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O muži, jehož jméno mělo být
zapomen uto
Považujeme za úspěch, že dnes žijeme v době, kdy jsou oceňováni lidé, kteří byli na morální výši a desítky let tabuizovánt.
Takovou pozoruhodnou osobností MUDr. Ctibor Bezděk nesporně byl. Teprve po roku 1989 začaly znovuvycházet jeho knihy.
7.bíema 20l5 se v Senohrabech v sále restaurace UAndělů uskutečnilo setkání ke vzpomenutí osobnosti zakladatele české
etikoterapie, spisovatele, pacifisty MUDr. Ctibora Bezděka (1872-1956). MUDr Bezděk žil v Senohrabech od 40. do poloviny
50. let minulého století. Na svého dědečka vzpomínal jeho vnuk Mgr. Alexej Bezděk a o šťastnézáchraně jeho pamětí avydáni
knihy pohovořila editorka knihy PhDr. Olga Bezděková.

Alexej Bezděk vzpomíná:,,Osobnost
Ctibora Bezděka neunikla pozornosti

pamětí nakladatelství Academia mohla

orgánů tajné bezpečnosti a tak v roce l 953
při domovníprohlídce StB byla Bezděkovi

vzpomínek českého[ékaře, filantropa

zabay ena íaďa rukopisů a korespondence.

Děd v té době prošel šestihodinovými

v}slechy a

dvaapůlhodinovými

být obohacena rozsáhlým

souborem

a myslitele MUDr. Ctibora Bezděka
s názvem,,Jak rád jsem žil.,.". Kniha
se díky Bezděkoqým vypravěčshým
schopnostem velmi dobře čte a na osmi
se toho
dozvíme požehnaně o činnosti předků,
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Zprávy z obce

v}slechy křížov/mi.Velice litoval, že stech osmdesáti osmi stránkách

přišel o rukopis jeho pamětí, jak jsme se
dozvěděli až y roce 2001 z náhodného
nálezu konceptu jeho dopisu... Pátráni

v archivu

Ministerstva vnitra bylo
bezv.ýsledné, K našemu překvapení
jsme v témžeroce, při opravě střechy,
objevili v půdnímúkíytuposchovávané,

A

pestrém dětství na jihomoravském
venkově, o gymnaziálních studiích,
o studiu medicíny na univerzitě ve Vídni
a jeho aktivitě v tamních akademických
spolcích. Na jeho zajimavé vyprávění

z

doby,

kdy byl lodním lékařem,

navítzaly pozdější bohaté vzpomínky
tak edični íada kdy působil jako lékař, filosof, přítel

časem zdevastované, pruklepové papíry

jeho Autobiografie.

o
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íady známých spisovatelů a osobností.
Jako fregatní vojenský lékař působil na
moři v letech 1899-1903. Po vypuknutí
l. světové války byl v roce 1914 přidělen do
přístavu Pulja. Nehledě na způsoby velitele
vojenského \azaretu - tyrana a despoty
- věnoval se lidsky a ohleduplně svým
pacientům. Ponechával jim vhodné období

pro doléčenía nejednou zabránil jejich
předčasnému odeslání zpět na frontovou
linii. V našem rodinném archivuje uložen
dopis, v němž mu bývalý námořník, ktery
válku přežil, vyjadřuje úctu a upřímné
poděkování.

Dovoluji

si

uvést vzpomínku

na

lNFORMACE Z OBCE
B I OL O GI C KY

ROZLOŽI TE LNÝ OnPlO

Novela Zókona o odpadech č. 229/20l1 Sb., kteráje účinnáod l . l . 2015, zcwedla povinné
a plošné třídění biologicley rozložitelrrých odpadů a kovů ve městech a obcích- Dle původu a složení hovoříme o biologiclE rozložitelném odpadu z domócností a ze zahrad,
Do biologicl<y rozložitelných odpadů můžemetedy zařadit:
zbytlql ovoce, zeleniny, listy a nať zeleniny, kuchyňslcý odpad (odpad ze zeleně v domácnosti; zbytly pečiva a obiloyin; zbytlv vařených jídel _ brambory, těstoviny, ýže, knedlítE apod.; kávové a čajovézbytlq; skořóplE z vajíčeka ořechů), travní hmota, plevel, listí,
Z kyětináčLi, jemné nebo drcené větve, hobliny, pilirty, podestýlka

nadlé květiny, zemina
domóc íc h

bý

ložrcwýc h

n ířat.

děda

Ctibora, kterého jsem měl velice rád, a tím
největším svátkem byla pro mne každá
sobota, kdy přijel pozdě odpoledne ze své
ordinace do Senohrab. Zpravídla si došel
s hmečkem ke studni pro vodu, vzal si starší
oblečenía tzv. ,,kabelu" a šli jsme do lesa
pro klacíky. Děd si často zpival, např.: ,,Pod
dubem, za dubem..." nebo,,Išla Marína do
cintorína" a jiné. Jednou jsme zůstali na
okraji březového háječku u ,,obory". Děd
se posadil, já přinášel suché větve a on je
IámaI a ukládal do tašky. Na okraji louky
se pásly ovce a krávy. Také se stalo, že
si děd zpíval ,,Pásla ovečky...", krávy se
pomaloučku přibližovaty a kruh se uzavíral
a zmenšoval. Kabela se naplnila, pastevec
si přišel pro své stádečko a my se dali na
zpátečnícestu.
Dr. Bezděk žil jako křesťan a pracoval do
posledních dnů svého života.
31, ledna 1956 rozvázal pracovní smlouvu

Do biologicly rozložitelných odpadů nelze zařadit:

komunólní odpad, živočišnézbytlq (maso, kůže,kosti), exktementy nířat, papír sklo,
plasty, textil, kovy, nebezpečné odpady.
Zastupitelstvo obce sým usnesením č. l9/01/20l5 ze dne 09. 02. 20l5 schválilo obecně
zóvaznouvyhlášku č. 2/20I5 o stanovení systému shromažďovóní, sběru, přepraly, třídění, využívánía odstraňování komunálních odpadů a naHádání se stavebním odpadem na
tizemí obce Senohraby. Touto ryhláškou je stanoveno, že biologiclql rozložitelný odpad je
na území obce Senohraby shromažďován:
a) Do sběrných nádob, kterymi pro účelytéto vyhlášlql jsou typizované sběrné nádoby,
popelnice, o objemu t20 a 240 litrů. Sběrné nádobyje možnési objednat prostřednictvím
obecního úřadu. Ročnípoplatekza svoz popel.nice o objemu 120 litrů činí1.200 Kč a
ročnípoplatek za svoz popelnice o objemu 240 litrů činí1.420 Kč.
b) Do domácích kompostů a do zahradních kompostérů. Zde je třeba upozornit, že i při
tomto způsobu uklódání biologiclE rozložitelného odpaduje nutné dodrŽovaí ustanoyenÍ,

co do biologiclq rozložbelného odpafut patří a co ne.
c) Do nlaštních sběrnych nádob - kontejnerů. Odvoz odpadu je možnéobjednat pro-

Říčanech, kam ze Senohrab
dojíždělvlakem a sanitkou byl přivážen

střednictvím obecního úřadu. Informace
o svozu jsou neřejňovány y místě obvyklou
formou (na úřední desce obecního úřadu,

dojížděl do protialkoholní

toých stránkách obce).

s OÚNZ v

zpět domů. Ještě v únoru, jednou t}dně,

poradny

v Říčanech.

22.,inora 1956, smířen sám se sebou, s lidmi
i s Bohem, obklopen srnými nejbližšími,
odešel na věčnost.
Setkání U Andělů se konalo na podnět paní

starostky obce Ing. Jany Svaškové. Celou
událost obohatilo přečtení ukázek z paměti
Ctibora Bezděka paní Stáňou Němcovou

a pány Janem Kostrhounem a Karlem
Kozákem. Projekce záznamu prezentace
knihy z pražskékavárny Academia a
ozvučenísálu se ujal pan Ing. Jaroslav
Bělka. Všem těmto přátelům a známým
rodina Bezděkova co nejsrdečněji děkuje.
Naše ťelépoděkování paťízároveň,

návštěvníkům,kteří svojí účastína setkání
vyjádřili zálem o osobnost téměř 42 roků

opomíjeného, bývalého senohrabského

spoluobčana, pana doktora Ctibora
Bezděka.

&
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výlepouých plochách, místnímtisku, interne-

Zóyěrem mi dovolte apelovat na všechny
občany obce, tím myslim i chataře, aby při
odHádání tříděného odpadu dodržovali
zasadu, že do označenych nádob patří jen
ten odpad, pro hery jsou nódoby určeny. Připomeňme si, že žlutékontejnery jsou pouze
na plasty. modré kontejnery jsott pouze na
papír, zelené kontejnery jsoll pouze na sklo,
oranžové kontejnety jsou polrze na kartony

ktra pack

V obci

je

umístěn jeden kontejner

na oděvy a to na křižovatce ulic Pětihostská
a Nad stráněmi. v budově obecního úřadu
najdete E-box, do laerého lze odložit akuntulátory a baterie a dóle drobná maló elektrozařízení. v krátke době budou v obci rozmístěny nádoby na d1,obné kovy a na

jedlé tulq a

oleje. Současněje možnéhliník, elektoodpad,

baterie a použité jedlé oleje odevzdávat i ve

Obecní zpravodaj 5enohrabská
hláska vydává Obec Senohraby.
Redaktoři: Saša Kloužková, Jana Vrbová
Kresby: Milada Bláhová
Grafická úprava: J. Vrbová
Tisk: Masopustovi, Za.iečice

Kontakt: oÚ Senohraby, Píířná 61,

tel.: 323 655 336, fax: 323 655 53

www.senohraby,cz
Příjem inzerce e-mailem: inzerce@
senohraby.cz
E-mail do redakce: hlaskaPsenohraby.cz
Uzávěrka příspěvků do 20. stávajícího
měsíce.

Nevyžádanépodklady ktisku
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škole.

Jan Herbst

Alex a Olga Bezděkovi
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kubů Miroslav

Skolní hory - Benecko

pletková Libuše
kozák karel
ševčíkováAnna
paloučková Milada
Popelka Miroslav
Baštářová Marie

28.2. _ 6. 3. 2015
pobý s lyžovžnimse po všech stránkách

Ozdravný

vydařil. Skvělé byly qýkony dětí na sjezdovkách iběžkách,
společná zábava, příprava do školy, počasíi závěrečné
závody. Děkujeme instruktorum (Zbyněk Pruša, Jaroslav
Plášil, Martin Rob, Alena Skořepová, Jana Vrbová) a paní

Naši milí oslavenci, srdečně Vám blahopřejeme
k Vašemu výročía ze srdce přejeme, abyste si ve

zdraví, krásné životní pohodě a v lásce užili ještě
dlouhou řadu št'astných let.

zdravotnici (Barbora Arrderlová) z řad rodičůza maximá|ni

a rodičůmza věcné dary pro
závěreěný večer.
Fotky najdete na školníchstránkách www.zssenohraby.cz
ve fotogalerii.

nasazení pro naše děti

Za OÚ Senohraby

šárka sovová

M. Staňková

skvělá oohádka v Dodání kejklířů

Voity Vrtka a Honzy Brůčka

Kdo zašel v neděli na Velikonoční jarmark a vydžel až do 1 4 hod.
na pohádku ,,0 kuličce" byl mile překvapen. Pohádka byla skutečně

dle anonce od 5 do 99 let. Děti mladšípěti let se zpočátku bály
dunění velkého bubnu, trubky a dalších hlasitých zvuků. Kejklíň
však musímítsilná hrdla a být hluční,protože vystupujína velkých

prostranstvích a dvorcích, které je nutné ovládnout patřičnými
decibely (v tomto případě bez mikrofonů a dalšíchpodobných
moderních vymožeností, prostě tak, jak to má na pravém jarmarku
býl). Starší děti včetně těch v Kristově a Abrahámově věku tvořící

doprovod svých ratolestí po chvilce zpozornély

a

zjistily, že

některá slůvka vytváří vtipnou pointu pro později narozené. Byl
to vtip, humor, úžasnéloutky, nenásilné žonglérstvípředvedené

v

Vynášení Morany

průběhu svižně plynoucího pohádkového příběhu bez

zadrhnutí,

V

odpoledních hodinách

ve čtvrtek 19. 3. jsme

se

společně vydali k Sáuavě, abychom dojejích vod vhodili

Moranu

-

symbol

odcházejícího
ročníhoobdobí

a skoncovali
tak s vládou zimy.
Děti si ve škole
q,robily několik

Moran a

za

krásného jarního

počasíjsme prošli

probouzejícím

se lesem až
I7a Baštírnu

- tam jsme zapěli
několik písnía

Na jarmarku bylo letos možné vidět osvědčené senohrabské

a blízko-okolní řemeslné výrobky tvořené skalními nadšenci

Morany

svrhli
do proudu. Už se

a

nové tváře prodávající např. plstěné náušnice a korálky vyráběné

chráněnou dílnou, poprvé byly k vidění sešity, přání, obálky a

všichni l7a

tašky z mramorovaného papíru. Bohužel nebylo možné zakoupit

těšíme!

jaro

M. Přibfl<ová

skleněnou krásu pana skláře Krejčího, který se již letos nemohl
zúčastnita snad se na nás díval shůry moc nám chyběl, letos
vynechal poprvé...

za senohrabskou besedu Alexandra kloužková
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O JOSEFOVI
Uprostřed předvelikonočního postu jsme se
potkali 19. března se svátkem svatého Josefa.
Tento den připadl letos na čtvrtek, kdy se
pravidelně setkáváme v senohrabské kapli, atak

odkud se teprve při návratu do izraelské země
,,obrátil do končin galilejských a usadil se ve
městě zvaném Nazaret".
U Lukáše je ale Josef v galilejském Nazaretu
již
od počátku usazen, do Betléma píichi:u'í
byla příležitost si připomenout tohoto zlétmébo
jméno
jeho
pruběhu
v souvislosti se soupisem lidu, protože je
se stalo v
světce. Vždyť
jmen
jedním
potomkem Davidovým, zde pak dochiui
z nejoblíbenějšíchosobních
staletí
také v Čechách.

SVATÝ JOSEF je postavou zEvangeli4která
_|e

nám dobře znfunáa docela blízká. Tesař

zNazueta, pěstoun Paně - všichni si dovedeme
představit toho postaršíhorozvážnébo muže,
jehož vousatá tvrář stojí vždy někde v pozadi
na svatém obráaku Svaté rodiny. Zjeho osoby
dýchá klid abezpeé| Dítě spokojeně spí, Matka
rozjtrná - ticho, idyla. Takový slad§ obraz se

k oné scéně nuození ve chlévě a ke klanění
pastýřů. Matouš má tedy Mudrce z východu,
Lukáš pastýře. Evangelia ale nejsou historické
reportéže, jejich sdělení je ukryto uvnitř
příběhu a proto obě verze můeme klidně

položit vedle sebe a vnímatje jako navzájem
se doplňuiícísvědectví.
vraťme se ale ke svatému Josefovi, u Matouše
už o něm dálnení ani slova, Lukášovo lyprávění
zníníJosefaještě ve scéně představení Dítěte
v jeruzalémskémchrámě, zde je ale v textu
rozvinuta hlavně charakteristika postav

očima našívíry. Josef nepatří do kategorie
učedníků,tedy lidí kteří přistoupili na Ježíšovo

pozvíni nebo ho dokonce sami vyhledali.
Jemu byl Spasite1 ,,přidělen" a také on,

podobně jako Marie, říká své ,,ano", i když tak
nějak nenápadně a s jakousi samozřejmostí,

lrycházejici z ,,mlže spravedlivého". Nic
víc, ale také nic méně. Nevíme nic dalšího
o jeho životě, o jeho osudech, o jeho váahu

k

adoptivnímu synu. Nevíme, jak vnímal

dětství Ježíšovo,o čem přemýšlel při pohledu
na toto Dítě. Jak tomu všemu rozuměl? Patmě
musíme myslet na silnou víru v Hospodina,
možná srovnatelnou s vírou Abrahámovou.
Určitě si jako potomek Davidův by1 vědom

Božich příslibů opakovaně

lyjádřených

nám vryl do paměti z nesčetných lryobrazeni a
z příběhů biblické dějepravy. Znalci historických
reá]ií nás a7e upozomi, že nic nemusí být tak
Simeona a Anny, Josef je jen zmínén,že
daleko od pravdy, než podobný barvotiskový
obrázek. Židovská rodina v době Ježíšova tam byl. A pak jeho přítomnost vnímáme
narození bylo širokéspolečenství příbuzných, pod slovy ,,rodiče" a ,,otec" v 2. kapitole v
prostředí, kde nikdy nebylo ani ticho ani klid, příběhu dvanáctiletého Ježíše,kter"ý se árati|
Život probíhal v kolektivu, málokdy byl někdo a je nalezen mezi učiteli Zákona v chrámu.
Ještě je o Josefovi zmínka u Lukáše ve scéně
nadlouho sám v odloučení.Vzpomeňme,
že v evangeliích jsou zmíŇy o Ježíšových Ježíšovakéuéniv domovském Nazaretě, kam

v Písmu.
Josef v textu evangelia nepromluví ani jediné

braťích, o tom širokémspolečenstvínazaretské
rodiny, kde se pojmy bratr a bratranec, jak ho
rozlišujeme my, mačnépřekryvají...
Co vlastně víme o svatém Josefovi?
Vynecháme-li přebohata a občas neuvěřitelně

Rodiny. Obrazmuže, bez kterého by se mnohé
nemohlo stát, jak se stalo...
Michal Tomek, SdruženíKaple Senohraby

bujná vyprávění apokryfních evangelií (která
se ale

kvůli své barvitosti právě stala vděčným

materiálem pro lidovou zbožnost ataké inspirací
mnoha uměleckych děl), zjistíme, že informací

je kupodivu velmi málo. O Josefovi, stejně jako
vůbec o dětství JežíšeKrista, se zmiňují jen

-

Matoušovo a Lukášovo. Obě
Josefa přechazejí celkem stručně, jako postavu
dvě evangelia

Matouš
po konstatování jeho davidovského původu
v 1. kapitole (poťebnákvalifikace pro mesiášské
určení,ale potomlai Davidových bylo za těch
téměř tisíc let mnoho a mnoho!) nám představí
důležitou, alepřecetaknějak,,naokraji".

se

Ježíšvrací jako veřeině působícíosobnost

as

nedůvěrou,,což to není syn Josefuv?" (Lk 4

a kde se k němu jeho místnístaví udiveně

scéně (Mk 6 1-3) uvádí
charakleristiku
Ježíšovu:,,Což to není

jinou

ten tesař, syn Mariin a
bratr Jakubův, Josefuv,

Judův a

Šimonův?..."

podobně
tak
i u Matouše (Mt 13

od pravdy onen obraz nenápadného muže
v pozadí, jak ho vidíme na obrazech Svaté
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evangelijního

Jeho postava

zdá

se, není pro Ježíšovo

poslaní v ději důležitá.

nemyslitelné.
Zkusme se ale na Josefa
podívat z perspeklivy

3l2o15

tichá zbožrost. Takže nakonec není tak daleko

vyprávění zcela vytráci.

Tak u Matouše z textu vyplývrá, že Josefpochazel

E

nároku na uznaní vlastního významu. Je to

53-5ó). Josef se nám

tedy z

Někteří soudí, že
snad v době Ježíšova
působeníJiž dlouho

je vyhledali mudrci z východu a po dramatické
zápletce s Herodem uprchl i s Marií do Egypta,

Proďetelnost, mlčenívyjadřuj ícípíitakáni bez

22). Marek ale ve stejné

Josef4 snoubence Ježíšovymatky, jako ,,muže
spravedlivého". Lukáš se docela podrobně
věnuje charakteristice rodičůJana Křtitele,
r,ypráví o nazaretském Zvěstovaní Panně
Marii, ale Josef je zde jen zrníněn jako ,,muž
Josef z rodu Davidovď', lrlerému ie ona panna
zasnoubena. Také příběhy Ježíšovanarození
u obou evangelistů nejsou zcela totožné,
v někteých aspektech se poněkud rozchinejí.
spíše z Betléma, kde se také Dítě narodilo, kde

slovo. Teologové proto mluví o mlčení
Josefově jako o určitéjeho charakteristice,
Je to mlčenírycbiuejicí z důvěry v Boží

nežil, jiní se domnívají,

že je jen

jakousi

doplňkovou postavou,
bez které by Ježíšovo
nuozeni a dětství bylo
v tehdeišíspolečnosti

evangelijního poselství,

4
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Architekt Vodňaruk a Seno hraby
k

dalším architektům, kteří zanechali stopu v Senohrabech v podobě
svých realizací, patřil Jan Vodňaruk,
který se narodil 4. dubna 1885
v OšťovicíchavystudovalC. k. průmysIovou školu na Smíchově, Ten patřil
v té době ještě k samostatným obcím.

24. čeruna 1913 obdňel

Vodňaruk
kterou

stavitelskou koncesi,

si

se

vánka,

kl asiciz uj ícím

t

§

,]

::

::

:

:::]]qi

vyznačuje
modem is-

mem, nesoucím iprvky

kubistické architektury
na fasádě. Roku 1923
1961/Xll.

s

velice zají-

obnovil 20. čeruence 1915, mavou výzdobou a tépravděpodobně y
souytš/osíl hož roku projeldoval

s přestěhováním do Prahy VlIl, Roku úpravy domů čp. 1030/
192a však opět působil na Královských Xll. a 1031/Xll. ve steji
vinohradech.
né ulici, které spočívalyil
Ve 20, letech 20, století také začínájeho
mostatn á a rch ite kto n i c ká či n n ost, p ři-

sa

v nástavbě patra, arkýň
a zimní zahradě.

čemžmezilety 1 901 až 1 921 se uskuteč- Senohrabské návrhy spadají do roku
nita výstavba dvojdomu ve Špátově utici 1926, První si nechal postavit Karel
v praze sřešovicích. lnhalatorium Bachman z divadelní a varietní agenLuhačovicích,
vzniklo tury v ulici Nad Stráněmi, Stavební
v letech 1922 až 1923 podle návrhu povolení ke stavbě čp" 127 udělil úřad
11. dubna 1926 a již
30 června téhožroku

v

-

které

ženu Mitenu poblížHlavní ulice. Žádost

o
k

stavební povolení je

datována

15. květnu 1926" Vilu na čfuercovém
půdorysu akcentuje klasicizující vstupní
portikus, tvořený čtyřmi sloupy. Neméně zajímavá je i koncepce zahrady

s několika architektonickými pruky,
podal majitel žádost z nichž některé působí až plečnikovským
o povolení obývá- dojmem.
ní, poměrně tradiční Realizací tohoto architekta je však daledům se sedlovými ko více, dokonce kancelář měla filiálku
střechami zvýrazňu- v Bratislavě, ale jejich výpis a rozbor by
je velice elegantní přesáhl možnosti tohoto článku. Také se
vstupní prosklené
zádveří, resp. lodžie,
Ješíě pozoruhodnějšídům navrhl

zúčastnil se svými projekty, které většinou
nebyly realizovány, mnoha soutěží, a též
vyp racoval někol i k reg u l ačn ích pl án ů,
Architekt Jan Vodňaruk, jehož datum úmftí
Vodňaruk pro Hynka
není známo, patřil k spíšeklasicizujícívětSedláčka, pražské- vi modemí českéarchitektury, přesto jeho
ho advokáta, a jeho stavby nepostrádají eleganci a noblesu.
patrik Líbal

provádím odborné masáže

oFRÁVYÁÚpnavYouňvŮ
provirli kr.fuĚ a pffiirtdnécrny

(klasické, lymfatické, medové,

XíeůlÉlrurilmrilmvi si

ilsfu irdiyidrilrĚ tforrď r y nrirnilni
mřnÉ ffiEryLDTĚtifonrnrovĚ- Dodrri lrrmňnyjrm rr* ftřihsii
:nkirlqr. J* rfoĚ i cryremi adiri rrhirlry.

horkými kameny, Shiatsu),
pedikuru, zéklaďní manikuru

v senohrabech a okolí
Ceník: pedikura 170 Kč
klasická maséň I l2hoď. 200 Kč
Dojedu po objednání na tel,
606964473
email : pavlinka. dv oruk@seznam. cz
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Zprávy Senohrabských hasičů

Poslední únorovrý víkend byl pro
senohrabské hasiče výjimečný,rn.
Dne 28. 2. se konal hasičsloý ples,
již podruhé v EA hotelu SEN. Prostory zahraďni restaurace dodaly
našemu plesu slavnostní atmosféru.
Účast na plese byla hojná, stejně jako
v loňském roce. K této situaci přispěla skutečnost, že ples byl jediným
v celé plesové sezóně v Senohrabech.

události. Vše bylo

o to

zajímavější,
probí-

že právě

hajícív},jezd se
ýkal našísenohrabské jednotky.

celodenní cesta

byla

zakončena

návštěvou hasič-

ské stanice v praKposlechu zahrálakapela Studio 95 a ze Modřanech,
návštěvníci si odnesli spoustu zajíma- kde nám profevých cen zbohaté tomboly.
sionální hasiči
předvedli nejmoDalšívíkend n:a začálku měsíce bŤenta dernějšítechniku.
se zúčastnilihasiči z vyjezďové jednotv tomto měsíky společně s kolegy z Okrsku č.2 ško- ci čekala naše
lení na operačním sťedisku v Kladně a hasiče ještě jedna vzdělávací akce a
na generálním ředitelství HZS v Praze. to školenívelitelů a strojníkůkonané
Okrsek č. 2 sdružuje obce Senohraby, v zotavorzně přední Labská v krkonoších.
Pětihosty, řIrusice, Lensedly, OndřeŠkoleni proběhlo společně s členy sboru
jov, Třemblat a Zvánovice. Přinosem našeho okrsku. Školeni bylo rozděleno
pro hasiče bylo sezrámení s provozem do tří dnů a bylo zaměřeno na operační
a prací dispečerůna operačních sťe- řízení, spojovou techniku, údržbuosobdiscích. Hasiči měli možnost vidět, co ních ochranných prosťedků, hasební látvšechno a jak funguje od přijetí tís- ky a mnoho dalších a užitečnýchtómat.
ňového volání až po vyjetíjednotek k Proběhlo semámení s pokyny generálni

ho ředitelství HZS a v neposlední řadě

školení prevence a opakování základtt
první pomoci. Štotenibylo zakončeno
zkouškou.
Naše jednotka byla tento měsíc r,yslána
celkem k jedenácti událostem. Pětkrát
se jednalo o doprar.rrí nehodu a třikrát
o požár dopravních prosťedků. Dvakrát vyjeli naši hasiči k požárům rekreačníchobjektů ajednou zasahovali při

požarutrávy.
Ivana Fajstawová

Dobrovolnící opět uklidí
břehy řeky Sázavy
Dobrovolníci se od 10. do 12. dubna vydají každoročnězapojí víc než ťsícdobrovolníků.
opět k řece Sázavě, aby před nadcházející Jsou mezi nimi děť, školáci, studenť, vodáci,
turistickou sezonou vyčistili jeií břehy. hasiči, rybáři a spousta dalšíchlidí, kterým
Tradičníjarní úklid známý jako Čistá řeka není čistota řeky Sázavy lhostejná, Pravidelně
Sázava se uskutečníuž podesáté. Podruhé se

bude řeka uklízet od přamene až do Pikovic,
Přidat se můžekaždý-aťužpřiložením rukou
k dílu nebo finanční či materiální pomocí.
,,Dobrovolníci už se nám hlásí, každý týden
přibudetakdeset lidí. Na každémúseku máme

i regionální školy. Kromě řeky
Sázavy chtějí uklidit i některé její přítoky,
například mateřská škola z obce Radvanice a
zdejšíobyvatelévyčisťbřehy místníhopotoka
vlévajícíhose do Sázavy. Základní škola ze
Sázavy se chystá kromě stejnojmenné řeky
se přidávají

i

Talmberský potok. Dobrovolníci

v současnosť kolem 20 lidL" řekla manažerka

uklidit

projektu Člstá řeka Sázava Denisa Cibulková,
která organizuje pod hlavičkou společnosť

se pustí také do úklidu Benešovskéhoa

Posázaví

o. p. s. úklid mezi

Kácovem

a

Pikovicemi. Tato téměř 90 kilometrů dlouhá
část bude stejně jako v předchozích letech
rozdělena na pět úseků, které se budou
uklízet současně. Každý bude mít svou partu

dobrovolníků a zásobovací tým, kte4í, pro
ně zajisť vše potřebné od rukavic, pytlů na
odpadky až po stravování a ubytování.

Mezi kácovem a pikovicemi se do úklidu

&
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Jevanského potoka.

Projekt inspiroval i dalšískupiny obyvatel.
o odstranění skládky, která se
nachází dál od řeky, Dobrovolníci se nabídli,
že ji uklidí pod hlavičkou projektu Čistá řeka
Sázava, takžejim na to poskytneme potřebný
,,Jednáme

materiál," dodala Denisa Cibulková.
Partnery projektu jsou Povodí Vltavy, státní
podnik a společnost Bisport s.r.o., mediálním
partnerem Rádio Blaník.

6

Patronkou projektu

je

zpěvačka ANETA

LANGEROVÁ, která se pravidelně zapojuje
i do samotného úklidu.
Od roku 2007 převzala organizátorskou
taktovku společnost Posázaví o.p.s, a peníze
na úklid získává od obcí a měst, sponzorů

dárců. Číslosbírkového účtuje 1249326666339/0800.
V prvních ročních se řeka Sázava uklízela mezi
městem Sázava a obcí Pikovice, v současnosť
se už čisťnapříčdvěma kraji, Středočeským

a

a

Vysočinou. Spolu s Posázavím o.p.s.
úklid organizují místníakčnískupiny Lípa
pro venkov z.s., Královská stezka o.p.s. a

Havlíčkůvkraj o.p.s. Loni při úklidu více než

200 kilometrů řeky sesbírali dobrovolníci
z

jejích břehů přes 35 tun odpadků.

Chcete vědět víc? Kontdktujte
Cibulkovou, tel.: 608 702 061,
c i b u l kova

@ p osa za vi, co

Denisu
e,mail:

m,

www. posazavi,com,

š\\\.ffix-)

Sezona oddílu ledního hokeje
TJ Sokol Senohraby
Yáženíčtenáři, a to i ne příliš měloza následek,
sportovně založení,dovolte

mi,
abych vás stručně seznámil s tím, co

že jsme nastoupili

protisoupeři do semifinále po téměř

šestinedělní přestávce, ve které
se událo v uplynulé sezoně 2014 - jsme sehráli pouze jeden zápas
201 5 ledním hokejistům hrajícím za trošku nesehraní a bez tempa. Ale
TJ SokolSenohraby. Oddíl ledního nebudu omlouvat našíprohru 2:5
hokeje se i letos účastniluzavřené v prvním zápase. Odvetu jsme už

soutěže NHLH

(neregistrovaní
hráči ledního hokeje) Benešov. Tato

zasezvládli najedničku avyhráli

1

1

:

3.

Jenže systém NHLH je neúprosný
soutěž je rozlosovaná na tři ligy a a jasně hovoří, že rozhodující
je přih|ášeno celkem 28 družstev. v Play off je pouze výhra, remíza
Senohraby jsou zařazeny do druhé nebo prohra, ale nezohledňuje se
ligy a hrají systémem s každým množstvívstřelených gólů, Jak
správně tušíte, po druhém zápase
družstvem v každélize jednokolově.
Na konci sezony se hraje Play následovaly samostatné nájezdy
off. Senohraby vyhrály 2. ligu a na ty máme prostě smůlu.
l když po prvních pěti byl stav 2:2.
s náskokem 10 bodů a podle pravidel
nastupovali do Play off rovnou do Následovaly né4ezdy po jednom, a
semifinále, a bohužel možná i to jak se říká náhlá smrt. Soupeř dal,

/

my ne, a tak pro nás skončila sezona

15, 3,2015 v semifinále. Ale přece

jen se mohu s něčímpochlubit.
Máme v kanadském bodování
ze základní části na prvních dvou
místech Martina Žizku s 98 body,

na druhém místě petra Švancara
s 58 body a mezi prvními deseti

ještě Tomáše Tlamichu s 35 body a
Vaška Podaného s 33 body, A víte,

co to pro příznivce senohrabského
hokeje znamená? No přece, když

Senohrabům přijdete fandit, tak
uvidíte hodně gólů a ty jsou přece
kořením hokeje.

Pokud někoho zalímají tabulky

a

statistky, můžese podívat na
internet NHLH Benešov.
Sportu zdar a stálé zdravívšem
za hokejisty T, Vondrák

* * * * * * * *Tk *.* * *
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JARNI GYMNASTICKE ZAVODY
V neděIi 22. března 2015 se čtyři družstva tujících pouze na tři z jedné jednoty. Nós
zúčast- tedy čekalo velmi těžkérozhodování, zda
nila B. ročníkuMemoridlu
Straky by bylo vhodné dvě naše družstva zcela
v pražských Vršovícíchv malém Teamgymu
odhlósit nebo tymy přerozděIit, zredu(závod v akrobacii a na trampolíně). Pro kovat a umožnit tak start věšině, Druhá
senohrabské gymnastlg to byl již čfurqi sfurt varianta zvítězila a přednost dostaly děti,
na tomto oblíbenémzóvodě, avšak letošní které začínalynebo ještě neměIy takové
ročníkse nesl v poněkud zmateném duchu. zkušenosti, Nejstaršíděvčata jsme však
Připravovalo se pět družstev - celkem 37 museli odhlósit. Šestdní před závodem
dětí, ve kterých jsme měIi jedenóct úplných jsme od pořadatele obdrželi zpnivu, že
novóčků, Pořadatel nóm však deset dní před nám i u nejstaršíhodružstva start umožzávody ozndmíl, že pro velký počet přihláše- ní. A tak nósledovalo dalšíkolečko změn,

senohrabslých gymnastek

V

ných tymů musí zredukovat množstvístar-

I přes §lto komplikace všechny naše

čtyři týmy předvedly velmi pěkné výko-

ny a vyboiovaly ve sqých kategoriích

z. místo - TYGŘíCI, 2, - 3.
místo ŽInarry a ZEBRY a
5. místo BERUŠI§. Všem paří velká

gratulace a pochvala!
Bohužel i při vyhlašování pořadatelé letos
poněkud zklamali a tak jsme si medaile tentokrát z Vršovic nepřivezli... Příště to bude
určitě lepší!

Na podzim nós čekó Oblastní přebor
v

Kolíně, tak nóm, prosím, opět drže palce,
Sportu zdar a gymnastice zvldště!
ŠĚp

dnka Krškov ó, tr en érka

TYGŘÍCr - kategorie 1B = Zuzana Lichtenbergová, Sára
Vaisová Kateřina Šimečková,ŠarlotaŠtěprá,rrkovi! Barbora
Housková, Denisa Múllerov4 Karolína Kotišová, Nikola
Vágnerová, Johana Holubiářovri Sára Malá Adéla Vágnerová
a Pave1

Šťastný

ŽnaPrY -

kategorie IIB

Markgráfov4 Barbora

- Krisýna

TerezaŽižkovi| Linda Hacmacová

BERUŠKY - kategorie III

-

32015

a

Eliška Bílková

ZEBRY - kategorie IIB - Kateřina Stocková, Lucie

Sťastná,

Klára Tibitanzlová Barbora Koláčková, Barbora Tibitanzlová,

Nikola Bělková, Arrna

Anna Holubářov4 Lucie Paloučková Barbora Pánov4 Eva

Anderlová, Kateřina Vrbovr! Michaela Rozehnalovťy
Markéta přikrvlová a veronika Beutlová

ffi

Plášilová" Ella

Malrá5 Veronika Hynková"

Povolná, Natálie Rakovri Veronika Říhová a Stazka Jansová

8
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Senohrabští lyžnícirychlí jako zalíci vrcholy a závěr sezony
V

Senohrabech jsme

se od

poloviny února

Vl. Douda

,135.

místo (45. v ktg). 0 servis se na

,,Máza" Veselý, Luboš Havel, Vlád'a Douda,

bohužel již sněhu nedočkali (že by nás to 1eště
překvapilo v dubnu?), sezona však jela na plné

Šumavě postaral R. Skořepa a dalšíčlenové

Radek Skořepa a Honza,,Obik" Oberlander. Celý

výpravy, Běla a Julča Kohoutovy a Šimečkovi,

náš pobyt ve švédskémkrálovství provázelo

pqeli krásnou

obrátky dál a senohrabské lyžaře bylo vidět na

skvěle fandili a pěkně se přitom

závodech v ČR i zahraničí.

šumavou.

- 22,2, se konal v samém srdci Šumavy
v okolí Kvildy Šumavský maraton, jenž si
vydobyl postavení 2. největšíholyž. maratonu
v Čn 1po Jiz 50). V sobotu se závodilo volnou

neděli, kdy se během závodu pohybovala teplota

Následující sobotu (28. 2.) se kousek za
našimi hranicemi na moc pěkných tratích
na Polské straně Jizerských hor a Krkonoš
konal 39. ročníkpopulárního Biegu Piastow.
v polsku nás v hlavním závodu na 50 km

od plus 3 ráno na startu až po plus 8 na trati a v cíli

klasicky reprezentovali Honza ,,Máza" Veselý

21,

technikou

-

bruslením a jako první do bíléstopy

nastoupili

v

žákovských závodech naši závodníci

M. Skořepa a M. Lukeš. Vedli si

výborně:

M. Skořepa na 2 km mezi ml. žáky obsadil
solidní 11, míslo a opět všechny přítomné
nadchnul oku lahodící technikou. M. Lukeš

nezvykle teplé počasí,jež vyvrcholilo v samotnou

královského závodu. Podmínky byly iímto těžké

jak pro závodníky, tak hlavně pro pořadatele,
kteři museli na hodně úsecíchvynaložit velké
úsilí,aby se z trati nestal dra{ vodní tok nebo
přímo jezero fiako např na startu), Pořadatele

170, místo, Lukáš Techl - 221. místo a Luboš
Havel (vinou zdravotní indispozice závod

však nic nezaskočilo a mohu s radostí říci, že

nedokončil).

podmínkami poradil H. Veselý

-

Ten samý víkend (28. 2.

-

1. 3,)

se

potom v závodu na 5 km st. žáků svým dravým

v Tyrolských Alpách v okolíznámého střediska

stylem pěkně zatopil i šumavským lyžařům a

Seefeldu konal dalšíze záuodů Euroloppetu

dojel si s min. lrátou pro 8. místo. V závodě

Granghofermarathon.

dospělých na 25 km volně dojel T. Lukeš na 88.

pod hlavičkou lyž. oddílu Sokola Senohraby!

l

senolyžníky taky neI Nejlépe si s výše popsanými

-

1202. místo
v čase 5:51 h, Jako druhý z našívýpravy dojel
M. Svoboda (1525, místo, 6:01h). Třetí dojel
L. Havel(1854. místo,6:,l2h), čtvrtý H. Oberlander

zde startovali závodníci

(2'l12. místo, 6:22h), pátý
6;37h)

V Spilka (2645. místo,

a šestý V. Douda (2862. místo, 6:44h).

místě, Hlavní závod však byl nedělní maraton

V

nás

Do cíle jsme tedy dokázali dojet do 53 minut po

na 46 km, respektive 25 km klasicky. V závodu

reprezentoval Vojta Pečenka (Vojta je mnoho

sobě, což na 90 km závodu svědčío našívelké

žen na 25 km jsme slavili velký úspěch, když

let spřízněn s naším oddilem, začátkem 80. let

l. Vlčková zuíIězila ve své ktg a na

stupně

byl např jedním z členůskvělé dorostenecké

vítězůlvu v téžektg doprovodila na 3. místě

paíy, dlouhá léta pak jezdil za Ekonom Praha-

A. Skořepová! Po sobotním bruslařském závodu

ŽižkovskéTygry a

i

ovšem nebyly ani náhodou možnébez tradičně

nastoupil T. Lukeš i v neděli na 25km a doje| na

se svými dcerami vrací do mateřského oddílu.)

skvělého výkonu R. Skořepy jako šéfkuchaře,

32. místě, což znamenalo cenné ale zároveň

A pak už přišel druhý březnový víkend a v neděli

servismana

trochu smolné 4, místo v ktg, V hlavním a hodně

8. 3.

hlavním závodu na

50 km klasicky

ted', jak

se zdá, se pomalu

92 roč. Vasova běhu, Po

čtvrtév řadě

se naši maratonci
Havel 76. místo

se vstříc severskému dobrodružství vydala

(6. ve své ktg), M. Tušl9,1. místo (31. v ktg)a

složení Míla Svoboda, Vojta Spilka, Honza

těžkém závodu na 46 km

umístili následovně:

L,

vyrovnanosti. Však 1sme se taky často vzájemně
dojížděli, předjížděli nebo 1eli dokonce vzorně ve
dvojici. Naše relativně dobré výkony ve stopě by

a

kustoda výpravy. Radku, díky!

Stejně tak patří velký dík Mílovi a Lubošovi za
zajištění většiny organizačníchvěcí.

skupina senohrabských lyžníkůtentokrát ve

0bik
pokračováníčlánku v dalšímčísle

Tělovýchovná jednota Sokol Senohraby
Vás zve na

VALNOU HROMADU
která se koná

v oátek dne 24. dubna 2015 ve 20:OO hod. v EA Hotelovém resortu SEN,
swiss restaurant

Prooram:

1.
2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.
9.
10.

zahájenía úvodnízáležitosti
zpráva o činnosti TJ za rok2OL4
zpráva o hospodařeniTJza rok 2014
zpráva revizní komise
plán činnosti TJ na rok 2O15
návrh rozpočtu TJ na rok 2O15
přestávka - malé občerstvení
diskuse k předneseným zprávám a k dalšíčinnosti TJ
návrh usnesení Valné hromady
závěrečnéslovo předsedy a zakončení

Zároveň Vás tímto vyz,ýváme k zaplacení Vaších členslcých příspěvků pro rok 2015 (popř, i doplatku
za 2014) hned na Valné hromadě. Ušetří se tak mnoho starostí s obcházením členůa vybnáním příspěvků
během roku. Děkujeme.

Oč=

František Konvička v. r. (předseda TJ)
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10 let od prvního putování
Krajinou barona Ringhoffera
Naučná stezka je r4íjimečnou procházkou v okolí Prahy. Vznikla na základě
projektu na podporu přírodního a kulturního dědictví regionu. O začátcíchnám
něco prozradí Eva Kršňáková, autorka stezky.
Co vedlo k myšlence vybudování naučnéstezky?

Zdejšíkraj je ideální pro výlety pěšky i na kole. Nabízínávštěvníkům řadu
historických a přírodních zajímavostí. Podobu této krajiny významně ovlivnil
také rod Ringhofferů.
Jak se vybírala trasa?

Stezka připomíná známého průmyslníka z 19. stoleť barona Franťška
Ringhoffera, Zastávkamijsou významná místa jako například pivovar ve Velkých

popovicích, zámek Šťřín,lesnístudny, bývalý hamr v Kamenici a další. Součásť
stezky je lipová alej k hrobce rodiny Ringhofferů, prohlídka kostela s rotundou a

židovského hřbitova v Kostelci u Křížkůa dalšízajímavosť.Nezaměnitelné jsou
výhledy na přírodní park Velkopopovicko a do krajiny Posázaví.
Čímje toto putování odlišné od jiných ,,pochodů" a co bude letos nového?
Každý ročníkse snažímeněčím obohaťt a přidat na atrakťvnosti. V pivovaru se
pravidelně křtí nové přírůstky do kozlí rodiny, již po třetí se otevře areál hrobky

Ringhofferů v Kamenici, různéspolky na jednotlivých zastaveních připravují
originální programy a soutěže. V letošním roce přibudou nové trasy. Kratší
vráť přes zámek Berchtold zpět do Mirošovic. Souběžně
pochodem bude probíhat ve Velkých Popovicích Den Země, ve Štiříněse poběží
dalšíročníkŠťřínkrosu a v kamenici bude možno navšťvit oboru na vlkové
s rozhlednou na Ládví.
Trasa je určena pouze pro pěší?
Původně akce vznikla jako turisťcký pochod, postupně se přidávali cyklisté a
od loňska je možnési na startu bezplatně půjčitkoloběžky a vyzkoušet si tuto
9 km, která se z pivovaru
s

novou alternaťvu turisťky. Pro ty, kterým je 20 km naučnéstezky málo, zejména

pak pro cyklisty, budou letos vyznačeny také 30-40 km okružní trasy. Ti, kteří
se vydají na cestu na koloběžkách, si mohou udělat malou odbočku na zámek

Berchtold, kde pro ně bude připraven ,,závod" ve sjezdu z Bíléhokamene,
Jaké je přání do 10. jubileiního pochodu?
stále je co objevovat. Stačíjenpřijít a dobře se dívat. Příroda se v tomto období probouzí a poskytuje neskutečnézážitky. Kaskády rybníků,
jubilejného ročníkukrásný zážitek a hlavě dobré
aleje, kapličky a dalšínádherná místa jsou jen kousek ,,za rohem". Přeji všem účastníkům
počasí,

Letní soustředění tyžařského oddíIu Sokola Senohraby
Vávrův palouk Senohraby 26. 7. - 3'l,. 7. 2015
Termín: neděle 26.7. cca od 16. hod

- pátek 37.7. cca do l6. hod

Lokalita: Vávruv palouk

Cena:

1500

-

Senohraby

Kč

Sousředěníje pro děti od 6 - 15 let,
V letošním roce se vracíme zpět na základnu na Vávruv palouk. Spaní ve vlastních stanech. Stravování je formou plné
penze + 2x svačina a pitný režim.
a všestrannosti formou her, celodenní výlet, jizďa
kole, koupání a dalšíaktivity, které nám počasídovolí.
Vedoucími jsou: Jan Oberliinder, Iva Vlčková (zdravotnice), Alena Skořepová, Vláďa Blažek, Míla Svoboda
Doprovodný ým: Radek Skořepa,
Iěšíme se na Vaše děti a věřím, že si to užijeme tak pěkně, jako loni!!!
Skol Obik a spol.

Náplní sousďedění bude zlepšováni fyzické kondice, obratnosti

Předběžré zájemce prosíme o informaci do 10. 4. 2015 rc email a.skorepova@seznan,cz
napsat jméno, věk dítěte, oddíl.
Závaznou přihlášku zaslatna a.skorepova@seman.cz do l0. 6.2015.
Platbu 1 500 Kč zaslat na č.ú.: 43-36255a0281 /0100, téždo l0. 6. 20|5
do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte - soustředění 2015.

312015
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odbor rČr - TJ Sokol Senohraby
Vás zve na 45. ročník
turistického dálkového pochodu a cyklojízdy
!ql,

-Uv

ll9

avl
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-

v sobotu 2. května

201 5
&ffietwp§
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chata Iyžařského oddíIu Senohraby - Vávrův palouk,
průběžněod 6.00 do í8.00 hodin.

Cvklistické trasv:

podle vlastního výběru 5, 10,20,31 a 51 km.
podle vlastního výběru na 23,49,68 a 75 km.

@alesníchcestáchturistickyznačených,cyklotrasypakpřeváŽně
značeny, je nutno se řídit vlastní orientacÍ.
po okresních silnicích, Trasy nebudou zvlášť
Doporučujeme mapy KČT Benešovsko a Praha rnýchod.

Ubytování: ve vlastních stanech na louce u staňu.
poEtovné: k žádosti o propozice přiložte obálku se svojí adresou a poŠt.známkou,
Doprava: do Senohrab vlakem z Prahy hl. nádražítrat' ě. 221 . Autem z Prahy dálnice D1 - exit 21
Mirošovice- směr Senohraby. Parkování ulice Pětihostská, Nad stráněmi nebo u nádraŽi. Cesta
z nádraži ke startu bude značena fáborky. Od nádraží chodníkem k mostu přes trať, do kopce
k hasičskézbrojnici, dále ulicí Škotni- na křižovatce vpravo, dále kolem transformátoru a
drátěného plotu, úzkou pěšinou dolů - celkem 15 minut chůze k chatě na Vávrově palouku.
občerstveni: na vlastní náklady v restauracích na trasách nebo ve stánku u startu a cíle.
odměna: v cíli obdržítepamětní list, odznak pochodu arazítka s Ladovými motivy.
úhrada nákladů: při prezentaci zaplatí dospělé osoby 30 Kč, děti do 14 let 20 KÓ
a organizovaní turisté po předložení průkazu KČT 20 Kč. Tyto částky jsou částeČnouÚhradou
nákladů akce.

Zajímavosti na trasách: zřícenina hradu Hláska, Ladovo muzeum v Hrusicích, model staných
Hrúsic na oÚ, prohlídka staré a nové hvězdárny v Ondřejově a Voděradské buČiny.
Akce se koná zakaždého počasía na vlastní nebezpečí.
lnformace: Zdeňka Konviěková, Morušová 306, 251 66 Senohraby. Tel: 323 655 903
e-mail : zdenakonvic kova@seznam.cz
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Prodej slepiček
DrůbežČervený Hrádek. firma Dráb, oznamuie sv,ým zákazníkům,žeopět
prodává slepičlry- snášFpvých. plemen Tglrq hnědá ďDominan_t_; še.+ý mqdrý
^ ž|utú.kroóenátý a bílý. siáří 1,+
- 19 týdnů. Cena L49 - 180 Kč/ks dle stáři.
próÍIávárire slópičlry pouze našeho Čhovul Prodei se uskutečňíve středu
29, dubna2O15

Senohraby - u vlak. nádražíod 12.30 hod.

při nrodóiftiói'ióť r
i;'iilaift í.li ĚóióĚ róóiil aii;'iioptávky
' případdé
"Ýifi
ínfo'rmace: Po-Pá 9.00 - 16.00 hód.^
bližší
tel. 60157 627 o, 6o65so2o4,728,6os84o
MladÝ pár odkoupí část pozemku nebo zahradv v obci senohrabv na stavbu malého domku.
' Naše mbžnostijsou do 600 000 Kč. Proto nabízímei vžájemnou pomoc:

.

'

potřebujete nutně hotovost a máte možnost odprodat kus zahrady nebo pozemku
(cca 600 m')

. ootřebuiete hotovost a máte možnost odprodat kus zahradv nebo pozemku a potřebuiete
ifyzickoú pomoc, jsme k dispoáci;Jilliill.š3..ir'ni,ro".iil"".J.s opatiováním nebo můžéme
- rádivypomůžeme s údržboudomu, s opravami a

okolnízelení.

Prosím volejte na 607 390 198, nebo 723220250
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