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Úvodník...

Yážení obyvatelé,
letošní rok byl od počátku poněkud hektick , Bylo to zprisobeno mimo

jiné i tím, že na květen byly naplánovány oslavy 700 let obce a bylo mnoho věcí,
které bylo t eba do těchto oslav za ídit, zorganizovat, dohodnout. p esto se život
nezastavil a po oslavách pokračujeme v práci na tom, co bylo rozpracováno.
Nejv zrramnější stavbou je samoz ejmě kanalizace. Dne 22. srpna bylo konečně
vydáno povolení k p edčasnému uživání a tím se uzav ela další nelehká kapitola
stavby a zaplašila noční m ra, ktení hrozila, že se kanalizace spustí až na ja e
p íštího roku. Mám velkou radost, když vidím sjalc m zápalem se většina
domácností pustila do budování p ípojek a do napojování.Yyz vám tímto také
všechny, kte í doposud váháte: Nenechávejte stavbu p ípojky na poslední chvíli.
Všechny domácnosti musí b t napojené do konce dubna p íštího roku a jistě by
nebylo p íjemné, pokud by se p íští zima protáhla stejně jako letos, kopat pňpojku
ve zmrzlé zemi.
Dalším drivodem by pro mnohé z Vás mohla b t nabídka obce, že pokud budete
mít všechno hotové do konce ledna, vy ídí zaměstnankyně obecního ri adu za vás
kolaudaci a obdržíte následně už pravomocné kolaudační rozhodnutí.
Rada obce se rozhodla splnit sv j slib a finančně p ispět sociálně slab m občanrim
i rodinám na budování kanalizační p ípojky. Pokud máte zájem obdržet p íspěvek
na stavbu p ípojky splaškové kanalizace,je nutné podat do 4, záíi na OÚ ádost o
finanční p íspěvek podepsanou žadatelem a doložit v ši p íjm všech osob v domě,
Následně budou žádosti posouzeny a do poloviny zá i bude všem žadatelrim sdělen
v_ísledek.
Do konce roku bychom chtěli ještě provést rekonstrukci místní komunikace podél
,,b;rtovek" od ulice Sokolnické k mostu píes Zlaty potok, upravit parčík vedle
školy, v ideálním p ípadě zahájit stavbu chodníku ke h bitow.
Na podzim je také v plánu dokončení qisadby stromri na h bitově.
Pokud by byla schválena dotace na rekonstrukci tenisorn_fch kurtri na víceričelové
h iště, byla by zahájena i tato stavba.
Na ja e letošního roku obec odkoupila ,,vrchní dvťrť'od p vodních majitel ,
bohužel pro nedohodu se stávajícím nájemcem se nepoda ilo zajistit po ádek
vjeho areálu tak, aby tam mohly b; t umístěny hodové atrakce. P esto si myslím,
že varianta umístění na kurtech byla dobr m nápadem. KurŤy jsou p ed plánovanou
rekonstrukcí stejně nepoužitelné pro tenis, takže umístění kolotočri jim neublížilo.
Jen počasí nám na hody nep álo tak,jak bychom si p edstavovali.

Dana Šmídová, starostka

Rada obce rozhodla finančně p ispět sociálně slab;ím občan m a rodinám
na vybudování kanalizační p ípojky. vzhledem ktomu, že neznáme počet
žadateli,je nutné nejprve zjistit počet a teprve potom mriže b;it rozhodnuto, jakou
částkou se bude p ispívat. proto vyz váme všechny sociáině slabší občány a
1odiny, kte í mají zájem o finanční p íspěvek na stavbu p ípojky splaškóvé
kanalizace, aby podali žádost o finanční p íspěvek na oú xóuilňi"" do 4. zá í
2006.
Ze žMosti musí b t patrné: kdo žádá fiméno, p íjmení, adresa, podpis), o co žádá
(finanční p íspěvek na vybudování p ípojky splaškové kanalizaóe), p epokládané
náklady na p ípojku (rozpočet podle délky budované p ípojky a hloubky uložení
apod.), p ílohou žádosti musí b t potvrzení o v ši p íjmri všech obyvatel
rodinného domu.

Ve ejn telefonní automat
Vhodit nejméně l0 Kč
Doba volání: ve špičce 5 minut

mimo špičku 10 minut
Bližší informace: www.tele com.cz

4t+4at,p toUuaaU pripo
pokud máte již dokončenou p ípojku splaškové kanatizace, nabiztme vám možnost
vy ízení kolaudace. Jak máte postupovat,jestli chcete využít této možnosti:

1. Než p jdete žádat o kolaudaci, zkontrolujte si, jestli máte všechny
doklady nezbylné pro kolaudaci:

- protokol o zkoušce těsnosti a nepropustnosti (dodavatelská firma)
- prohlášení o shodě použif ch materiálťr (dodavatel, prodejce

materiálri)
- potvrzení o kontrole napojení (Vodárenská akciová)
- poťvrzení o kontrole neporušenosti sítí Telecomu
_ potvrzení o kontrole neporušenosti sítí plynáren (JMP)

Vezměte s sebou také stavební povolení.
Pro vy ízení žádosti mrižete zplnomocnit K. Benešovou, pokud tak
učiníte, obdržíte po určité dobějiž pravomocné kolaudační rozhodnutí (to
znamená, že zayás podáme žádost, budeme p ítomni u místního šet ení,
budeme p ejímat poštu do vlastních rukou). Zplnomocnění samoz ejmě
dávat nemusíte, v tom p ípadě zayás pouze podáme žádost, aby stavěbní

ad mohl vaši kolaudaci provést současně s několika dalšími hotov_ mi
p ípojkami. vy si budete p ebírat poštu a budete p ítomni u kolaudačního

2.

na kanalizační n ínoik



ízeni, dostanete kolaudační rozhodnutí a následně si
necháte vyznaěit nabytí právní moci.

4. Na OU vyplníte žádost o kolaudaci, p ípadně vysvětlíte rozsah změn,
které byly p i stavbě p ípojky provedeny oproti stavebnímu povolení.
Pokud máte již vyplněnou žádost zjarních list , nemusíte novou
lyplňovat a doneste tuto.

5. Od K. Benešové dostanete kopii žádosti, aby bylo jasné, kdy jste žádost
na náš OÚ podali.

6. Upozorňuji všechny žadatele, že nemusí b t netrpěliví na vyíízení
kolaudace. Na stavební ri ad jich pone eme vždy více pohromadě, aby
ri ednice stavebního ri adu nemusely chodit kvrili každé p ípojce zvlášť.
vzhledem ktomu, že kolaudovat se bude v6 dalších okolních obcích,
budou termíny pravděpodobně delší než l měsíc, ale kolaudačního
rozhodnutí se určitě dočkáte.

Žádosti budou p ijímány v kancelá i OÚ Kobylnice vždy ve st edu mezi 8,00-
12,30 a 13,30 -17,00 hodinou. pově ená osoba pro vy izování žádostí je
Katarína Benešová.

Samoz ejmě, že si mrižete vy ídit kolaudaci p ípojky splaškové kanalizace na
stavebním rl adu Šlapanice sami nezávisle_ ná OÚ kobylnice. Tato naše
nabídka je snahou ulehčit Vám nezbytné ,,papírování'' aběhání po ri adech a
také zjednodušit práci stavebnímu ri adu, kten_f bude v brzké době zahlcen
žádostmi o kolaudace kanalizačních p ípojek ze všech okolních obcí.

Vjezd na polní cestu Za Humny
Po zkušenostech s projíždějícími automobily i těžkou technikou rozhodla rada
obce, že osadí na obě strany této polní cesťy dopravní značku zákaz vjezdu všech
motorov ch vozidel. Zabrání se tím devastaci polní cesty v době dešt'ri, obtěžování
prachem v době sucha a devastaci polí, p ed která p ejížděli bezohlední idiči.
Všichni majitelé pozemk v této lokalitě, kte í je obdělávají a pot ebují ke svému
po|i p ijíždět motoroqmi vozidly obdrží povolení kvjezdu do této lokality na
základé žádosti podané na OÚ Kobylnice.

Základní a mate ská škola Kobylnice oznamuie rodičrim, že
v nadcházejícím školním roce bude provoz mate ské školy od 6,30
hodin do 16,00 hodin, školní družina bude vprovozu odpoledne do
16,00 hodin. Provoz ranní družiny bude zahájen v p ípadě zájmu
rodič v pr běhu měsíce zá í.

Aerobic 
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Obec Kobylnice pro vás p ipravila dvě hodiny t dně aerobicu. Jedna
hodina bude pro děti a druhá pro mládež a dospělé.

Aerobic bude b vat každou st edu: děti od 18 - 19 hod., mládež a
dospělí od 19 - 20 hod., vtělocvičně Sokolovny v Kobylnicích, první hodina
začíná 4. l0.2006, p ihlašování a platba za kurz proběhne vždy pril hodiny
p ed první hodinou v měsíci íjnu.
Cena: _ děti l00 Kč do konce měsíce ledna - dle zájmu

pokračování do konce školního roku
- mládež a dospělí 300 Kě do konce školního roku

Jarní klidov den 2006

Letošní klidov den vyšel zíovna na Den země, v tento den se po celém světě
konají rrimé ekologické akce. A tak jsme i my, kobylničtí, p ispěli k symbolice
tohoto dne.

Co k tomu bylo pot eba? Skupina ochotn; ch brigádníkri, spousta odpadkov_ ch
pytlri, pět osobních aut, jeden traktor, jedna terra, jeden kontejner a jedna udíma
plná debrecínek.

A jak to vše probíhalo? V 8,30 hod. se sešlo asi 15 dospělych a 18 dětí ( někte í
si nás našli později) a rozdělili se do skupin, které jsme auty rozvezli na p edem
vytypovaná místa v katastru obce. A to do Hloušku, pod Bezděkov, Borky, pod
větrolam u prace, k silnicím směrem na Dvorska, sokolnice, praci, ponětovice.
každ brigádník dostal odpadkové pytle a mohl se pustit do práce. Nacházeli se
nejrumější druhy odpadkťr, nejčastěji to byly obaly od potravin, ale i lyhozené
pytle s odpadky uprost ed polní cesty, několik autobaterií, rozbir ch autoskel, ...
Absolutně k nepochopení je nález rozt ískaného monitoru v Hloušku a zbytek
elekhoniky odhozené v potoce. pytle s odpadky se svážely do kontejneru,ktery už
tak nep etékal jako vloni, ale p esto jsme ho zaplnili témě po okraj. se sběrem se
skončilo od 11,30 dol2,30 hod,, kdy se unavení brigádníci sjeli vparku ped
sokolovnou, kde každ dostal douzovanou debrecínku, děti pití, ostatní se dalo
koupit v restauraci. protože i letos vyšlo krásné počasí mohl si zde každ , posedět a
popovídat s ostatními.

A to je vše, možná to vypadájednoduše, ale k uspo ádání takové akce je vždy
pot eba ochota několika lidí, kte í tomu věnují část svého volného času. všem pat í
velk} dík!

Co íci na závěr, snad jedno p áni, aby v Kobylnicích bylo vždy více lidí, kte í
chtějí pro svou obec něco udělat, než těch, kte í se chovají bezoh|edně jak
k p írodě, tak k ostatním. v tom, že se brigády zričastnilo tolik dětí, je jistá naděje.



P.S. Tl den po riklidovém dni někdo vyhodil dvě sk íňky za mostem u potoka
v Hloušku. chtěli bychom občany vyzvat, jestliže uvidíte, že někdo z auta
(většinou tomu tak je) vyhazuje odpad, zapište si, prosím spz auta, někdy se dá i
podle vyhozen ch věcí dopátrat majitel. Tato záIežitost se dá nap íklad i nafotit,
t eba fotoaparátem v mobilu.věc mrižete nahlásit na obecním ri adě, kten- ji dále
postoupí p estupkové komisi ve Šlapanicích. zatento p estupek lze uložit iokutu
až do v.-íše 50 000 Kč. Prosím, nebud'te lhostejní, peníze vynaložené na likvidaci
těchto odpadri jsou nemalé.

Alena ulbrichová

Co rrlčteme z Lroniíg

?amětní foifra o6ce ftofukbe je nejstarší fuorrLo" o6ce. '/ roce 1928 ji začat
psát fuonifuj ]i í ťašíče , ť gonice popisuje, že jž v roce 1924 fut požáíán
oíecním zastupitefstaern, a61 fuo"ií" zača[ psát, 4 rofy aša{ s6íra[ materiá[),
než se ďotéto náročné práce í,ustit
Ilrejstarší ďěliry p e6írá z ťtastirlěď1 morausÉ!, z (Dese{uefft cfr Grněnsft cfr
pa{rlpisuje, Rlrry* pánťtm É,{1 I(ofutnice pat íva$,O nejstaršícfr ďějinácfr
tofro r.líme má[o, poďroínější infonnace začínají počátQ7m 19. stofetí. I{o[em
rofut 1920 žifi nejstarší pamětníci ne6o zna[i informace od xjcfr roďič a
praroďičťt,,

ttázrry foryitof nejfépe napouí, o čem ašem je v Řlonice psáno: ťwz,, Ql6nífy,
Qotoft Rp6ota, ql L"p ro6ot1 a ujměna pofností, |mění o6ce, O6ecní spráaa,
S1.[nice, aopravnictuí, Zďraaotnictaí, Gezpečnost, QožáU, Nraše farnost,
ŠŘpa, Zr,l4y a o61čeje, KobkicQé Eoje, !{aše ná ečí, 'litfu, Qovoďně atď.
foiďa fucfr se zastaaifa afespoň u něElerjcfr z nicfr:

Ťí/qZ
naší o6ci fuk u dáanjcfr [o6ácfr twz,Stáaa[a na místě, 1erému se ífo[o

,pa starém ďao e', 'Ten se nacfráze[ v místecfr, fo[e ďnes stojí frasiž p. leďen
z fomen této tarze je zasazen ae zďi noaě postaaené frasič g a je na něm
nápis: ,,Za urozenéfro pána lana Q1ekÉgfro i Edrrrlg o ,o t(oal-r"icícfr ftta
páně 1563" a zna{rufuwice.'/do6ě, fo$ stáaa[a al{ofufnicícfr ttlrz, 61[o i
foryto potofot trocfru jinďe, než ďnes. ť Řgonbe se ďočteme:"Ťarz futa cfrráněná
ze strany zápaďní ry6níŘ9m, ze stran) ujcfr.o[ní potoÉgm, Elerj se tefrď1

zafrradami číset (rynějšícfr ďom ) 91, 87, 81, 82, 85, 124, 137, 88 a 90 folt
ďomu rynějšífro čísfa 5 vinu[.' folusíme si te[1 p eďstatlit, že poto{ te ,[
zafrraďami, Oď zafrraď1 l(rátoujcfr a Ql1nifui se p i6[ižor.,at Lsikici ufire !,t'a

I

l

llráusq o6ta gt turz, 1erá ,taď ,, místě dnešní frasič x, joŘpb o[
sifnice a ďáfe te{{ až folfem ďomu Šmíďorrjcfr (veďte par{u)

,KťGt\rÍKŤ
ťftofukicícfr 6lrob ta g 2 ryŽníQy. ťZ,l/, Ttorní na 50 folp Rw* o cDo[ní na
120 {op ppr ,l(ďe bb tlto ryínífy určitě není tajemstuí pro t1 z ntis, Ele í
aí, fofe se ďnes ífoi ,,5{a ryínífulcfr". Qro t7|, Étr í b to nerlěďěfi up esním, že je
to prostranstrlí mezi potoŘgm a oďaoťnoaací strufrou-a místě trar.,ní š ptfu,
fotíafouéfro friďtě a ještě ďá[sněrem jižně oďpo[ní cest1 oď futoaefr{Eor{um.
Dá[e cituji , ltfa ja e frníz [o z[e množstrtí aoíruífro ptactaa, Ř,leré na osení
p soíifo mnofro šŘ,Oó. Ivíkdé ptactv)o, uejce a ryb b0 cfruďině o7rry{bu
potraaou, I{orní ryínífrfuf spuštěn mezi [it1 1s24-1s40. 'í/ fttech 1841 a 1842
fu[ aokt rl6níft,. spuštěn a r2sušen, .,,., Káí1p, foĚďéfro rofut se pi
zamrznutí ryíníRg. žat I(pžďéfro t etífro rofut žaf se ,pafacfr" u ftgl ene.......
rostf íácfror, ze 1eréfto se frotoai$ žáÉgm taš 7.

Co se děje v klubu maminek...

V rínoru jsme si techníkou ,,trhóme o lepíme" uděloli zajíčka na
pověšení do okno nebo no ozdobu lednice. Cvičíme na rťnné bósničky o
písničky, jedno cvičení bylo věnovóno cvičení s bolónky, kdy si děti
rozvíleli dovednost v chytóní a házení s balónkem, jeho posílání pod
p ekóžkomi opod, Vyróběli jsme ,jorní pozdrovy" z plechovek,
barevného, tvrdého q vlnitého, popíru, do kter ch si děti domo zosely
obilí nebo e ichu. čorovoli jsme s provózkem o barvami. z potisknuŤého
popíru jsme vyst ihli p óní ve tvoru velikonočního vojíčko. které bylo
otvírocí o děti jím udělali rodost nejen bobičkóm, Byli jsme se podívot
no jehňótko, kteró bylo skoro celá černó, mominky ovečky o jednoho
berono. Jehňótko si děti mohly pohladit, ole no berona se jen z uctivé
vzddlenosti dívoly. p ed velikonocemi jsme si udělali zva ečky zcjíčko
s mrkvičkomi o mašličkou. Byli jsme no ndvštěvě u pono Chlupo, kde jsme
vidělí nejen štěňótka, ale také póvo, koně s h íbótky o poníky, no
kter ch se děti projely po dvo e. K svótku motek jsme vyróběli
prsfo\^ mi barvomi moŤ lky z popíru, nakteré děti domo nolepily svoje



7

fotky o měly krósné dórky pro bobičky, pomocí foukocích fix
jsme si ze starého tričko udělali nové, byli jsme no molém vyletě no kole
opod.

V klubu jsou toké k zop jčení starší číslo čosopis pro rodiče o novó
číslo čosopisu Děti a my. Z mote ské školy jsme dostoli sody kostak,
koberec se silnicemi, r znéhry no procvičení dětské moŤoriky o borev a
toké storší Polykorpovu sŤovebnici, p es kterou děti p elézají,hózí do
ní bolónky o obíhojí p i našich cvičeních. Tímfo děkujeme pí. učitelce
Utěšené z MŠ zadorovoné pom cky.

Zveme všechny mominky s děŤmi, kte í by zo nómi chtěli p ijít o
to každé ter od 15,30 hod v klubovně družinek, ve dvo e za
knihovnou.

petro štefkovó

Hrkání v Kobylnicích

Hrkání v Kobylnicích byla tradice, která se po většinu rok udržovala p i
životě, Proč byla? Protože letos se na hrkání sešly vždy maximálně 2 děti ráno
nebo také dítě žádné. V pátek večer už nechodil nikdo, stejně tak v sobotu. Není to
škoda? Neudržovat alespoň nějakou velikonoční tradici. Ale rodiče se bohužel
Ňáíí, že se jich to net_ ká, Proč bych tam to dítě měl posílat? T eba i proto že díky
společn m aktivitám se poznají i děti, které spolu nechodí do školy, udržuje se
jejich soudržnost a ve vesnici nevymizí všechny tradice. Prosím rodiče, aby p íští
rok nezapomínali dětem hrkání p ipomenout, aby se po vesnici, místo ticha,
rozléhalo pravé velikonoční hrkání, které nahrazuje zvonění zvonri.

petra Štefková

Rodq obce vyzyvá dítě, které v rámcj soutěže o název lípy
novrhlo název ,,STOLIST Á" , Qt' se p ihlósí na OÚ, obychom
vědělj, komu poŤ í odměnq.
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KULIČKIÁDA

Dne 13. 5. 2006 se uskutečnil 2. ročník Kuličkiády. Poěasí bylo všelijaké, ale
nakonec nepršelo. Děti byly rozděleny do t í skupin dle věku a čťvrtou skupinu
tvo ili dospělí. Velmi děkujeme dospělym, kte í nám neváhali pomoci p i
organizaci, když nám vypadly d íve domluvené rozhodčí. Byli to: Šárka Fatková,
Alena ondráčková, petr pešek, zichová Martina a u doprovodné soutěže ,,házeni
míčkri do tygra" nám pomohla paní Ji íčková, ještě jednou všem velké díky.
A jak to dopadlo? Všechny děti dostaly malou odměnu a diplom, na 2. a 3. místě
r"_ hru a první v každé skupině dostali dort (Za zajištění dortri děkujeme paní
Karmazínové.) letos ve tvaru auta, berušky, kabelky, dťrlku s kuličkami,........
V sledlcy: 1. kategorie: děti do t í let: 1. Adélka Zlatníková,2.Matěj Smetana, 3.
AdélkaNovotná; 2. kategorie: děti 3 - 5let: l. Barborka Pešková,2. Danielka
Jind ichová, 3. Deniská Vejmolová; 3. kategorie: děti 6 - 8let: 1. Dan Doleček,2.
Tomáš Prus, 3. Bára Benešová.
Všem děkujeme za čast a těšíme se na t etí ročník Kobylnické Kuličkiády.

petra Štefková

D ňové odpoledne

16. záii se uskuteční druhé Dyňové odpoledne. Soutěžní
d ně budou letos rozděleny do dvou kategorií a to na dyně, které
vyrobí děť samy a d ně rodinné, které budou vytlroíeny za
asistence rodičri. O ,,nejd}ni" budou opět rozhodovat všichni
dospělí. V 17 hod. začne hrát country kapela a dle počasí bude i
večerní zábava. Všichni si budete moci koupit douzovanou
debrecinku a strávit pdjemné odpoledne i večer v parku.

1. nĚrsrn oLyMpIJSKE HRy v KoByLNICÍCH
Je rano sobota l0. června 2006. Venku vytrvale prší, obloha je beznadějně
zaha|ena těžk; mi mraky, jako ostatně po většinu p edchozích dní, Nic
nenasvědčuje tomu, že dnes v 9 hodin se v parku u sokolovny v Kobylnicich
sejde padesátka dětí, p ihlášen;ich na olympiádu.
V 8.00 se skupinka po adatel schází u pódia, aby se rozhodla, že ,,Jdeme do
toho!" Zrovna p estává pršet, p ichazejí první děti, keré si postupně
p ipevňují startovní čísla a potwzují svoji ričast ve sportovních disciplínách:
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běh na 1 km, hod do dálky, skok do dálky, st elba ze vzduchovky, běh na
l00m a fotbal.
V 9 hodin se rozehnaly mraky, vykouklo sluníčko a po adatelé z ad m ch
kamarád i zíad rodič teď mají plné ruce práce s vy!,čením jednotlir". ch
stanovišt', jednak na travnatém fotbalové, h išti, jednak na sousedním
(blátivém) tréninkovém h išti a prostor pro st elbu zajistili místní hasiči na

bl valych tenisoq ch kurtech.
Parkem zní p íjemná hudba. S D.J. Martinem Benešem jsme adu dní

dop edu sestavovali vhodn repertoár, hlavně pro driležité okamžiky.
A už je to tsdy! V pril desáté slavnostně vchází pr vod mlad ch sportovcli

v čele s olympijskou vlajkou p ed pódium, kde všichni sledují vztyčení vlajky
a posléze zapáleni olympijského ohně.

Od této chvíle až do l5ti hodin všichni malí závodníci bojují ve všech
věkov,_ ch kategoriích o skutečné medaile. Na stupních vítěz se postupně

st ídají nejrispěšnější zjednotliv_ích disciplín, kte í si rozdělili celkem 60

kovol ch medailí. A jelikož se všechny děti ohromně snažily o co nejlepší
vl sledky, každé dostalo na závěr nádhemou pamětní medaili. A zkrálka
nep išli ani všichni po adatelé a diváci, kte í vydrželi u sokolovny až do
slavnostního ukončení olympiády.

Márn pocit, že těch několik t}dnťr p íprav určitě stálo za to, aby
kobylnické a pratecké děti i s dospěláky mohly zažít atmosféru atletic ch
závod , soust edění p i st elbě a frzickou náročnost fotbalového tumaje. Bylo
milé v následujících dnech potkávat na ulici děti s medailí na kku.

Škoda, že pratecká škola zrovna odjela na školu v p irodě. Pokud
v budoucnu uspo ádáme další ročník olympiády, využijeme noq ch
zkušeností, stejně jako děti, kterych se snad p ihlásí víc a v daném termínu. A
pak nás neodradí špatné počasí!

Závěrem chci poděkovat všem po adatel m z ad rodičri a kamarádri, dále
člen m místního sboru dobrovoln ch hasič , paní doktorce Machalové,
v,_ boru TJ Sokol Kobylnice a naší Základní škole, hlavně paní učitelce
Georgiadisové.
Akci sponzorovali: OU Kobylnice, hudební skupina Flash, firma Bonapart
group s,r.o.- v roba nábytku a Keramické závody Michaela Konečného.
Děkujeme!

Zakultumí komisi p i Radě obce Kobylnice Vás zdraví Petr Beneš.
Sportu zdar !!!

l0

Fa. DaD Jana Dolejšovď
Bytov ,krtil

Prošívané p ikrvk1l

P.rovddí čištění pe í a šití p ikr vek a polšttí
sití zdclon
zakózkovd v ,roba
po domluvě odvezeme - dovezeme

V naší prodejně Vám nabízíme další sortiment zboží :

a PoKtá e l p ikr vky pé ové i z dutjch a dutj,ch kuličkov ,ch vláken
* Zdravotní polštá e
.|. Povlečení a prostěradla
* Záclony
* Dekorativní doplňky do bytu
* Galanterie

adresa:
Masarykova I01 (nádraží), Rajhrad 664 6I
Tel: 547 229 I02, 603 228 076

9-12 13-17hod

e-mail: tlolc istlt,u. iGiscznam.cz

*
{.
*
.|.



Lšku nabízí:
stavební spoření
úvěry na bydlení
životní pojištění
penzijní připojištění
investiční produkty .

Prémie je určena všem klien!ům, kteří si uzavřou prvotní
smlouvu o stavebním spoření u ČVISS.
Uzavřením smlouvy můžete navíc získat nárok na čerpání státní
podpory ve výši až 3000 Kč ročně.
Neváhejte s uzavřením smlouvy s letní prémií od Lišlcy: Nabídka
je časově omezena a platí od 1. 8. 006 do 30.9. 2006.

Váš finanční poradce:

ŠUÍnOVÁ DRAHOMÍRA
SoKoLNICni rss
KOBYLNICE
mob: 731 414 944

šrnrxovÁ pETRA
soKoLNIcxÁzll
KOBYLNICE
mob:604 107 656

KE KAŽDÉ SMLOUVĚ DÁREK

vydává obec kobylnice, neprošlojazykovou úpravou. příští uzávěrka číslaje 20.
9,2006,příspěvky můžete nosit p. Karmazínové, p. Štefkové nebo na OÚ.


