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Milý čtenáři zpravodaje,
dostává se ti do rukou jeho poslední letošní číslo. Pokud ho začínáš číst ještě před Štědrým dnem jsi pašák. Ke slavení nejhezčích
svátků v roce máš zřejmě všechno připraveno. Pokud nemáš, tak se
alespoň nestresuješ a nehoníš, což je ve své podstatě správné a koresponduje to s myšlenkou či přáním o klidném prožití Vánoc.
O symbolech těchto svátků jsme již ve zpravodaji psali. Víte, že
hlavní symbol, kterým je bezesporu stromeček tu nebyl odjakživa?
V Čechách se poprvé objevuje v Praze, a to až v devatenáctém století. Jeho předchůdcem byly jesličky nebo betlém.
Tradici betlémů údajně založil svatý František z Assisi. Ten v roce 1223 nechal v jeskyni sloužit mši, při níž inscenoval podle tradovaných popisů, výjev z Betléma. Kromě Svaté rodiny zde účinkovali i
oslík a volek. Figurální betlémy se zrodily také v Itálii. Za předchůdce figurálních betlémů jsou považovány jesličkové skříně a oltáře.
První betlém ve střední Evropě byl kolem roku 1560 vystaven v Praze, odkud se šířil po celém českém království. Nejhorlivějšími šiřiteli
byli jezuité. Císař Josef II., však v 18. století zakázal veřejné vystavování betlémů. Tím ale nepřímo podnítil rozmach jejich výroby v
domácnostech. K jejich výrobě se používaly různé materiály. Nejčastěji dřevo, ale i papír, sklo, keramika, sláma, textil. Vznikaly betlémy
krajkové, drátěné, z perníku nebo čokolády. V 18. století vznikl
v Kuksu monumentální pískovcový betlém, jehož autorem byl známý sochař Matyáš Braun.
Nejznámějším českým betlémem je bezesporu Proboštův mechanický betlém, který se společně s třemi sty dalšími nachází v Muzeu
betlémů v Třebechovicích pod Orebem. Naše republika se také může
pyšnit největším betlémem na světě. Nachází se v Jiříkově. Tvoří ho
138 soch v životní velikosti. Jsou rozmístěny na ploše čtyř hektarů a
dohromady váží 20 tun.
Nejbližší výstava betlémů bývá na přelomu listopadu a prosince
v Hodoníně. K vidění je zde jejich nepřeberné množství. Vyrobeny
jsou ze všech možných materiálů.
Ale nemusíte až tak daleko. Ve hvězdlickém kostele je od Štědrého dne až do Hromnic vystaven pěkný betlém. A kdo má raději ten
živý, nebude určitě chybět 25. prosince v Milonicích.
Tak, jak je krása betlémů a třpytivá záře stromečku s dárky viditelným symbolem Vánoc, ať je tím symbolem neviditelným, ale důležitějším štěstí, láska, pokoj a vzájemné porozumění. Přejme si, aby
tomu tak bylo nejen v našich rodinách, ale v celé společnosti.
Co ještě obsahuje toto číslo Zpravodaje?
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Osmou část „Kapitol z historie Hvězdlic“ tentokrát vynecháme,
pan Jaroš z Cimburka sezením na Hvězdlicích nám to jistě odpustí.
Tradiční slovo starosty vynechat nelze.
Rovněž tak Informace z jednání zastupitelstva městyse Hvězdlice.
Pro ty z Vás, co neholdujete kultuře a sportu je tu Společenský život v obci aneb události v kultuře a sportu.
Společenskou rubriku si určitě přečte každý.
Aktuální kulturní kalendář na rok 2011 Vám dá typy: co to bude,
kdy to bude, kde to bude a kdo to pořádá.
Oznámení úřadu městyse Hvězdlice nejen o poplatcích.
A na závěr přece jen trocha historie.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Právě se Vám dostává poslední číslo Hvězdlického zpravodaje do
Vašich rukou v tomto roce, ale zároveň je prvním číslem v tomto volebním období 2010 – 2014.
Po komunálních volbách, které se uskutečnily v polovině měsíce
října, se sešlo nově zvolené zastupitelstvo městyse Hvězdlice, aby si
zvolilo starostu, místostarostu, členy rady, finanční a kontrolní výbor, komise městečka a všichni již zahájili svoji činnost. Děkuji
všem občanům za účast ve volbách, jménem nového zastupitelstva
městyse Hvězdlice.
Nyní Vás seznámím s akcemi, které se nám podařilo dokončit.
Posečení všech zelených ploch, úklid opadaného listí, úklid hřbitova, vyčištění příkopů, které odvádí vodu do toku před obcí a to tak,
aby při jarním tání sněhu nedocházelo k zaplavování místních komunikací. Zajištění ovocných stromů proti okusování zvěří a opěrnými kůly, aby nedošlo k ulomení korunky stromu pod tíhou sněhu.
Koncem měsíce listopadu napadl první sníh a začali jsme s úklidem
sněhu, jak s chodníků, tak z místních komunikací. Znovu upozorňuji majitele motorových vozidel, aby neparkovali na místních komunikacích, a tím nám brání v úklidu sněhu a v odvozu komunálního odpadu. V měsíci prosinci byla zakoupena fréza na úklid sně4

hu. V tomto období máme jen dva pracovníky na odklízení sněhu a
na další práce.
Na zasedání zastupitelstva městyse jsme odsouhlasili akce pro
příští rok, které je nutno uskutečnit v souvislosti s oslavami 750.
výročí první písemné zmínky o Hvězdlicích. Mezi odsouhlasené akce
jsou zařazeny tyto akce – oprava hasičské zbrojnice jak ve Starých
tak v Nových Hvězdlicích, oprava stěny u Augustýnka – odstranění
speciální nanesené omítky na ohradní zdi a znovu omítnutí vápennou omítkou, oprava pomníků z I. a II. Světové války, zateplení domu 211., oprava místní komunikace na Zdravou Vodu, dokončení
údržby v KD, výkupy pozemků pro potřeby obce, zajištění dotace na
rekonstrukci školy na byty a další akce dle potřeby a financí obce.
K oslavám 750. výročí bude uspořádána schůzka všech organizací v měsíci lednu 2011.
Akce v kulturním kalendáři pro rok 2010 pomalu končí. Všem
organizátorům patří poděkování za přípravu těchto akcí a jejich obětavou práci.
S koncem roku přicházejí Vánoce – svátky pokoje, klidu a míru.
Dovolte mi, abych jménem Zastupitelstva městyse Hvězdlice i jménem svým Vám popřál šťastné prožití svátků vánočních, hodně
zdraví, štěstí, pracovních úspěchů a plno lásky ve Vašich rodinách.
Alois Kadlec
Starosta

Z jednání Zastupitelstva městyse Hvězdlice
Ještě než začnete číst informace z jednání Vašich zástupců, nebude od věci, si zastupitelstvo v novém složení představit.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Bohuslav Bárta, člen
Ivan Bojanovský, člen Rady
Miroslava Dvořáková, členka
Jiří Hála, člen Rady
Petr Handlíř, člen
Karel Hošťálek, člen
Alois Kadlec, starosta
Petr Kotouč, člen
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9. Ing. Eva Lukášková, PhD, člen
10.Rudolf Poles, člen
11.Mgr. Jitka Polesová, člen Rady
12.Ing. Antonín Přerovský, místostarosta
13.Lubomír Stenchlák, člen
14.Ing. Zdeněk Tejkal, předseda finančního výboru
15.Věra Vítková, předsedkyně kontrolního výboru

Z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice se sešlo 8. 9. , 8. 11. a 8. 12. a
projednalo mimo jiné:
°zachovat katastrální hranice mezi k.ú. Nové Hvězdlice a k.ú. Milonice dle původní historické hranice
°stavební úpravy budovy bývalé ZŠ Hvězdlice – přestavba na byty.
° oznámení MěÚ Bučovice, odboru dopravy o úplné uzavírce komunikace Hvězdlice-Uhřice
° dopis JMK Brno o příspěvku na Integrovaný dopravní systém
JMK Brno na rok 2011 ve výši Kč 29.950 a jeho zařazení do rozpočtu na rok 2011
° žádosti o přidělení obecních bytů
° zakoupení sněžné frézy pro potřeby obce
° rozpočet Svazku obcí Mezihoří
° rozpočet městyse Hvězdlice na rok 2011
° žádost o povolení akce „Vyschlé kópák“
° zpoplatnění rozvážky obědů obecními pracovníky
° návrh akcí na rok 2011
° územní plán Hvězdlic
° první zástavbovou zónu v Územním plánu Hvězdlic
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Události v kultuře a sportu
Z činnosti kulturní komise
Poslední akcí naší kulturní komise bylo setkání seniorů, které
proběhlo v pátek 4.listopadu v sále kulturního domu. Hojná účast
našich dříve narozených spoluobčanů (bylo jich asi 80), nás přesvědčila o smysluplnosti této akce. První část programu byla tradiční. Všechny zúčastněné potěšily svým vystoupením děti z mateřské
školy. Starosta obce pak přítomné seznámil se současným děním
v obci i s plány na příští období. Pak následoval kulturní program
v podání lidového vypravěče Slávka Kubíka, který doplňoval zpěvák
a harmonikář Fanóš z Veřovic. Toto vystoupení se ale nesetkalo
s všeobecnou kladnou odezvou. Kromě občerstvení, které pro účastníky zajišťovali plynule členové kulturní komise, si každý odnášel
i pěkný upomínkový předmět. A ti nejskalnější si na závěr ještě pěkně zazpívali.
Ing. Zdeněk Tejkal
bývalý předseda kulturní komise

Z činnosti Sportovního klubu Hvězdlice
V sobotu 28. listopadu jsme uspořádali již 7. ročník uličního
turnaje v malé kopané. Přestože zatím ještě nedokážeme poručit větru, dešti a naše sportovní akce provází téměř vždy solidní počasí,
tentokrát to bohužel nevyšlo. I přes sychravé počasí se sešlo asi 25
hráčů a stejný počet diváků. Mnozí sice zavítali na hřiště spíše na
pečínku a svařák než na fotbal, ale nakonec měli obojí. A dobrého
fotbalu tu byla spousta. A jaký byl výsledek našeho snažení?
Pohár starosty Hvězdlic získalo spojené mužstvo Hliníku a Křébu. Na velmi pěkném druhém místě skončili borci Wilsonovy třídy,
Harachova a Rynku. Třetí pak starohvězdličáci posílení o hráče
z ulice u Sv. Jana.
Co nás, ale hlavně Vás ještě letos čeká? Pokud obdržíte včas
zpravodaj, tak v sobotu 18. prosince 10. ročník Sněhulacupu, se začátkem o půl deváté. Na první svátek Vánoční 25. prosince pak 13.
ročník turnaje v nohejbalu. Místem konání je školní tělocvična, začátek v 9 hodin. Na obou akcích je zajištěno tradiční občerstvení.
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Na závěr svého příspěvku ale i letošního roku a v předvečer Vánoc bych chtěl popřát našim členům, příznivcům, ale i všem ostatním hvězdličákům klidné a štědré Vánoce, zdraví, štěstí a pohodu
do nového roku.
Ing. Zdeněk Tejkal
předseda SK Hvězdlice

Občanské sdružení Slovan
Maškarní ples pro dospělé již třetí v pořadí, se letošního roku
konal 30. října 2010 v místním kulturním domě. Začátek byl stanoven na 21:00 hodin. Opět byla objednána kapela AMETHYST z
Blanska a tak jako loni přijela s dobrou náladou a skvělým repertoárem.
Hostů přišlo cca 80 a většina z nich převlečená za nějakou
masku. Všichni se dobře bavili na tanečním parketu, a pokud je popadla náhlá žízeň, mohli ji přijít utišit do nově vybudované kuchyňky, která má vše, co je potřebné. Tancovali a bavili se všichni až do
časných ranních hodin a bylo vidno, že některým se ani domů nechtělo.
Jsem ráda, že okruh našich příznivců pro tento druh zábavy se
rok od roku zvyšuje. A nejen jim, ale všem, kteří čtou tento zpravodaj bych ráda popřála, ať jsou letošní svátky opravdu svátky klidu
( děti budou pořád chodit a ptát se, kdy už přijde Ježíšek ), lásky
( kapra nikdo jiný nezabije ), pohody ( stromeček za vás taky nikdo
nenazdobí ) a hlavně Vám přeji pevné zdraví v Novém roce 2011.
Jana Vojtková

Z činnosti Sboru dobrovolných hasičů Nové Hvězdlice
6. listopadu – se dožil náš velitel Lubomír Stenchlák 45. let. Přišli
jsme mu popřát pevné zdraví, trochu štěstí a předali mu dárek pro
potěšení.
20. listopadu- se náš starosta sboru Josef Habrda zúčastnil shromáždění starostů SDH Vyškov v restauraci Zlaté rybky v Tučapech.
Program mimo jiné obnášel i zvýšení příspěvků na odvod Okresnímu
sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.
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20. listopadu – Výbor SDH uspořádal v přísálí kulturního domu
společenský večer pro naše členy a jejich manželky a také pro ostatní občany. Letos byl mimořádný zájem, protože se nás sešlo padesát
jedna. Všichni přítomní se velmi dobře bavili a také zatančili při
dobré muzice. Dodatečně jsme předali dárek našemu členovi Petru
Juhaňákovi k jeho padesátinám a popřáli mu hodně zdraví do dalších let.
26. listopadu – v Bučovicích se konala schůze velitelů všech jednotek, které spadají pod Bučovice. Sešli se tam velitelé JPO 5 a za naší
jednotku JPO 3 velitel Lubomír Stenchlák.
12. prosince – čtyři naši členové byli navštívit v Kroměříži našeho
čestného člena Aloise Procházky.
Vážení spoluobčané,
Přiblížil se konec roku 2010. Výbor sboru dobrovolných hasičů Nové
Hvězdlice Vám všem přeje krásné a radostné prožití svátků vánočních a v Novém roce 2011 pevné nervy a hodně zdraví.

Jan Kolofík
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Společenská rubrika
Významné životní jubileum oslaví naši spoluobčané:
Paní
Pan
Pan
Paní
Paní
Paní
Paní
Paní

Veronika Žídková
Josef Šilhan
Jiří Hála
Marie Filipová
Danuše Mlčoušková
Jiřina Machalová
Anna Dobiášová
Marie Nevyjelová

80
65
60
60
70
80
93
85

let
let
let
let
let
let
let
let

Paní
Paní
Paní
Pan
Pan
Paní
Pan
Paní
Paní

Marie Babyrádová
Olga Chyťová
Františka Chlupová
Antonín Straka
Alexandr Rácz
Františka Šemorová
Bořivoj Kolařík
Ludmila Dumová
Anna Kiliánová

94
70
90
70
60
96
80
91
90

let
let
let
let
let
let
let
let
let

Přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let.

Naposledy jsme se rozloučili se spoluobčany :
Panem
Panem
Panem

Jaroslavem Viktorinem
Radomírem Honzákem
Miroslavem Povolným

Pane
Panem
Paní
Paní
Paní

Vladimírem Krištofem
Karlem Závodným
Jiřinou Kostelkovou
Boženou Kellerovou
Marií Kramlovou
Čest jejich památce

10

Kulturní kalendář městyse Hvězdlice na rok 2011
Datum
8.1. 2011
22.1. 2011 14:00
22.1. 2011
26.2. 2011
12.3. 2011
březen
30.4. 2011

Název akce
Valná hromada
/přísálí KD Nové Hvězdlice/
Novoroční koncert Kyjovského orchestru
/zámecká kaple Domova Hvězda
Ples
/sál KD Nové Hvězdlice/
Ostatky
/průvod městysem/
Dětský karneval
/sál KD Nové Hvězdl./
Turnaj ve stolním tenise
/tělocvična/
Pálení čarodějnic v Nových i ve
Starých Hvězdlicích

Pořadatel
Hasiči NH
Kulturní komise
Sportovní klub
Hasiči NH
Kult. Komise,SK,Hasiči
Sportovní klub
ČSŽ, NH Občanské
sdruž. SH

5.5-6.5.2011

Oslava 125. výročí založení SDH v NH

Hasiči NH

4.6. 2011

Dětský den - hřiště
Vepřcup-turnaj v malé kopané
/hřiště SK/
Starohvězdlické hody
/náves SH/
Turnaj veteránů v malé kopané
/hřiště SK/

Kult.komise,SK,Hasiči

25.6. 2011
5.-6.7.2011
9.7. 2011
22.7-24.7.2011
19.8.-21.8.2011
Srpen 2011
Září 2011
Říjen 2011
Říjen 2011
Listopad
25.12.2011
31.12.2011
31.12.2011

Krojované hody v Nových Hvězdlicích
„Vyschlé kopák“.sjezd motorkářů
/koupališti v Nových Hvězdlicích
Ukončení prázdnin
/myslivecká chata/
Loučení s létem-turnaj v kuželkách SH
Uliční turnaj v malé kopané
/hřiště SK/
Maškarní ples pro dospělé
/sál KD NH/
Tradiční setkání seniorů
/sál KD NH /
Turnaj v nohejbale
/školní tělocvična /
Sněhulacup-turnaj v malé kopané
/hřiště/
Silvestrovské sousedské posezení
/buňky ve SH/

Sportovní klub
Občanské sdruž.SH
Hasiči SH
Sportovní klub
OS Slovan,SK
Sdružení motorkářů
Myslivecké sdružení NH
Občanské sdružení SH
Sportovní klub
OS Slovan
Kulturní komise
Sportovní klub
Sportovní klub
Občanské sdružení SH,
Hasiči SH
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Oznámení úřadu Městyse Hvězdlice
Dne 23. 12. 2010 budou provedeny odpočty vodoměrů. Žádáme všechny odběratele vody z obecního vodovodu o zpřístupnění vodovodních šachet, případně nahlášení stavu vodoměru na Úřad
městyse Hvězdlice nejpozději do 31.12. 2010.
V pondělí 17. ledna 2011 se začnou vybírat všechny poplatky za
rok 2011, tj.:
1) vodné ( Kč 20 /m3)
2) poplatek za komunální odpad (Kč 500/ osobu nebo chalupu)
3) poplatek ze psa ( občané Kč 120/ psa, důchodci Kč 60/psa)
4) nájemné za popelnice ( Kč 160/rok/kus)
5) nájemné z obecních pozemků ( dle smlouvy)
Prosíme občany, aby přišli poplatky uhradit včas, nejpozději do
31. ledna 2011.
Svoz popelnic
V lednu budou svozy probíhat ještě na staré známky, svoz dne
3. 2. 2011 bude již na novou známku, proto upozorňujme všechny
občany, že je nutno uhradit poplatky za tuhý komunální odpad
nejpozději do 31. 1. 2011.

Rozvoz obědů v roce 2011
Zastupitelstvo městyse Hvězdlice rozhodlo, že od 1. 1. 2011 bude
zpoplatněn rozvoz obědů z Mateřské školy i z Domova Hvězda
Hvězdlice. Dovážka jednoho obědu bude za 5 Kč. Všichni občané,
kterým se bude oběd vozit, zaplatí měsíčně zpětně, podle počtu skutečně dodaných obědů, na Úřadě městyse Hvězdlice. Platbu je třeba
provést nejpozději do 5. pracovního dne následujícího měsíce.
Požadavky na dovoz obědů hlaste na tel. 517 358 616 nejpozději
den předem.
Pohyb obyvatel ve Hvězdlicích v roce 2010
K datu vydání zpravodaje se ve Hvězdlicích narodily 3 děti. K trvalému pobytu se přihlásilo 33 občanů. 9 se jich v tomto období odhlásilo. Zemřelo 24 spoluobčanů.
/Tyto údaje jsou včetně obyvatel Domova Hvězda./
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Trocha historie na závěr
I když vím, že ne všichni holdujete historickému bádání a některé z Vás dodnes v noci straší Váš učitel dějepisu, neodpustím si na
závěr malý výlet do historie.
Pátého prosince letošního roku uplynulo 205 let od bitvy u Slavkova. Není třeba připomínat, že se zde střetla vojska tehdejších spojenců Rakouska a Ruska s vojsky Francouzskými. Jejich snahou
bylo zabránit Napoleonu Bonapartovi v další expanzi po Evropě.
Jak skončila, víme. Slavným vítězstvím Napoleona.
Já se spíš, s pomocí zápisů tehdejšího Hvězdlického faráře Ignáce Alselma Lihna, pokusím přiblížit Vám čtenářům dopad těchto
událostí na život vašich předků.
Po uzavření spojenectví mezi Rakouskem a Ruskem se začalo
Ruské vojsko přesouvat na Moravu, aby posílilo před Napoleonem
ustupující Rakušany. Situace vyžadovala rychlý přesun, proto obyvatelé Hvězdlic, kteří vlastnili koně „duchovní, mlynáři, hospodští,
ba i vrchnostenští úředníci své koně s kočáry museli dát, na kterýchž se jen ruští důstojníci vezli. Prosté vojsko muselo ujít denně
10 mil a to na ten způsob, že polovina se vezla a druhá šla pěšky, a
naopak. Při tom bylo velké soužení, někdy v celém městečku ani
jednoho koně vidět a k dostání nebylo.“
Lid upadl v netrpělivost na těmi Rusy, dílem že nevlídní byli, a dílem
pro to sužování. Neboť čtyři muži jejich byli v stavu tolik sníst, co
našich dvanáct. A jak ještě. Všechno smíchané dohromady. Hrách,
kroupy, zelí a brambory spolu vařené, byla pochoutka pro ně. Jídlo
pro vojsko muselo dát obyvatelstvo vesnic, kudy táhlo. Nepřítel však
i přes snahu spojenců postupoval od Vídně na Moravu. „Tehdy
v měsíci listopadu vpadl do Brna, bez nejmenší rány. Na to tehdy
rozložil se k Slavkovu. Do Hvězdlic“ přijelo 7 Francouzů, ale poněvadž našich 22, dílem hůlánů bylo, kteří vartu za dvorem měli a ten
muž, který na vartě stál, vystřelil. Tak se hned obrátili a ujížděli
k hájku kozlanskému. Ti naši se za nimi pustili, ale bylo již pozdě.
Na to ti naši vojáci odjeli, druhého ale dne přijelo jich pak 7, a držela se varta proti nenadálému vpádu nepřátel.
Tehdy ze všech dědin okolních lid ujížděl. Z Dražovic i Kučerova,
z Hlubočan, Lysovic, z Podbřežic, s koňmi a vozy s dětmi. Ženy a
mladý lid utíkal sem k horám, a skryli se u Zdravé vody. Ba i ve Starých Hvězdlicích bylo plno lidu.
Každý kdo mohl, své věci skrýval, zakopával, zazdíval. Taky
v kostele v sklípku bylo přes 300 měřic ovsa skryto a mnoho ječme-
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ne v měchách. Na tom bylo mnoho škody, neboť porůstal ten oves, a
na spodku byl jako kožich porostlý, protož ho 14 měřic scházelo.
Mezi tím časem Francouzi zle hospodařili. Odevšad víno žádali,
pivo se jim muselo vozit do Kozlan, Čechyně a do Černčína. Co nevypili, to zničili. Muselo se také vozit proviant. Seno, sláma, oves,
krávy, chléb. A ti co to vezli, hned pozbyli koně. Francouzi jim také
na cestě kradli pláště, rukavice, haleny, neboť byli oškubaní. Obzvlášť pěchota, to byla žebrota. Škoda, kterou I. A. Lihn vyčíslil, činila ve Starých a Nových Hvězdlicích 4044 zlatých.
Pak nás nenadále přepadla taková síla vojska, která poslední trochy našeho dříví, slámy, chleba a co bylo strávila. O to všechno jsme
od toho ruského vojska došli z té příčiny, že jich veliký počet byl,
kterého my prostí lidé nemůžeme všechno uvést. Jen toliko, co jsme
očima viděli, neb tu u nás na našich půllánech se začal proud jejich
i ten táhl v jednom cuku až dolů. A to stály tři dni a mnoho škody
nadělali u dobytka a drůbeže, v chlebě a na celé mohovitosti neb
jsme jimi tak obklíčeni byli, jako nejhustším deštěm, dokola, že se
ani hnout nemohlo, neb tu v domech jen důstojníci leželi. A skrz
nedostatek kvartýrů 7 neb i 9 i víc v domě jich bylo. A jiní sprostí
v poli. A tu stáli 3 dni a po těch dnech táhli ke Slavkovu, ale nadarmo, než to francouzské vojsko jich brzy rozehnalo.
Nebylo jednoduché ocitnout se v oblasti, kde se bojovalo, nebo
kudy táhla vojska válčících stran. Nezáleželo na tom, byl-li to voják
náš nebo nepřátelský. Všichni prosté obyvatelstvo zbídačovali stejně.

Přeložil a volně upravil Ing. Zdeněk Tejkal
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OPRAVY
AUTO

KAROSERIÍ
VČETNĚ
I MOTOVETER ÁNŮ

Ladislav

Kuba

Poskytuji opravy a úpravy všech karoserií osobních a užitkových vozů všech typů a značek. Specializuji se především na opravy karoserií historických vozidel. Provádím také tuningové úpravy vozidel.
Do mé nabídky služeb patří také:
1. opravy havarovaných karoserií
2. generální opravy karoserií
3. ošetření dutin včetně oprav podvozku
4. příprava karoserie na technickou prohlídku
5. sklení
6. montáž střešních oken
7. výměna a opravy výfuků- pro historická vozidla zhotovení nových výfuků dle dokumentace
8. montáž tažných zařízení
9. dílenská klempířská výroba – opravárenské lemy blatníků a jiných částí karosérie
10.veškeré opravy s dodáním náhradních dílů a vylakováním
11. po dohodě nabízím možnost odvozu zákazníka
12. samozřejmostí je také odborné poradenství, v případě zájmu
jsem ochoten přijet posoudit a prokonzultovat stav vašeho
vozidla

kontakt:
Ladislav Kuba
Nové Hvězdlice 41
683 41 Bohdalice
Tel: 607 568 761

e-mail: kuba.hvezdlice@seznam.cz
webové stránky: www.kubakaroserie.cz
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