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VYDÁVÁ OÚ SENOHRABY

Léto ve znamení oprav komunikací
Vážení občané, milí čtenáři Senohrabské
hlásky, léto se pomalu chýlí ke svému
závěru. Pro nás na obecním úřadě bylo
létem pracovně „horkým“, neboť se nám
najednou sešlo několik větších akcí.
A tak jsme dovolené raději odložili.

N

a Ježově jsme budovali veřejné osvětlení, které si tato
lokalita po letech jistě zasloužila. Současně jsme zde
vyřezali nálety podél příjezdové komunikace, a tak věříme, že se tato lokalita stala bezpečnější a přívětivější. Tímto
děkuji firmě Elektro-Spilka spol. s r. o. za výbornou a bezproblémovou spolupráci při výstavbě osvětlení.

Po skončení školního roku jsme s firmou Sládek Group a.s. započali s opravou povrchu komunikace ve Školní ulici. Po odfrézování starého asfaltu proběhly na několika místech zkoušky podloží. Zároveň jsme využili uzavírky ulice k opravě nefunkčních
uzávěrů vodovodních přípojek vedoucích k okolním nemovitostem, z nichž, jak se ukázalo, bylo nutné značnou část vybagrovat
a opravit. U ostatních došlo k výměně poničených krytů. Vyměněny byly i uzávěry hydrantů vody a plynu. Vše probíhalo ve spolupráci se správcem naší vodovodní a kanalizační sítě, společností VHS Benešov s.r.o. Oříškem při realizaci oprav se staly různě
vysoké vjezdy k okolním nemovitostem a samozřejmě všudypřítomné sítě, které se „motaly“ doslova na každém kroku. Kdo by
tušil, že nám Školní ulicí vede veledůležitý optický kabel? Poškození bylo nemyslitelné. Vše se ale podařilo a realizační firma postupovala citlivě a individuálně řešila každý vjezd včetně vyřešení odvodu dešťové vody od jednotlivých nemovitostí. Ač bylo
letošní léto suché a deště bylo málo, zákon schválnosti tomu
chtěl, že největší liják přišel právě v pátek 11. srpna, tedy v den,
kdy měla probíhat pokládka první vrstvy asfaltu. Silný a vytrvalý
déšť práce přerušil, a tak jsme museli kompletní uzavírku komunikace protáhnout o jeden den.
Tímto děkuji vám všem za trpělivost a spolupráci při realizaci
celé akce. Velké díky patří panu místostarostovi Krautovi, který

Stopy slavných
Cyril Bouda
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byl na staveništi denně přítomen a řešil vše potřebné, od logistiky materiálu po řešení detailů. Paní Osvaldové děkuji za precizní „ohlídání“ všech sítí na stavbě a za rozesílání informací vám
občanům.
Nyní nás ještě čeká realizace značení u školy a hasičského domu
spočívající ve vodorovném vyznačení pásu pro chodce a umístění zpomalovacích bodů. Tyto úpravy doporučila Policie ČR při
místním šetření ke zvýšení bezpečnosti provozu v místě velkého
výskytu dětí.
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Zároveň jsme v červenci pokračovali s úpravou nevyhovujícího
povrchu dalších místních komunikací, zejména těch po dostavbě kanalizace z předchozího roku, čímž dochází k postupnému
zpracování uskladněné asfaltové drtě z deponie pod mostem,
kterou odborná firma znovu taví a zpracovává.
Opravovali jsme nejen komunikace, ale také budovu naší mateřské školky, kde jsme přistoupili ke kompletní výměně již špatných
vstupních dveří do školky a zkroucených dveří do spojovací chodby. Ve škole i školce proběhly přes prázdniny i další práce – vymalování, broušení parket, opravy radiátorů plus výměna vodovodních baterií.
A na čem pracujeme nyní? Právě probíhají opravy na naší čistír-

ně odpadních vod, která od 90. let také zestárla, nevyhovující
dřevěné obklady nevydržely v agresivním prostředí a dále bylo
nutné nově vybetonovat rozpadlé přístupové schody. A tak pracovní léto pozvolna přejde do pracovního podzimu. Nevadí. Mám
ráda, když jsou věci v pohybu a daří se realizovat potřebné opravy. Děkuji tímto všem spolupracovníkům a zastupitelům obce za
podporu při realizaci těchto akcí.
Doufám, že jste si alespoň vy, naši občané a čtenáři Senohrabské
hlásky, v létě odpočinuli, načerpali novou energii a užili sluníčka.
A možná jste si, tak jako my, i někdy řekli: „To je fajn, že se zase
v Senohrabech něco udělalo.“
S přáním klidného podzimu
Jana Svašková

Vladimír Syrovatský
Jiří Flídr
Blanka Stěhulová
Bohumil Růžička
Václav Bárta
Václav Nováček
Jiřina Bachová
Marie Košťálová
Miroslav Novák
Helena Popelková
Marie Brunnerová
Josef Malý
Miloslav Svoboda
Ludmila Bělská
Magdalena Kopecká
Miloslav Brož
Miroslav Bílý
Jiřina Smetáková
Miroslav Hacmac
Naši milí oslavenci, srdečně Vám blahopřejeme k Vašemu výročí a ze srdce
přejeme, abyste si ve zdraví, krásné
životní pohodě a v lásce užili ještě
dlouhou řadu šťastných let.
V minulém dvojčísle redakce chybně
uvedla názvy měsíců nad seznamem
jubilantů. Jednalo se o jubilanty narozené v červnu a v červenci. Za tuto
chybu se omlouváme.

Jano, díky!
Jana Vrbová rezignovala na pozici redaktorky Senohrabské hlásky, kterou zastávala více jak 10 let. Její dlouhodobě velmi
kvalitní a časově náročnou práci již verbálně ocenila starostka obce ing. Svašková. Nesporně si Jana zaslouží i poděkování od těch, kteří svými příspěvky spoluvytvářejí charakter a tvář této v obci oblíbené lokální tiskoviny.

zice nebo k neplacené propagaci místních ekonomických zájmů na rozdíl od
řady jiných radničních novin. Senohrabská hláska poskytuje vyvážené, objektivní informace občanům o lokálních či
regionálních záležitostech, příležitostně
i o jevech přesahující rámec obce, o aktivitách místních spolků i praktické rady
pro různé životní situace.

Janě se po celou dobu výkonu funkce
redaktorky dařilo, aby se z tzv. radničních novin nestala jen hlásná trouba prezentujíci činnost vedení radnice. Také
se nestalo, aby byla Senohrabská hláska zneužívána k jednostranným, neobjektivním kampaním, dehonestaci opo-

Senohrabská hláskav tak díky obětavé
práci redaktorky Jany Vrbové získala výrazný vliv na formování pozitivních nálad v obci a stala se seriozním nástrojem
komunikace v obci.
S dovolením za přátele SH napsal
V. Kopper
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V měsíci červnu jsme se ve strašnickém
krematoriu rozloučili s dlouholetou
členkou a pokladní našeho výboru,
přítelkyní Marií Hartlovou.
S díky budeme vzpomínat na její obětavost.

Blahopřejeme

Klub zahrádkářů.

V měsíci srpnu se dožívá
krásného věku dlouholetá
členka zahrádkářského spolku,
přítelkyně Ludmila Bělská.

Poděkování

Do dalších let jí hodně zdraví
a spokojenosti přejí zahrádkáři.

Děkujeme všem,
kteří doprovodili pana Lubomíra Macháčka
na jeho poslední cestě. Přijměte i naše poděkováníí
za projevy soustrasti a květinové dary.
Rodina Macháčkova.
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Š
Škola

Zprávy ze školy
Dobrý den, dovolte mi, abych Vás po letních prázdninách opět pozvala do naší školy.

M

inulý školní rok byl bohatý na konání mnoha akcí,
zimní a jarní ozdravné pobyty, soutěže matematické,
sportovní, výtvarné. Probíhala řada mezitřídních
akcí, návštěv divadel, muzeí a exkurzí dle výběru třídních učitelů. V novém školním roce bych opět ráda tyto akce podpořila.
Žákům bude jako každý rok nabízeno velké množství kroužků
(keramika, flétna, klub zábavné logiky a deskových her, angličtina, Hokus Pokus, šachy, plavání, gymnastika...).
V novém školním roce přivítáme do našeho učitelského sboru
nové pedagogy: do 4. ročníku pana Boleslava Studzinského, do
5. ročníku paní Kristinu Valterovou a do školní družiny vychovatelku paní Janu Kadeřábkovou. Jsem přesvědčena, že tito noví členové pedagogického sboru budou pro naši školu přínosem
jak po stránce odborné, tak i po stránce lidské.
Od září bude naše škola realizovat projekt, který je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je zaměřen na osobnostně profesní rozvoj pedagogů, na personální podporu v základní a ma-

teřské škole, kde budou od září působit asistenti pedagoga.
Zdarma bude pro žáky vytvořen klub zábavné logiky a deskových her.

Dovolte mi, abych Vás pozvala na slavnostní zahájení školního
roku, které se bude konat 4. září od 8 hodin před budovou základní školy.
Těším se na spolupráci s učiteli, dětmi a rodiči. Je mi ctí, že zde
mohu působit, a přeji naší škole do nového školního roku vše
dobré.
Mgr. Šárka Hájková Heřmánková
ředitelka ZŠ a MŠ Senohraby

Z dalších slavných umělců, kteří navštívili Senohraby, je nutno
jmenovat malíře, grafika a ilustrátora Cyrila Boudu (1901–1984).

N

Cyril Bouda nejprve studoval na pražské
Uměleckoprůmyslové škole u Františka
Kysely a následně na Akademii výtvarných umění, kde patřil k žákům Maxe
Švabinského. Sám od roku 1932 vyučoval
figurální kresbu na Českém vysokém
učení technickém a v letech 1945 až 1972
působil jako profesor výtvarné výchovy
na pražské Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Studoval u něj i cimrmanolog Jaroslav Weigel.
Šlo o velice všestranného umělce, který
ovládal prakticky všechny malířské, kresebné a grafické techniky. Maloval obrazy, navrhoval tapisérie, poštovní známky
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V září 2017 tomu bude již 10 let, co funguje Občanská poradna Říčany!
Jedná se o místo nestranné, nezávislé, důvěrné a bezplatné právní pomoci.

Ráda bych Vás také seznámila se stavebními úpravami, které
probíhaly během letních prázdnin. Jako každý rok se malovaly
některé učebny a brousily parkety, došlo k opravě fasády na budově mateřské školy, k výměně vstupních dveří do MŠ a do chodby
ZŠ. Také se upravil interiér školní družiny pro žáky 1. ročníku.

Stopy slavných – Cyril Bouda
arodil se na Kladně rodičům,
kteří měli oba výtvarné nadání.
Otec Alois působil jako středoškolský profesor kreslení na kladenském
gymnáziu a matka Anna, rozená Suchardová (sestra významných sochařů Stanislava a Vojtěcha), byla malířka, keramička
a textilní výtvarnice. Kmotrem se nestal
nikdo menší než Mikoláš Aleš.

Občanská poradna
– právní poradenství

Osobnosti

i exlibris a proslavil se též jako ilustrátor
knih. Jeho obrázky nalezneme v Pražských legendách Františka Langera, Starých pověstech pražských Václava Cibuly
nebo Čapkových Povídkách z jedné a druhé kapsy. Ale kompletní výčet by byl daleko delší. Ilustroval i zásadního průvodce po české metropoli Prahou krok za krokem, který napsal Emanuel Poche. Z nejprestižnějších děl je třeba jmenovat vitrážová okna v katedrále sv. Víta na Pražském hradě.
Cyril Bouda se také stal vášnivým hráčem
na příčnou flétnu a jeho učitel profesor
Václav Žilka o něm říkal: „Byl v mých očích
tím největším a nejnadšenějším milovníkem hudby.“
V 70. a 80. letech 20. století Cyril Bouda
spolupracoval s architektem Martinem
Líbalem, s nímž se například podílel na
výzdobě interiéru restaurace Praha v Berlíně nebo jedné z vináren Blatnička na
Starém Městě pražském. Díky této přátelské spolupráci vedly jeho kroky též do

Poskytujeme odborné rady, informace
a pomoc lidem, kteří se dostali do krizové
či nepříznivé sociální situace nebo jim
hrozí. Neznají svá práva a povinnosti, dostupné a návazné služby či nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své opráv-

něné zájmy. V rámci OP Říčany nabízíme
odborné sociální a právní poradenství
především v oblastech rodinného práva,
pracovního práva, občanského práva,
sociálního systému, ochrany spotřebitele a finančních záležitostí. Další velkou
oblastí je také tématika domácího násilí
a trestné činnosti. Nejčastěji řešená témata jsou: rodina – řízení ve věcech péče
o nezletilé, rozvod a vypořádání společného jmění manželů, dále pak majetkoprávních vztahů – smlouvy, pomoc při
řešení sousedských problémů, podílové spoluvlastnictví, právního systému
a ochrany a oblast finančních záležitostí
– dluhy, oddlužení, exekuce, apod.

me i ve čtvrtek odpoledne, ale pouze pro
objednané klienty. Můžete navštívit naše
pobočky i v Mnichovicích či Benešově.
Kontakt pro objednání: 312 315 284,
obcanskaporadna@cestaintegrace.cz

Sídlíme přímo na Říčanském náměstí:
Masarykovo nám. 6 v 1. patře. Otevírací
doba: pondělí a středa od 9 do 12, a od
13 do 17 hodin. Poradenství pak nabízí-

První červenec byl dnem
účinnosti tří důležitých zákonů
Zákon č. 298/2016 Sb. novelizuje zákon o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb. Klade důraz, aby se lidé více angažovali v oblasti vlastních příjmů, eventuálně aby se zapojili do veřejné služby. Nově definuje, kdo není v hmotné nouzi. Nová je možnost
zapojit se do veřejné služby, kterou budou organizovat obce,
což může zvýšit dávku. V případě, že se žádající osoba nebude
starat o zvýšení svých příjmů, může se od 1. srpna 2017 její dávka snížit na existenční minimum, tj. na 2 200 Kč měsíčně.
Senohrab. Cyrila Boudu uchvátila Plovárna u Sázavy a to dokonce natolik, že ji
nakreslil a dílo věnoval tehdejšímu převozníkovi Matyldovi. Osud této kresby je
však v současnosti neznámý. Senohraby
navštěvovali i jeho žena Helena a syn
Marek, který proslul jako režisér dokumentárních filmů.
Patrik Líbal
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šené pokuty až na 70 tisíc korun. Dřívější tzv. návrhové přestupky budou šetřené z úřední povinnosti poté, co osoba přímo
postižená spácháním přestupku vysloví svůj souhlas s řízením.
V případě, že potřebujete základní informace ve výše uvedených novinkách, nebo se bezplatně poradit i o dalších tématech,
jako jsou dluhy, rodina, pracovní či trestní právo, můžete se
obrátit na Občanskou poradnu Cesty integrace v Říčanech, Mnichovicích či v Benešově.

Podrobnosti na www.mpsv.cz/integrovaný portál.
K poslednímu dni měsíce června přestává platit přestupkový
zákon č. 200/1990 Sb. Nahrazují ho zák. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zák. č. 251/2016 Sb.,
o některých přestupcích. Nově jsou definované přestupky, jinak také správnětrestní delikty, proti pořádku ve státní správě
a územní samosprávě, proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití, proti majetku aj. U některých jsou výrazně zvý-

Více informací na telefoním čísle 312 315 284 nebo emailu:
obcanskaporadna@cestaintegrace.cz či www.cestaintegrace.cz.
Poradna je registrovanou sociální službou, má akreditaci na
pomoc obětem trestných činů. Finančně podporována je Středočeským krajem, Ministerstvem spravedlnosti ČR a městem
Říčany a Mnichovice.
Občanská poradna Cesty integrace, o. p. s.
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Tenis

Tenis

Tenisová sezóna v Hrušově

Syblíka (tel. 732 339 989). Areál je možné rovněž využít pro firemní akce.
Díky správci Láďovi Syblíkovi jsou kurty
a celý tenisový areál vždy bezvadně uklizeny a připraveny pro kohokoli, kdo si
chce zahrát a strávit tak několik hezkých
sportovních chvil v klidném přírodním
prostředí.
Areál také nabízí možnost hry na nově
pořízeném stolním tenisu neboli „pingpongu“ anebo hrou líného tenisu (pálky,
rakety a míčky jsou k dispozici u správce).
Tato možnost je vhodná nejen pro doprovod tenistů, ale stává se více a více oblíbenou kratochvílí všech.
Za výbor TK Hrušov
Monika Mrkvičková

TJ Sokol

Závodní družstvo mladších žáků 2017

Tenisový klub Hrušov, který má více jak 100 letou tradici, každý
rok v létě pořádá několik zajímavých akcí a turnajů. Mimo členů
klubu se jich účastní i tenisté, kteří se přijdou rádi utkat o krásné
poháry a zažít sportovní atmosféru a občerstvit se dobrotami
z grilu, které na kurtech i letos správce Láďa připravuje.

V

červenci proběhl 4. ročník „MUDr.
Souček Cup 2017“, kterého se
zúčastnilo 15 dvojic a který letos
vyhrál Ladislav Syblík s Martinem, kdy
museli na kurtech opravdu zabojovat
o každý fifteen, jelikož je každý rok konkurence lepší a lepší.
V srpnu byl obnoven Ženský turnaj, který
letos vyhrály Marcela Kučabová a Markéta
Hartlová. Plánuje se, že tento „Women
Cup“ bude od příštího roku zařazen mezi
každoroční hrušovská utkání.

6

Poprvé byl letos uskutečněn nábor dětí
různých věkových kategorií do tenisové
školy a tréninky se rozjeli od měsíce června a předpokládá se, že budou pokračovat i nadále s tím, že v zimě se přejde
hrát do haly do Čerčan k Fandovi Vnoučkovi a na jaře se opět vrátí na domácí
kurty. Řada dětí ze Senohrab rovněž hraje za Slavoj Čerčany v závodních družstvech.
Letos ještě proběhne tradiční HRUŠOV
Cup (v sobotu druhého září) a týden

nato HRUŠOV MIX Cup, který se letos
pořádá poprvé a bude velmi zajímavé
sledovat, jak si hráči obou pohlaví budou na antuce spolu rozumět. Na svátek
sv. Václava 28. 9. se uskuteční opět dětský turnaj, na který zveme všechny malé
tenisty do 10 let, kteří by si chtěli na kurtech s raketou v ruce prožít hezký den.
Rádi vidíme, že tenisový areál si našel
cestu i k mimoklubovým tenistům, kterým je kurt pronajímán za 120 Kč/hod.
a mohou si ho objednat u správce Láďi
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Názory

Prarodič, rodič a vnoučata
Příspěvek do SH č. 7 s titulkem „Nekompetentní dědeček“ byl napsán
v bláhové víře, že v okurkové sezóně formálně zaplní senohrabské radniční
noviny nějakým nenáročným, odlehčeným tématem. Uvedl jsem v něm,
že roli dědečka či babičky nabýváme vlastně nepřipraveni, nezávisle na sobě,
v okamžiku kdy se vlastní děti staly rodiči. Nezávisle také na našem věku,
duševním a fyzickém stavu, ale také na ochotě tuto novou roli přijmout.
Tedy, že roli prarodiče získáváme, aniž by
to záviselo na naší vůli. Reakce zejména
seniorských čtenářů na popis příkladu mé
vlastní nepřipravenosti na roli dědečka
byla nečekaná a potěšující. A to jak různorodou interpretací napsaného, tak ujišťováním, že obdobné tápání speciálně mužů
v roli dědečka není nic výjimečného. Přechod rodiče do role prarodiče však není
lehký ani pro ženy. Osobnostní zralost
pro naplnění role prarodiče je rozhodující. Prarodiče jsou různí, záleží na osobnostních vlastnostech a ve velké míře také na
době, kdy se prarodiči stali a ve kterém
úseku svého života.
Prarodiče a jejich vnoučata zpravidla dělí více jak padesát let, což činí mezi nimi
velkou sociální a mentální propast. Potřebují se však navzájem. Vzájemný vztah je
pro ně oboustranně prospěšný. Vnoučata
bývají novým smyslem života prarodičů.
Naplňují jejich život v období kdy ostatní
libé podněty už nejsou tak časté. Užívají
si pocitu, že jsou milování a oceňovaní,
neboť vnoučata jsou vděčným příjemcem
projevů zájmu a lásky a rády je také vrací
a oplácí. Naopak nefungující vztahy s vnoučaty jsou pro většinu prarodičů velmi frustrující. V neposlední řadě jsou vnoučata pro prarodiče symbolem pokračování
vlastního života. Prarodiče chrání zejména školní vnoučata, jsou k nim shovívavější než rodiče, neboť se více dívají dozadu než dopředu, více si připomínají vlastní dětství a ví více o hodnotách, které nejsou závislé na známkách.
Úroveň a kvalitu vztahů mezi prarodiči
a vnoučaty výrazně ovlivňují vztahy a emoce, které panují mezi rodiči a prarodiči.
Jejich vzájemná interakce je pro vnoučata velkou inspirací a vzorem, kterým se
ve svých vlastních vztazích v rodině mohou řídit a napodobovat. Na citové vazby
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a pevnost vztahu mezi vnoučaty a prarodiči má vliv vedle osobnostních charakteristik také četnost, intenzita a doba
společně prožitá. Z toho vyplývá, že řada
vnoučat zná své prarodiče vlastně povrchně, jen z občasných nedělních odpolední,
narozeninových a vánočních návštěv.

S proměnou tradiční společnosti na moderní společnost se změnila sama rodina,
která má zabezpečovat primární socializaci člověka. Současnost však podporuje
individualitu. Dokonce i manželské páry
dávají často přednost individuálnímu životnímu stylu, individuálnímu rozvoji
a rodina je tak méně stabilní. Netráví spolu většinu volného času, své děti svěřují
institucím, spolkům, v horším případě
počítači, tabletu, tv, apod. O postupném
rozpadu rodiny svědčí zvyšující se počty
samoživitelů, nárůst rozvodů. Při novém

sňatku získávají vnoučata sice nové prarodiče od svého nevlastního rodiče, což
jim oproti jiným umožňuje širší výběr
babiček a dědečků, ale zároveň to pro ně
může být hodně matoucí a nepřehledné.
Určitě se v principu nezměnily radosti
a starosti vnoučat. Každé touží po lásce
a bezpečí. Nahrazování takového případného deficitu spolu s laskavostí a nadhledem
je velkou devizou právě dědečků a babiček.
Prarodiče do života vnoučat vnášejí kvality, kterými disponují pouze oni a které
nikdo nemůže nahradit. Na druhé straně
si musí být vědomi, že některé jejich zkušenosti, postoje, zažité stereotypy, které si
nesou s sebou, se mohou projevit jako zastaralé, chybné a zavádějící.
Prarodiče by neměli suplovat roli rodičů
(vodit do školy, pomáhat s úkoly, ukládat
ke spánku, apod.). Měli by být vlídnými
průvodci životem a pomoci vnoučatům
pochopit princip fungování mezilidských
vztahů, navodit sociální cítění, apod. Prarodiče již zdaleka nejsou osobami, ke kterým vnoučata přistupují s přirozeným
respektem a úctou. Vztah mezi prarodiči
a vnoučaty se zřejmě více přiblížil rovině
přátelství a kamarádství. Pro některé
prarodiče je těžké pochopit, že jejich autoritativní role v rodině a ve výchově vnoučat se změnila ve prospěch rodičů. Kdo
z vnoučat však neokusí případnou i protichůdnou výchovu od prarodičů, tomu
bude podle mého vždy něco scházet. Platí,
že prarodiče svá vnoučata nemají vychovávat, ale rozmazlovat. A to i v případě, že
se jim zdá, (mnohdy oprávněně), že vnoučata jsou rodičovskou výchovou téměř
nedotčena. Stejně však platí, že rodiče
oprávněně brání rozmazlování svých dětí.
Nedovolit prarodičům rozmazlovat je ale
nejen ochuzením citového vývoje vnoučat,
ale i týráním prarodičů.
PhDr. V. Kopper
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HLEDÁM
PODNÁJEM
Ideálně 2+1
v Senohrabech a okolí.
Prosím nabídněte.
Tel: 777 305 329

Chystáte se prodat nemovitost?
Chcete ji prodat bez starostí?
Zavolejte mi, rád přijedu za Vámi.
Zahoďte své starosti, nabízím:








Profesionální zpracování prezentace
nemovitosti
Zajištění účinné inzerce na největších
realitních serverech
Férové a profesionální jednání
Právní servis přes certifikovanou advokátní
kancelář
Bezpečnou úschovu peněžních prostředků
Předání nemovitosti novému majiteli
Kompletní servis spojený s prodejem nemovitosti

Jaroslav Pýcha
& 722 490 490
Váš certifikovaný realitní makléř

Více o mně na www.jaroslavpycha.cz.
V této lokalitě hledáme:
Rodinný dům
Byt v OV s balkonem
Chatu zděnou i dřevěnou

jaroslav.pycha@re-max.cz
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