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Rok 2005

Letošní rok bude pro Kobylnice rokem vetice v znamn m a
rokem d ležit m. Velice v znamn m proto, že letoŠního roku si
budeme p ipomínat 650 let od první písemné zmínky o obci.
D ležit m proto, že letos konečně postavíme kanaiizaci. Je
nep íjemné, že diky stavbě kanalizace se nebudeme moci d stojně
věnovat velkému v ročí. Vzhledem k tomu, že termín stavby
kanalizace jsme si nemohli vybírat, nezb uá, než se mu
p izp sobit. Po d kladném prostudování harmonogramu a zvážení
všech souvislostí Rada obce na své lednové sch zi rozhodta, že
oslava 650 let od první písemné zmínky o Kobylnicích, bude
uspo ádána až po uzav ení roku, ve kterém zmínka byla učiněna.
Uskuteční se p edevším až po skončení stavby kanatizace, toje na
ja e p íštího roku. Letošní rok by se mět stát rokem p ípravy na
toto jubileum. Mělo by probíhat několik menších akcí, kdy si
p ipomeneme mnohé z historie, uspo ádáním besedy nad
kronikou...

V letošním roce si p ipomeneme i událost celosvětového
v znamu - 60. v ročí konce 2. světové vátky, bude slaveno
p edevším 8. května. U nás uspo ádáme vzpomínkovou akci
v neděli 24. dubna. Svou návštěvou nás p i této p íležitosti poctí i
generální konzul Ruské Federace v Brně, Jeho Excelence Viďor I.
Sibilev, Pevně vě ím, že z ričasti našich občan na akci i
zd stojného pr běhu bude patrné, že si vážíme voják všech
národností, kte í položili život v boji proti fašismu nebo v boji
proti kterémukoli jinému zlu v historii.

Konec roku bude v ce|ém našem regionu ve znamení
vzpomínkov ch akcí na Bitvu t í císa u Slavkova. 2. prosince
2005 uplyne 200. let od této bitvy. Vzpomínkové akce se budou
konat na Mohyle míru, na Santonu u Tvarožné, ve Slavkově a na
mnoha dalších místech. Podrobnější informace se budeme
dozvídatv pr běhu roku, kdy se bude up esňovat itinerá akcí.

Na posledním místě zmíním v roči, které sv m v,znamem
určitě na poslední místo nepat í. Jsou to desáté ,,narozeniny"
kobylnické Zlat'anky. Jistě se najde p íjemná p ítežitost kapele
k v ročí pogratulovat, možná to bude hned 15. května p i
tradičním konceÉu ke svátku matek.

starostka obce
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Slovo místostarosty...

Yáženi občané, chci Vás touto cestou upozornit na skutečnost, která se
v poslední době stala p edmětem mnoha diskusí a vzplanutí vášní. Jde o kácení
d evin mimo les.

Majitelé pozemku, v katastru obce Kobylnice, mají v povinnosti mysl
kácet d eviny, ohlásit na Obecním ri adě. To se ale hlavně iká osob, které kácí
stromy za čelem levného otopu, pod záminkou zvelebení či ripraly nějaké
lokality,

Proto bych velice uvítal, kdyby se těmto problémrim mohlo p edejít a tím
zamezit velk m škodám na zdrav}ch stromech.

Uvědomme si, jak dlouho takov strom roste a o kolik pot ebného kyslíku
jsme se jedním ezem právě p ipravili! Chtěl bych, aby myšlenka stromy sázet a
nikoli kácet, tady pevně zako enila.

Dovolte mi, abych vám na závěr pop á1 hodně zdraví, štěstí a tolerance
vriči okolí. Dále pak Vám p eji pevné nervy a mnoho ohleduplnosti v letošním
roce, kdy nás všechny čeká kopání kanalizace, která pro životní prost edí naší obce
bude jistě velk;im p ínosem.

stanislav Dolansk

INFORMACE KULTURNÍ KOMISE

Obecní ples

Obecní ples, kterlf se konal již po druhé, se opět náramně vyda il. Chtěla
bych podotknout, že i když v Sokolnicích byl Mysliveck; ples, kter je vyhlášen
v celém okolí, tak i na náš ples p išlo hodně lidí. Myslím si, že nikdo kdo p išel se
nenudil a ples si ádně užil. Kapela hrála dob e a vjednotliq ch p estávkách se
stále něco dělo. Tombola jako každli rok byla bohatá arozmanitá. Jsem vždy mi|e
p ekvapena, kdyžna rrizn;ich akcích, které se v Koby|nicích konají, se objeví hned
t igenerace. Ztoho jepoznaqžesenastejnéakciumíbavitjakmladítakiti starší.
Doufám, že to takhle bude pokračovat i nadále.

Nesmím zapomenout na ty kte í nám p ispěli velkou části do tomboly.
Byli to: Manželé Kučerovi restaurace VARNA, Aleš Trima-zlatnictví, František
Beneš-plyn, topení, VAFR s.r.o., Lihovar Kobylnice, JUNK s.r.o., BONAPART
s.r.o. Kobylnice, BONAGRO Blažovice - p. Klaška, ČUSS - pí Šmídová
Drahomíra, TONDACH a.s. Šlapanice - p, Prus Rudo|f, Jihomoravsk; kraj
v zastoupení p. Šmíd Lubomír, Potraviny pí. Chmelová Marie, p. Aleš Pánek,
Banar - p. Ondráček Miros|av, Skupina FLASH, Sbor dobrovolnlich hasičri
Kobylnice, Autoservis Šmíd Bohuslav, pí. Renata Vávrová, manželé Ulbrichovi,
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Zlaťanka, Míchárna Ji íkovice - p. Staňa Zdeněk, Konečn;i Michal, zastupitelé
obce a členové kulturní komise,
chtěla bych také poděkovat sokolu kobylnice za zapttjčení sálu a panu pánkovi

za prijčení ubrusri.
Dále bych chtěla poděkovat všem, kte í byli ochotni pomoci p i organizování

plesu.: pí. Ustohalové, pí. Vičarové, pí. Benešové, pí. Králové M., pí. Mazalové,
pí. Smetanové, pí, Šeudlové, pí. Ulbrichové, p. Kármazinovi, p. Kbnečnému, p.
Sedláčkovi, p. Ulbrichovi, p. Štěpánkovi, rodině Dolečkové a Benešové,
sl. Míše Kotoučková, sl. Andree Šmerdové, sl, Martině a Míše Rudolecké, sl.
Mirce Veverkové a sl. Ivetě Ustohalové,
l když se to nezdá, tak práce kolem p ípravy je poměrně hodně. Jestli jsem na
někoho zapomněla, tak se velice omlouvám. Ale dík pat í všem, kte í se i jen
malou části podíleli na p ípravě a pr běhu plesu. Bez pomoci všech těchto
dobrovolník , by se nemohlo nic uskutečnit.

Jana poláčková

UPOZORNĚNÍ

protože jsem zjistila, že jsou v kobylnicích občané, kte í se v neděli ráno po
plese p ijdou zeptat sousedri, jestli neprijdou v nejbližší době na ples, tak bych
chtěla v každém čísle upozornit na ty větší akce, které se budou konat ťeba i za
rok, ale aby sije naši občané dob e zapamatovali.
Takže Babské hody budou v listopadu, ale jelikož nemáme p esn;i termín hudby,
tak datum akce bude up esněno v dalším čísle.
III. obecní ples se bude konat 14.1edna 2006 a dále tu máme jednu novinku 4.2
2006 se budou konat ŠBŘINKY, takže už teď mrižete všichni p em; šlet, jakou
masku zvolit. Proč to jde v Sokolnicích a nemohlo by to jít také u nás. Vždyt p ece
nejsme horší a podle minul ch akcí se umíme dob e bavit a žádnou legraci taky
nezkazime. Takže doufám, že se nás vmaskách dostaví hodně a bude po ádně
veselo.

Světluškouil prťtvod

Opět tu máme pro děti Světluškoqi pr vod, kter se bude konat v pondělí
2l.b eznanaYitáni jara. Začátek bude l8.30 hod, sraz l5 minut p ed zahájením na
konci ulice Sokolnické. Už teď mrižu slíbit všem dětem nejen p ijemn zážitek
z rozsvícen; ch lampionri, ale i sladkou odměnu na závěr pnivodu.

Zveme nejen děti, ale i rodiče a prarodiče.
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kulički du

V sobotu 7. 5.2005 se uskuteční KULIČKIADA, Bude nejen pro malé,
ale i ty větší děti. Děti budou rozděleny do více skupin podle stá í, nejvíce však t i
skupiny. Hlavní ceny budou ve všech skupinách dort ajako na všech akcích, které
po ádáme, žádné dité neodejde s prázdnou, A i ty co se jim nebude da it, budou
odměněny sladkostí. P ihlášky a p esné informace budou nachystány p ed
uvedenou akcí. Doufáme, že p ijde hodně dětí a bude to velice napínavé.

Den dětí
Jelikož Den dětí je l. června, tak datum konání a program budejako každ;. rok

up esněn na plakátech a pozvánkách. Není to proto, že bychom neměli p edstavu,
kdy to udělat, ale protože víme, že někte í rodiče s dětmi chodí i na větší akce do
jin ch obcí, kde je podstatně více sponzor a je tam i více atrakcí , Takže musíme
datum trochu p izprisobit tak, aby k nám p išlo co nejvíce dětí, A my jsnre mohli
pro ně uděIat opět nějakou tombolu, na které budou odměněny všechny děti. Bude
se konat i diskotéka.
Těšíme se na všechny děti,

za kultumí komisi Jana poláčková

Komise životního pro t edí a zemědělství

Na podzim roku 2004 byla založena komise životního prost edí a zemědělství
p i radě obce ve složení Alena ulbrichová, ing. karel klaška a Lubomír Trhlík ml.
Pokud by někdo chtěl naše ady rozší it, rádi ho uvítáme.

Jakjistě víte, v letošním ťoce začne v naší obci q stavba splaškové kanalizace,
která se po jejím dokončení bude r"_izrramnou měrou podílet na zlepšení životního
prost edí, a to nejen čistotou vody v našem zlatém potoce. Životním prost edím
p ímo v obci se budeme zab vat až po jejím dokončení.

komise se proto rozhodla zahájit svoji činnost tím, že zorganizuje akci, která by
méla za cíl vyčistit alespoň část rizemí vjejím bezprost edním okolí. každym
rokem se totiž najdou nezodpovědní lidé, kte í se zbavují odpadkri nelegálním
zptisobem a odhazují je na okraji obce.

proto bychom chtěli některou dubnovou sobotu, v závislosti na počasí,
uskutečnit

,,Jarní riklidov den".

Program dne:
- v 8,30 hod. sraz u hasičské zbrojnice, odkud se po skupinkách rozejdeme

na zemí v katastru obce, které jsou pot eba vyčistit od odpadkri. Doporučujeme si
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dále po stokách
sToKA A

ulice termín oznaěení stoky
(číslo šachfu)

poznámka
Táborská 13,3. -31.3. 874-B78 ulice bude zcela uzavřena

Táborská za stolárnou 1.4.-9.4. B78_B78b omezen provoz
přeložlry inženýrskÝch sítí na Táborské. U MlÝna 13.3.-26.3. přeložka dešťové kanalizace v době uzavření Táborské

od kňžovatkv ke mlÝnu íasi 40m) 10.4.-13.4: stoka 84 znemožněný příiezd ke mlÝnu
mezi kurtv a polní cestou pod Borkv 17,4.-26.5, výstavba čerpací stanice

od bytovek směrem k mostu Pod Borkv 26.4.-6.5 přípojka NN a vodv pro čemací stanici nepruiezdná polní cesta
Na Budínku od pomníku ke spodnímu dvoru 26.4._6.5. stoka B1_1 ulice bude zcela uzavřena

ulice termín označení
stokv

poznámka

od čerpací stanice po ulici sokolnickou 26.5.-10_6 Al-A6 neprůjez4ná polní cesta směr Pod Borky
Sokolnická od spodního dvora po Krátkou ,l0.6._í7.6. A6-A7 _omezen provoz na ul. Sokolnické na straně bvtovek

Sokolnická od Krátké po Uzavřenou 16.6.-2.7. A6-A,12 omezen provoz na sokolnické, na straně starší
zástavbv

Sokolnická od Uzavřené po Polní 1.7 --15.7 A12-A,l5 omezen provoz na Sokolnické, na straně starší
zástavbv

Polní 13.7.-2.8. A15-A19 v,ýrazné omezen provoz na polní ulici
podél potoka pod zahrádkami bvtovek 3.8.-í4.8. stoka A0 oozor pod zahrádkami bvtovek - uzavřeno

mezi dolní bytovkou a zahrádkami a nahoru k horní
bvtovc-e

15.8,-22.8. stoka A4

Krátká 23.8.-í0.9. stoka A2 vÝrazně omezen Drovoz
Uzavřená 10,9.-26.9. stoka A1 wftvne omezen provoz

od spondrového k zahradníkovi íhřbitovu) 27.9.-29.9. stoka 43 omezen provoz

od ěerp. sianice přes lg§§ kqJg.rr Sokolovny k omezen přísfup+iqpaJ$

pásu, před domem č.p.135 do silnice. omezen

8.1o.-24.1o.

omezen provoz, po straně Chlupových

v zatáčce u školv směrem k
10.-6.í 1.

osTATNí pnÁce

Práce jsou vypsány z harmonogramu platného dne 1.SZOOS. r
obČané pravidelně informováni prostřednictvím hlášení místního rozh]asu avždy před zapoěetím prací

ulice termín označení stokv poznámka
vfi lak Kobylnice-Ponětovice 30.6.-22.9. V1 mimo zastavěnou část obce

polní a pratecká 27.9.-26.10. dophění dešťové kanalizace

v příslušné ulici písemně - oznámením do poštovní schránky.
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s sebou vzít pracovní rukavice. Odpadky budou sbírány do igelitov ch
poté odváženy.

- po skončení sběru bude pro ričastníky zajištěno občerstvení
v parku u Sokolovny.

Dále zde budou v odpoledních hodinách pro děti p ipraveny soutěže.

pytl a

z udírny

Zveme tímto ochotné občany (školní děti, celé rodiny, skupiny kamarád ,
schopné drichodce apod.), kte í by se chtěli podílet na tom, aby okolí naší obce
vypadalo lépe, k ričasti na tomto riklidovém dni.

P esn termín bude vyhlášen obecním rozhlasem,

Také uvítáme Vaše náměty na zlepšení životního prost edí v obci a jejím okolí.

Za komisi p edsedkyně Alena Ulbrichová

Vzpomínka 60. v ročí osvobození obce

y ážení občané, mládeži,
Vstoupili jsme do roku 2005, ve kterém si p ipomínáme 60. v ročí osvobození naší
obce, 60. q ročí protihitlerovské koalice, vítězství nad němeclgim fašismem.

Každy z nás ví, co znamená život a vímeo co znamená obětovat sv j život,
aby druzí mohli žít.

Ti rudoarmějci mladí a zdravi a velmi unavení p ijeli v pětačty icátém
roce naši zem osvobodit od fašistri a také to sv}mi činy dokázali. Mnoho jich padlo
za naše osvobození, Paďí jim právem naše poděkování a díku vzdání.
Nedopust'me, aby kdokoliv znevažova| tyto oběti a naši svobodu vydobytou 24.
dubna 1945. Proto vzpomeňme u pomníku v den osvobození 24. dubnavydobytou
svobodu kytičkou nebo zapálením svíčky, oběti všech padl ch na všech bojištích a
v koncentraěních táborech.

Pamětníci té doby zanechali zápis jako paměť potomkrim, aby věděli, jak
těžké doby bylo nám prožívati za německé okupace, která byla tím nejhorším, co
kdy česk národ postihlo.

Aby ukázali obraz naší obce po ukončení nejhoršího zápasu v dějinách
lidstva. Vzpomeňte na nás, kte í tu již nebudeme, že jsme chtěli po sobě zanechati
dobrou památku.
Tolik q ňatek z vodu pamětního zapisu (kter má 8 stran).

Zapsal: Jan Havliš
Památka padl ch voják za osvobození naší vlasti je p ece symbolic

dokument, Tvá e jedné doby paťí k dějinám naších národri stejně jako T. G.
Masaryk,

Je to památka doby na oběti, které nám p inesly svobodu, na boj lidu a
vojáku proti fašismu, za svobodu a nezávislost národri na celém světě.
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Neměli bychom a zvláště ne mládež zapomínat

Yždyť žádná válka nep inesla a nep ináší nic dobrého pro
kdekoliv na světě nesou největší tíhu a strádání těchto válek.

na tJrto události.
obyčejné lidi, kte í

Rudolf Štěpánek

rŘíxnÁLovÁ sBíRKA

V sobotu 8. ledna letošního roku vyšli do ulic koledníci na T íkrálovou
sbírku. V Kobylnicích chodili t i skupinky koledníkri. Vedoucími byli Eva
Daňková st., Eva Daňková ml., Jind ich Klaška, ve skupinkách koledovali tito
,rkrálové": Jana Daňková, Markéta Veselá, Martina Trhlíková, Klára
Malinková, Ji í Malinka, Vašek Martinek, Jakub Trhlík, Eda Kotouček a
Honza Malinka. Během sobotní sbírky vykoledovali celkem 21,865,- Kč, za to
jim buď up ímn dík. Poděkování pat í samoz ejmě také všem dárcrim. V těžek
svědčí o tom, že nám není lhostejn; osud bližních, kte í nemají síly ani možnosti si
sami pomoci.

Vytěžek T íkálové sbírky byl odveden na konto České katolické charity a
bude rozdělen p edevším mezi Drlm léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě
a humanitární pomoc do asijsk ch zemí postižen ch ničiv,_ m zemět esením a
vlnou tsunami na konci loňského roku.

Nakonec ještě malé ohlédnutí do historie t íkrálov,_ ch sbírek
v Kobylnicích: První kobylnická t íkrálová sbírka se konala v roce2002 a p estože
se vybralo ve srovnání s letošním rokem zdánlivě velice málo - něco p es 11 tisíc
Kč, byla obrovsk; m rispěchem, Velké zás|uhy o její prriběh měla paní Eva
Mazalová, ktera chodila s koledníky, trpělivě vysvětlovala, protože tehdy málokdo
věděI proč, na co, komu a proč bych právě já měl dávat. Králové-koledníci se
st ídali, vedoucí paní Mazalová byla jen jedna a p esto se jí poda ilo obejít celou
obec, všem vysvětlit a vybrali velkou částku pro pomoc bližním. V dalších letech
již vždycky chodilo skupinek více, v roce 2003 se vybralo necel; ch 15 tisíc Kč,
vdalším roce 2004 něco málo p es 15 tisíc Kč. Vletošním roce byl velk nárrist
zp soben neštěstím v Jihov chodní Asii, kam byla také část v těžku určena.

Poplatlry v roce 2005

V letošním roce s budou poplatky platit do konce b ezna tak, jako jiné roky.
V této v ši:

likvidace odpad podle počtu osob trvale p ihlášen ch k pobytu:
1 osoba: 430,- Kč
2 osoby: 776,-Kč
3 osoby: 1.080,- Kč



4 osoby: 1.340,- Kč
5 osob: 1.600,- Kč
6 osob: 1.800,- Kč
7 osob: 2.100,- Kč
každá další osoba 300,- Kč

pe:
první pes: 60r- Kč
pokud je vlastníkem psa osaměl; d chodce: 30,- Kč
každ další pes: 90,- Kč

současně s těmito poplatky je vhodné zaplatit pronájmy pozemk : septiky,
zahrádky.
Nájemní smlouvy na h bitovní místa pro ty, kte. m letos končí nájem, budou
nachystány později a bude to včas oznámeno.

DETEM
Ahoj děŤi,

v dnďním čísle jsem si pro vós p iprovíl dolší schovóvočku, Na
obrózku vidíte zeb í mominku, kt eró se rozhod lo, že udělóvšechno
proto, aby své mlódě uchránílo od nebezpečí o tok ho schovala. kdo ho
nojdeZ

F"ofukic ! {ronlfy
Ve Státním archivu v Rajhradě máme celkem 2 kroniky. Je to jednak ,,Pamětní kniha obce
Kobelnic", kterou začal psát v roce 1928 kroniká pan Josef Vašíček, učitel. V této kronice
popisuje nejstarŠÍ léta naŠí obce. Zab,vá se postupně jednotliv mi riseky ve ejného života,
popisuje období od první písemné zmínky o kobylnicích, vyjmenovává majitele panswí
včetně jejich podílrl, popisuje vzhled obce. o čem píše se dá poznat i podle názv kapitol:
Tva, Rybní( Potok, Robota, Pozemkor47 katastr, Obecní správa, Silnice, Dopravniciví,
Zdravotnictví, Bezpečnost, Požáry, Naše farnost, Škola, Učitelé, Kobylnické kroje, Zvyky a
obyČeje, NaŠe ná eČÍ, Války, Povodně, Světová války 1914-1918, Nejstarší rody, Rozličné
zajímavosti, Spolky, P evrat (myŠlen lrznik Československé republiky 1918). od roku 1919
je již vedena kronika po letech tak, jak b,vá v kronikách zvykem a popisovány jednotlivé
události postupně. pan učitel Josef vašíček byl obecním kroniká em až do roku 1938, kdy
byl p eloŽen jako uČitel do PrŠtic, Dále potom vedl obecní kroniku pan Havliš. Popisuje
p edevŠÍm okupaci, Životza války, osvobození a konec 2, světové války, První kobylnicŘá
kronika je ukončena 4. dubna 7947 ,,na velk, pátek", jak sám kroniká Jan Havliš píše.
Tato první kronika je doplněna mnoha obrázky i fotografiemi, podrobně se zab,vá také
Školami v Kobylnicích. Je v ní zkrátka mnoho zajímavého z nejstaĚí historie i z jedňoťiv ch
let 1919-1947.
DalŠÍ kronikou, Kerou máme uloženu v r{hradském archivu je ,,Kronika obce Kobylnic Ir,
Tuto kroniku celou napsal kroniká Alois Klaška. Zabyvá se podrobně událostmi roku 1945
a pokračuje postupně po letech až do roku 1966. p estože kroniká ji začal psát až na
podzim roku 1962, žilo v té době ještě dostatek pamětníkrl tak, aby se daly události
posledních 17 let popsat podrobně.
Další kroniku obce již máme dispozici, je to ta, do které se právě zapisuje. kroniká em byl
dlohé roky pan Adolf Palásek a po něm se chopila pera paní učitelka Zdeňka Smetanová,
která je kroniká kou až do dnešnírch dn .

Další kronikou, která je uložena na obecním ri adu je ,,Pamětní kniha MNV Kobylnice", kde
se od roku 1966 zaznamenávaly všechny nově narozené děti, později také nástup
pruňáčk do školy, p edávání občansk, ch prrlkaz , odchod na vojnu, zlaté a st íbrné
svatby. Také zde byl zpočátku kroniká em pan Alois klaška, kten zapisoval až do své
smrti, dál pokračoval od roku 1967 pan František Vašíček, od roku 1972 pokračoval
v zápisech pan Miroslav Janko, kten dokončil a zcela zaplnil knihu. Poslední zmíněné villání
mal, ch občánk do života bylo 13,12.1987, žádné další není zmíněno.
Další historickou knihou kobylnic je ,,Evidence člen Místního národního r,n boru
v Kobylnicích", která byla vedena v letech 1945 až t964 a jejího vedení se opět ujal pan
Alois Klaška, Ker má pravděpodobně největší zásluhy o kobylnické kroniky v bec.
Podle informacÍ, které jsou nám známy, existují u nás ještě další kroniky. Touto cestou
bych chtěla poŽádat vŠechny, kdo se někdy setkali s nějakou další ,,knihou zapisujír,rí
historii", která se t,ká kobylnic a vědí kde je, nebo pokud by nám ji mohli alespoň na
krátk Čas zap jČit, aby byli tak laskaví, ekli o tom bud'mně nebo Miroslavu ondráčkovi
z ulice Sokolnické. Myslím si, že všechny tyto kroniky mají velkou historickou hodnotu,
nechceme je nikomu brát a dávat do archivu, ale určitě si zasloužr, abychom je uložili na
elektronické médium, p ípadně nechali udělat a svázat kopii papírovou tak, aby se ti, kdo
mají o historii své obce zájem, mohli probrat jejími stránkami a začíst do poselství časrl
dávn,ch i méně dávn, ch.

Ing, Dana Šmídová, starostka
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Hrkání:

Jako každé Vt-.likonoce, i letos budou chodit po
Kobylnicích hrkači. Sraz na první hrkání je na zelený
čť"",rtek, ťo je 24 . března w 16, 30 hodin u aulobusové
zastávky u Ščud,lovél.ro.

Ittzerce

LtlVNE ZNA(,KOVE I]AREVNÉ rnlnvtzoRY PRo NÁnoČxÉ
DoVoZ Šv.ic,qnsKo, ZÁRUKA + SERVIS.

OPRAVNA * opravuiet-,1e všechllv typy televizorů.

'lTlNPO - T It.HONOVr\ 30
t]RNo - Sl_AT l}j^

Po - Pá 8.30 - l7.:i0
So q.00*ll._]0

]'el; 5-18 217 l27. mob. 5t]3 70-t 940

Potřebuj ete hotov<lst. ťr r,ěr. h1,,poterku?
Pťričírnc Vánr i bez ručitcle a se zárukoLl.

1-el.:776,]3 26 03

§nlnični Ja
ó{}f {X] Rnrrr
tťl-] 54,):l{} ?4?
mobit: 608 362 óJt: 1ló 

j11__6:1

promo§*. svatbli ťrrcmní akce, rodirmé o*layy,
pravidclnč fivá hudba" ditkotéka

\]dává obec Kob1,Inice. neprošlo.iazl,kovcru ťtpravou. Uzávěrka příštího čísla je
j0. j, ]005. Příspěvk1, noste n. Karntazínové. p. Štef}iové nebo mail:
dolanskviá)kobvlrrice.cz


