce l950 byla postavena levá strana
Sokolnické. h běžně byly zastavovány proluky mezi domy, takže v současnosti
vlastně žádné proluky v obci nejsou,
Pravidlo ,,čím menší číslo domu, tím starší zástavba" však neplatí ještě pro několik
dalších domri. Jsou to nap . čísla 36, 45, 6, které dostaly nové domy po zrušení
objekt , které d íve omačovala. Ještě v roce 1900 neměly Kobylnice více než 100
dom . v této době však i v malém domku o dvou místnostech nez ídka žilo ďeba
10 lidí. od té doby se počet dom zvětšil asi trojnásobně, mnoho domri se
stavebními ripravami stalo dvoubytovymi, ale počet obyvatel se p íliš nezv šil.
Zvlášté se to projevilo na počtu dětí ve škole, kde se ve srovnání s dobou p ed l00
lety jeví bytek.

Je t eba pochválit byvalé národní vYbory v Kobylnicích, že se nepokoušely
vymyšlet pro existující ulice nové názvy podle tehdejší politické situace, ale že
ponechaly názvy tradiční. Jen díky tomu, odpadlo v naší obci trapné, t eba i
několikanásobné, p ejmenování ulic, kterého jsme byli svědky v někteq ch
okolních obcích.

D ležitější než minulost je ovšem pro obyvatele obce p ítomnost a
budoucnost. Ty se eší nazasedáni obecního zastupitelstva. Tam mají občané nejen
možnost se dozvědět, jak se bude obec v budoucnu vyvíjet, ale mají tam i
p íležitost mít k plánované qistavbě námitky i vlastní návrhy.

Ing. Šmíd Bohuslav

INFORMACE O TI SOKOL KOBYLNICE
Dne 20.12.2003 se uskutečnil tradiční Vánoční nohejbalovy turnaj trojic za

ričasti l5ti družstev z obcí regionu. Vyhrálo a putovní pohár získalo družstvo ve

složení Ond ej Beneš, Vít Kokeš, Miroslav Licek.

Další tumaj, tentokrát ve stolním tenise neregistrovanych hráčri se konal'7.2.2004.
Účastnilo seho 22hráči z Kobylnic a okolí. Vítězem se stal Tomáš P erovsky.

Oddíl kopané po ádá jednou za měsíc diskotéku pro děti amládež.

Jakmile to dovolí počasí, bude pokračovat oprava st echy a q měna okapri

nad sálem sokolovny. Ještě p ed zahájenimjarní sezóny, se na fotbalovém h išti

budou vyměňovat staré ochranné sítě za nové.

Letošní oslavy 50. vyročí založení oddílu kopané jsou plánovány na měsíc

červen.

Za TJ SOKOL Milan Ulbrich



oSTATKY

Jednou, vnaší obci dosud p ežívající slavností jsou ostatky, nebo jak se
d íve íkalo ,,vostatky". V kalendá i má tato zábava své naprosto určité místo.
konaly se vždy sedm neděl p ed velikonocemi a to od soboty do riterní p lnoci.
ostatky, které se na slovácku nazyvaji fašaňk a t eba v Riu v BrazíIií je to znám
karneval. v kobylnicích jsou ostatky kromě hod poslední tradiční taneční
zábavou.

Nezbytrrou součástí ostatkri je ,,chození maškarád .' po vesnici. Nechyběly
mezi nimi medvěd, smrt, policajt, cikánka, maska s koňskou hlavou a samoďejmě
ada dalších maškar podle fantazie ričastníkri prťrvodu. Doprovázela je hudba, často

jen na,,tahací harmoniku". Obcházeli všechna stavení obce. Oficiální drivod tohoto
zvyku ani není znám. Neoficiální ričel tohoto zvyku je zcela jasn . Maškarádi
dostávali od jednotliv ch hospodá ri dary na pohoštění. Hlavně to b;ivala slanina,
uzené maso, vajíčka a z ,,moučnych" jídel tradiční ostatkové koblihy a takzvané
trdelníky. p íprava pohoštění pro ričastníky maškamího pr vodu byla jednoduchá.
Ne všichni měli v pniběhu roku vždy p íležitost užít si do sytosti takov}ch
,,dobroť'. Starost z dodržováni diety tehdy samoďejmě nikoho netrápila. Nesmíme
zapomínat, že v té době byla i obyčejná ,,kulatá buchta'' (bábovka) jedin ,m

,,cukrovím" t eba i na svatební tabuli. Maškary se rozběhly po celém domě a když
byl hospodá skoupy, nezapomněly ani na komoru. Taková návštěva potom p išla
zpravidla hospodá e mnohem dráž,nežkdyž obdarovával dobrovolně.

Odpolední a večerní taneční zábaya v hospodě měla již jiny ráz. ,,Soudná
stolice" maminek, tet i babiček zasedla kolem stěn ,,tanečního sálu" a neplatící
pozorovatelky venku za okny si nenechaly ujít snad ani jedin pohled mezi
svobodn mi chlapci a děvčaty. v krojích p išli nejen čty i stárci se stárkami ale i
všichni ostatní. počet spodních sukní a jejich ,,natrčení" byl vždy velmi pečlivě
sledován i hodnocen celou ,,soudnou stolicí". Naopak se zdaleka tak p ísně
nehodnotil ,,uměleckyí dojem" hudby. Když nep išel kapele bubeník, nebo když
znějakého drivodu vpr běhu produkce ,,odpadl", zastoupil ho někdo zpíítomné
chasy. Veselí hostri tím nijak neutrpělo. Mezery mezi jednotlivlimi ,,kousky"
potebné pro posílení a občerstvení muzikant, vyplnil někdy některy zjejich
kolegri bavičsklim vystoupením. Naši p edkové se ďejmě uměli i uvolněně radovat.
p i těchto velmi amatérskl ch vystoupeních, často i vícekrát opakovanych, se pry
smávali tak, že jim až tekly slzy z oči. To nám t eba p i silvestrovském vystoupení
profesionál tečou slzry zočí také, ale spíše zd vodu právě opačného.
V p estávkách mezi hraním hudebníkri chodila děvčata v kole se zpěvem. To byla
jakási náhrada současného podia na módní p ehlídce i na soutěži o královnu krásy.

Ostatky končily poh bíváním basy p ed prilnocí v ten . To pď staro ta
obce vyháněl poslední tanečníky z hospody, aby se stačily aspoň trochu prospat na
popelec, kterj' jim p ipomenul, že ,,prach jsou a v prach se obrátí", že nastává pťrst
a p íprava na velikonoce, kdy mají uvažovat o mnohem vážnějších věcech, než

A nyní pár motofórri

, Mladá adeptka motorismu zastavila ve městě p ed k ižovatkou a vystoupila.
,,Co to děláte?" žasne insíruktor.
,,Jdu se podívat za roh, jestli něco nejede,"

, Vyčííá žena manželovi:
,, Ty snad máš to svoje auto raději než mne."
,, Drahá, když žárlíš, pojď se mnou do garáže, já tě post íkóm studenou vodou. "

, Arabsky šejk pošle studovat svého syna do Amerilq. po tydnu p ijde z Amerilq,
dopis:
,,Mily tatínku, je tu hezlql, alevšichni jezdí do školy autobusem, jen já jezdím
autem, udělej s tím, prosim tě, něco."
V odpovědi došlo:
,,Mily synu, v dopise je p iloženy šek na 100 000 $ a kup si talry autobus. ''

Ú ední hodiny na OÚ

úredni hodiny obecního ri adu jsou v souladu s usnesením vlády z roku
1995 stanoveny na pondělí a st edu. Tyto ri ední hodiny obecní ri ad kobylnice
dodržuje. Já jako starostka obce však občas poťebuji vy ídit jménem obce také
ledacos na jinl ch adech, které mají stanoveny stejné ri ední hodiny. Je mi však
jasné, že každy občan musí mít možnost, zastihnout starostku p ípadně
místostarostu, pokud s nimi pot ebuje něco vy ídit. Proto jsme se dohodli, že tredni
hodiny budou takto:

l
l

I

I

obecní ad
starostka
místostarosta

po, St 8,00-12,30
st 7,30-10,00
tit 10,00- 12,00

l3,30-17,00
15,00-17,30

pokud by měly tyto ri ední hodiny zvážného drivodu odpadnout, bude o tom
informovat obecní rozhlas.
samoďejmě, že je možné nás zastihnout na obecním ri adu i v jiné době, toto však
neb vá zaručené. Je vždy možnost domluvit si termín podle vlastních možností,
nap íklad telefonicky, e-mailem...

bylo rozpustilé ostatkové veselí... - SB_
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Kaple v Kobylnicích?

Už více než 50 rok se projevuje v naši obci snaha o postavení katolické

kaple. Nelze pochybovat o užitečnosti této snahy, Yždyť i obce mnohem menší než

jsou rouyt.rice, mají často sv j kostel nebo kapli, které jsou nejen st edem
"duchovniňo 

života obce, ale mnohdy jsou i pěstováním hudby a zpěvu jedním

zcelnter kulturních. Zpraviďlajsou i architektonickou qzdobou obce. Problém

zbudování kaple nebo kostela v obci je však t eba vidět i z hlediska finančních

nákladri na jejich vybudování a ridržbu.
první finanční prost edky, z našeho dnešního pohledu ovšem zce|a ma|é,

byly ztraceny vprriběhu II. světové války a peněžní reformou vroce 1953 byly
,nóvu ziskané prosťedky zcela znehodnoceny. Po roce l948 se snaha o zbudování

kaple nemohlá nijak pro_jevit. Až teprve po roce 1989 se složit}m jednáním

poda ilo získat zpět oá Česte katolické charity stola skou dílnu na Sokolnické

ulici, která pred rokem |g48 Spolku pro postavení kaple pat ila. Jejím

dlouirodob; m pronájmem firmě Avus se za l0 rokri získal kapitál, kter by již
mohl b t základem pro vybudování kaple. I p i velmi sťízlivém plánování by

ovšem náklady na zbudování kaple jistě p esáhly 5 milion I<č a zatím

shromážděné finanční prost edky, včetně těch, které by se získaly prodejem budovy

stola ské dílny, by nestačily ani na t etinu očekávan ch nákladri. Na druhé straně

ale současn majetek Spolku byl získán v._fhradně administrativním jednáním.

Spolek zatím nedostal ani korunu od p ípadn ch dárcri-kobylnick}ch občanťr,

iatim je ovšem také o žádné p íspěvky nepožádal. protože malá pťrvodní skupina

iniciátór stavby kaple mezitím ,,zestárla", roáodla se vyzvat občany, aby se

p ihlásili noví zájemci, kte í by chtěli p i uskutečňování tohoto záměru něco

vykonat. Kaple nebo kostel jsou zpravidla i dominantou obce. Právě proto by měli

pozitivní portoi t této věci projevit i občané, kte í t eba ,,do kostela nechodí", ale

-eti uy ájem-naši obec v tomto ohledu zvelebit. Nezbytnou podmínkou by byla
jen jejich náboženská tolerance a up ímná snaha realizace myšlenky pomáhat. Tuto

it ueňou informaci neberte, prosím, jako nějaké bezprost ední oznámení o zahájení

stavby! o něm by se mohlo uvažovat, kdyby se poda ilo získat aspoň stejnou

částku, kterou Spólek shromáždil bez jediného daru občanri dosud. Nabídka ke

spoluričasti na piípravnych pracech se samoz ejmě v bec net_iká těch, kte í by

očekávali za projeven zájem hlavně uznáni ve ejnosti nebo dokonce jak koliv

osobní prospěch.
StávajícíqiborSpolkuVásprotowZ vá,abystesepihlásilijako

zájemci o podporu tétó akce u p. Bohuslava Šmída ml. na Sokolnické ulici č.155.

RÓzhodněie nemusíte obávat žádnychčlensk ch p íspěvk nebo povinné ričasti na

schrizích. Jedinou podmínkou je Váš up ímny zájem v realizaci planované stavby,

Ing.Bohuslav Šmíd st
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Kulturní komise - p edběžn plán akcí narok2004

I když tento plán není zavazující, chtěli bychom 20. bíezna 2004 uspo ádat
světelnjl prftvod na uvít ní jara, v p ípadě dobrého počasí by se v Hloušku
uskuteČni| malil ttíboráček Byli bychom rádi, kdyby se občané Kobylnic zapojili
sv mi nápady do dění v obci,
V květnu dle zájmu občanri bychom uspo ádali zájezd / u let.
Na ukončení prázdnin bude diskotéka v parku.
Dne 20. Listopadu 2004 budou BABSKIí HDDY. Tímto bych chtěla požádat
zájemkyně, které nebyly ještě osloveny a měly by zájem, aby se p ihlásily u paní
Poláčkové.
4. 12.2004 - Diskotéka pro děti s Mikulášskou nadíIkou.
up esnění místa a času akcí bude vždy formou plakátk a obecního hlášení. Akce
konané venku jsou vázány na počasí, změnatermínu možná.

Své nápady a p ipomínky, prosím, noste v písemném podobě na OÚ nebo
člen m kultumí komise. ( Členové kulturní komise jsou polačková Jana, Milan
Ulbrich, Ing. Zdeňka Karmazínová, Radek Kryštof a Petra Štefková ).

ZaKK p edsedkyně Jana Poláčková

poděkování

Jménem kobylnické mládeže, dětí a všech p íznivcri bruslení
bych chtěla poděkovat manželrim Josefu a Vlastě Vičarov,m.
zasloužili se o zpest ení zimního období možností bruslit v areálu
Trávníkové školky lng. VRBASE na ledové ploše, která byla vždy
p ipravena. Myslím si, že jim pat í velk, dík a také obdiv. Ne všichni
jsou ochotni udělat něco pro druhé občany a věnovat svrij voln, čas
ostatním' bez nároku na odměnu 

štefkovápetra



lnformace firmy KORDIS k lDS JmK

1) Větší zrlěnajízdních ádri proběhne 28. 3.2004. K tomuto termínu

rovněž p ipravujeme akfualizaci knižních jízdních ádri. Bylo roáodnuto, že první

změněné jízdní ády budou cestujícícím po p edložení opravného lístku vydávány

zdarma i když je na lístku uvedeno oprávnění k 70 % slevě.

2) Od 1. b ema budou pošty pokračovat pouze v prodeji p edplatních
jizdenek. prodej jednorázovych jízdenek mriže zajistit libovoln subjekt - nap .

prodejny potravin, denního tisku apod., doporučujeme občanrim, aby jednorázové

jízdenky žádali na těchto m ístech.

T ídění odpadri

Naše obec se zapojila v rámci ochrany životního prost edí do další separace

odpad . Nyní se po zavedení sběru skla a PET lahví jedná o sběr ,,nápojov ch

kartonri". To jsou ty známé obaly od ,,krabicového mléka, krabicového vína, džusri

a podobně,,. Žaaam všechny občany, aby zvážili možnost zapojeni se do tohoto

sběru, kten_i bude probíhat následovně:
r vyzvednete si na oú pytle určené na tento sběr.

o po vyprázdnění obal r,ypláchnete malyim množstvím vody a vložíte do

pytle.
. obec zhruba jednou za6-8 t dnri stanoví termín, ve kterém odnesete pytle

na sběrové místo.
Podrobné informace nalezrete v letáku, kterj, je p ílohou tohoto čísla zpravodaje.

Ape|uji na všechny občany, aby pečlivě zvážlli možnost zapojit se do tohoto

systému t ídění odpadu a pokud jen trochu mohou, zapojili se do něj. Jedná se

p ece jen o naše životní prost edí, které tímto zpťrsobem pomáháme chránit.

špeciální oranžové pytle budou vydávány v ri ední dny (pondělí a st eda 8-12,30,

l j,30_17) na obecním adu zdarma proti podpisu, pokud budou domácnosti

odebírat další pytel, bude to signál k tomu, aby byl zabezpečen odvoz tak, aby se

pytle nehromadily v domácnostech.
Pytle se budou shrom ažďovat na 4 místech v obci a to:

l. k ižovatka ulic ponětovská, Táborská
2. k ižovatkaulic Pratecká, ZaHumny
3. k ižovatka ulic sokolnická, kíátká
4. u telefonní rist edny vedle hasičské zbrojnice

Šmídová Dana,starostka

10

Strránka pro děti

Ahoj děti,
doufám, že jste si mě v minulém etkání správhě posktádaly a také žejste našly
posledního puažérado balónu. v tomto čísle mi menší děti mohou pomoói dodělat
dárkov papír a větší najít sněhurkun lríerá se schovala tpasllk m. časti darkoveho
papíru vyst ihni, nalep naprázfuá místa dle p edlohy a vybmvi,

Mějte se Adam

ó9óaó
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Yáženi spoluobčané,
určitějste sijiž položili otáeku,co nás ta kanalizace bude stát?
Neváhejte a už nyní myslete na její financování. právě teď si zalohe smlouvu
stavebního spoření s liškou a její následný r{hodný úvěr nebo meziúvěr použijte
právě na realizaci kanalizační přípojky a případn-ou modernizaci vašeho domu.
MáteJi smlouvu na spoření, můžete mit souběáre druhou smlouvu na úvěr.

S vašimi dotaz! se obracejte na furančního poradce

ČtSrOUORAVSKE STAVEBNÍ SPOŘITELNY
DRAHOMÍRU ŠMÍDOVOU
KOBYLNICE, soKoLNIcKÁ 155
Tel. 544 244859
Mob. ó05 972905

črsrÁ

í
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POJISTOVNA
Vážení občané města Kobylnice,
byla jsem pověřenq Českou pojišťoynou, abych zde zastupwala mého kolegu pana
Jaroslaya Daňu.
Českó pojišťovna jako novinku
poj št' ovaclh o poradce.

nabízí sllým klientům, bezplatně osobního

pracovní náplní každého poradce je nejen uzavíróní novych smluv, poradenství,
doručení a odevzdáníformuldřů případné škodní udátosti átd,

Nabídka druhu pojštění i s ndsledným servisem během trvóní smlouvy- povinné a havarijní pojištění
- životní pojištění Dynamik
- pojištění dětí Sluníčko, kteréje novinkou- úrazové pojištění
- pojištění staveb a domdcností
- odpovědnost v běžném občanském životě, profesní i vůči zaměstnavateli- penzijnípřipojištění
- důchodové pojištění
- pojištěnífirem

Pokud Vds moje nabídka oslovila kontaktuje mne prosím.
Dagmar Nekužovó te1.732/I36 133.
Poj išt' ovací p o rudce Čes ké p oj išt' ovny

vydává obec kobylnice, neprošlo j azykovou úpravou. IJ záv ěrka příštího
čísla je 20.5.2004. Příspěvky můžete nosit pí. Krmazínové nebo pí. Štefl<ové.


