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Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Bečvánek Beskydy o.s.

Vás srdečně zve na 

Kdo si hraje - nezlobí!

ŽIVÉ ČLOVĚČE 

NEZLOB SE!
v Sobotu 8. 9. 2012

od 10:00 hod. 

Pozvánka na str. 7. 

Obec Horní Bečva 

a Jóga 

v denním životě Ostrava

Vás srdečně zvou na

slavnostní setkání 

u STROMU MÍRU

dne 21. září 2012

v 16.30 hod. 

vedle Obecního úřadu

Pozvánka na str. 7. 

Jóga v denním životě

Vás zve na

CVIČENÍ JÓGY
Cvičíme stejně jako 

v předchozích šesti létech 

v úterý 

v 16.30 – 18.15 hod. 

v  malé tělocvičně 

ZŠ TGM Horní Bečva.

Pozvánka na str. 7. 

Milí prvňáčci!
Přestože jsou zážitky z prázdnin ještě čerstvé 

a sluneční paprsky stále hřejí, léto se pomalu chýlí 

ke konci a před námi je nový školní rok. 

Letos, na začátku školního roku 2012/13, se 3. září 

otevřou vstupní dveře školy všem našim žákům, ale 

poprvé především prvňáčkům i jejich rodičům a také 

žákům šestých tříd, kteří k nám přibudou z Prostřed-

ní Bečvy. 

Jaké to v té škole opravdu bude? Koho tady po-

tkám? Co se naučím? A budu to umět? Milí prvňáčci, 

nebojte se! Ve škole čeká paní učitelka, která si Vás 

odvede do Vaší první třídy a od té chvíle začne Váš 

nový, školní život. 

Prvňáčci, opustili jste mateřskou školu a stáváte 

se žáky základní školy, kde se v následujících devíti 

letech naučíte mnoho zajímavých a hlavně důleži-

tých věcí. V první třídě to budou ty nejdůležitější - zá-

klady čtení, psaní a počítání. Nastoupíte do třídy, kde 

se seznámíte s mnoha novými kamarády a také se 

seznámíte s učiteli, kteří Vás budou všemu novému 

učit. Čeká na Vás devět let usilovné práce, ale také 

her a zábavy, výletů do přírody i za kulturou, nová 

přátelství a možná i lásky. Věřím, že celý školní rok 

bude pro Vás stejně hezký jako první den. Nyní mů-

žete konečně usednout do lavic a stát se skutečnými 

žáky základní školy na celých devět let.

Milí prvňáčci, přeji Vám, aby se Vám v naší ško-

le líbilo, abyste se za těch devět let mnoho nového 

naučili a strávili u nás radostné chvíle. Vám ostatním 

žákům přeji úspěšný start a ještě úspěšnější průběh 

celého školního roku 2012/13.                       
Knihovnice
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Motto: 

„Vzpomínky, to je ráj, ze kterého nemůžeme být vyhnáni.“  
H. de Balzac

Blahopřání
V září oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Marie  B a m b u š k o v á        

Antonín  V a š e n k a       

Marta  O n d r u c h o v á       

František  P o l á c h     

Pavel  M i n a r č í k          

Oldřich  F o j t á š e k           

Ludmila  P o l á c h o v á                

Božena  Š a j n o h o v á

Stříbrnou svatbu, dvacet pět let společného života, 

oslaví 19. září 2012 manželé Jaroslav a Hana  B l i n k o v i.

21. září 2012 oslaví padesát pět let manželství 

– smaragdovou svatbu manželé Jan a Marie P e t ř e k o v i.

Všem zářijovým oslavencům, 
také stříbrnému a smaragdovému manželskému páru, 

přejeme do dalších let hodně lásky, 
pohody a pevné zdraví.
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Společenská kronika

Mami, k Tvým narozeninám 

Ti už nemůžeme dary dát, ani stisknout ruku a blahopřát. 

Ruky, ty které nám chleba dávaly, 

o nás se staraly a do života žehnaly, teď složené v hrobě leží. 

V duchu je hladíme, Tobě mami za všechno děkujeme 

a jen modlitbou svůj dluh k Tobě splácíme. 

Pannu Marii o přímluvu a udělení Boží milosti prosíme, 

po práci pozemské v nebi život věčný Ti vyprošujeme.

Dne 23. září 2012 by se dožila naše maminka, stařenka

paní Adéla  K y s u č a n o v á

 osmdesáti pěti let.

Dne 15. srpna 2012 jsme si připomněli 

nedožitých šedesát pět let našeho bratra 

pana Jana  K y s u č a n a

Za tichou vzpomínku na naše drahé 

děkuje dcera a sestra Fanda.

Vzpomínka

Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

září 2012

Motto: 

„Co nemůže rozum, často vyléčí čas.“
Seneca

 1.9. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Cyrila Solanské, tři syny a celou 

rodinu

 2.9. 10.00  za zemřelou Andělu Holčákovou, manžela Michala, 

sourozence, rodiče a duše v očistci

 3.9. 7.30 za zemřelé rodiče a syna

 4.9. 7.30 na jistý úmysl

 5.9. 7.30 na úmysl dárce

 6.9. 7.30  za zemřelé staříčky Vaňkovy, jejich pět dětí, živou a zemřelou 

rodinu Vaňkovu z Kobylské

 7.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu Solanskou, rodiče z obou stran a duše 

v očistci

 8.9. 7.30  za zemřelou Františku Macečkovou, jejího manžela, 

děti a zetě

 9.9. 10.00  za zemřelou Marii Kubáňovou, Metoděje Kubáně, manželku 

Elišku a rodiče

 10.9. 7.30  za zemřelé Josefa a Veroniku Juroškovy, syny Josefa a Jana, 

dcery Zdeňku a Františku a jejich manžely

 11.9. 7.30 na úmysl dárce

 12.9. 7.30  za zemřelé Ludmilu a Josefa Cviklovy, Annu Ondruchovou 

a rodinu

 13.9. 7.30 za zemřelou rodinu Bernátkovu a Klepáčovu a duše v očistci

 14.9. 7.30 na jistý úmysl

 15.9. 7.30  za zemřelou Ludmilu Třeštíkovou, manžela, dceru, dva syny 

a dva vnuky

 16.9. 10.00  za zemřelé Josefa a Ludmilu Kantorovy, tři syny, dceru, zetě 

Vladimíra a snachu Milenu

 17.9 7.30  za zemřelé Alžbětu a Františka Juříkovy, Kristýnu Manetovou 

a celou rodinu

 18.9. 7.30 za zemřelého Františka Křištofa, syna Libora a rodiče

 19.9. 7.30  za zemřelé rodiče Annu a Jana Solanské, sourozence, 

jejich rodiny a zetě Luboše 

 20.9. 7.30 za zemřelou rodinu

 21.9. 7.30 za zemřelého Jana Petřeka, manželku, tři syny a dvě snachy

 22.9. 7.30  za zemřelého Ludvíka Beneše, dvě manželky a celou 

zemřelou rodinu

 23.9. 10.00  za zemřelou matku Adélu Kysučanovou k nedožitým 

osmdesátým pátým narozeninám
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 24.9. 7.30 za zemřelé rodiče a děti

 25.9. 7.30 na úmysl dárce

 26.9. 7.30 na jistý úmysl

 27.9. 7.30  za zemřelé rodiče Václava a Annu Slížkovy, syna Stanislava

a duše v očistci

 28.9. 8.00 za zemřelého Jiřího Mikudu, bratra Miroslava a otce Bedřicha

 29.9. 7.30  za zemřelého Františka Machálka, manželku Kristýnu, 

šest dětí a vnuka Josefa

 30.9. 10.00  na poděkování P. Bohu za přijaté dobrodiní při příležitosti 

padesátého pátého výročí manželství a za celou živou rodinu

 1.10. 7.30 na jistý úmysl

 2.10. 7.30  za zemřelé rodiče Cyrila a Anežku Prorokovy, syna Zdeňka, 

manžela Oldřicha, živou a zemřelou rodinu

 3.10. 7.30  za zemřelého Františka Fárka, jeho syna Stanislava a duše 

v očistci

 4.10. 7.30  za zemřelé Anežku a Zdeňka Solanské, jejich dcery Marcelu 

a Ludmilu, vnučku Zdeňku, rodiče a sourozence z obou stran

 5.10. 7.30 za zemřelou rodinu

 6.10. 7.30 za zemřelého P. Juliuse Křištofa a jeho rodiče

 7.10. 10.00  za zemřelého Františka Kantora z Prostřední Bečvy, sourozence 

a rodiče z obou stran

Informace obecního úřadu

Placení komunálního odpadu
Upozorňujeme občany Horní Bečvy 

a vlastníky rekreačních chat a objektů 

sloužících k individuální rekreaci, kteří ještě nezaplatili 

místní poplatek za komunální odpad, 

ve smyslu zák. č. 565/90 Sb. o místních poplatcích 

a Obecně závazné vyhlášky obce Horní Bečva 

č. 01/2010, že  splatnost poplatku je 30.09.2012.

Úhradu poplatku můžete provést následovně:

� poštovní poukázkou

� v hotovosti do pokladny OÚ Horní Bečva

� převodem na účet OÚ Horní Bečva č. 90026764/0600,

variabilní symbol u rod. domů 11337 + číslo popisné

u rekr. chat  21337 + číslo evidenční

Netříděný - směsný komunální odpad - popelnice 110 l

Interval svozu 1 x za týden.

Tříděný odpad Plasty - žluté pytle; Sklo - zelené pytle; 

   Papír - ve svázaných balících

Svoz tříděného odpadu:    27. 9.,    26.10.,   30. 11.  2012

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Pytle je nutno ve svozový den přichystat na místa, ze kterých jsou 

vyprazdňovány popelnice, musí být zavázány, nebo jiným způsobem 

zajištěny, aby při nakládání a další manipulaci nedošlo k jejich vysypá-

ní. Taky je možno naplněné pytle dopravit do sběrného dvora u fot-

balového hřiště, kde je rovněž umístněn ocelový otevřený kontejner 

pro odložení  směsného skla, zde je možno odložit skleněné tabule od 

výměny oken u rodinných domků (nesmí se zde likvidovat rámy oken), 

jednotlivé plastové a skleněné láhve je možno odložit do kontejne-

rů umístněných před nákup. střediskem Jednota, na parkovišti před 

hřbitovem,  před Biliard Barem u Hotelu Valaška, před Potravinami 

u přehrady.

Pytle na tříděný odpad se vydávají v budově obecního úřadu, nebo 

u řidiče sběrného vozu komunálního odpadu (kukavůz) a ve sběrném 

dvoře.

Děkujeme všem občanům, kteří se aktivně zapojili do sběru třídě-

ného odpadu, avšak některé musíme upozornit na nedisciplinované 

používání pytlů na tříděný odpad, jednotlivé druhy pytlů jsou určeny 

pouze pro stanovený druh vytříděného odpadu. V případě porušení 

těchto zásad dochází ke komplikacím při odběru tříděných odpadů 

u společnosti, které tyto odpady předáváme.

Rozmístnění kontejnerů na komunální odpad pro občany 

a chataře: V centru obce vedle vývěsní tabule vedle aut. zastávky; nad 

Hotelem Valaška v místě za aut. zastávkou; na přehradě vedle potravin; 

u prodejny potravin (stará Pasecká škola); v lokalitě Kozule – točna 

u Hrstků. Tyto kontejnery by měly převážně sloužit pro odkládání do-

movního komunálního odpadu občanů a rekreantů, kteří jsou povinni 

platit poplatek za likvidaci odpadu.

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je postaven v lokalitě za místním hřbitovem, příjezd je 

vybudován z komunikace za mostem k fotbalovému hřišti.

Sběrný dvůr slouží výhradně občanům a chatařům obce Horní 

Bečva, případně podnikatelům zapojeným do systému odpado-

vého hospodářství obce. 

Staré ledničky, mrazáky, televizory a ostatní elektrospotřebiče z do-

mácností je možno odevzdat ve sběrném dvoře, nesmí být však v roz-

bitém stavu nebo částečně demontovány.

Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a keramic-

ké výrobky a biologicky rozložitelný odpad, který nebude obsahovat 

zbytky živočišného původu,  budou ve sběrném dvoře odebírány pou-

ze za poplatek a to:

–    Směsné stavební a demoliční odpady, beton, cihla, tašky a kera-

mické výrobky - 2,5 Kč/1 kg

–    Biologicky rozložitelný odpad - 2 Kč/1 kg

Provozní doba zařízení pro příjem odpadů od občanů:

Pondělí ............................................................. 13.00 – 16.00

Středa  .................................  08.00 – 11.30 .... 13.00 – 16.00

Sobota .................................  08.00 – 12.00
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Haferobraní 8. Valašský orieňťák

Haferové knedlíky, haferové víno, pivo, čaj, limonáda, dva druhy li-

kérů, koktejl, šťáva, kompot, ale také koláče, vdolky, muffi  ny či tiramisu 

a další dobroty z hafer mohli ochutnat návštěvníci druhého ročníku 

Haferobraní, které společně s mysliveckým sdružením Hubert pořáda-

lo 4. srpna občanské sdružení Šorstýn.

Akce se setkala s velkým zájmem a nadšením návštěvníků, ochut-

návajících i náhodných kolemjdoucích.  Program Haferobraní byl opět 

velmi bohatý. Pro návštěvníky byla přichystána především ochutnávka 

asi 23 druhů všemožných haferových dobrot, soutěže z hafer pro děti 

i dospělé, přednáška o historii hafer a o hudební doprovod se postara-

la cimbálová muzika Radhošť.  Na své si přišli i (ne)jedlíci hafer, protože 

myslivci pro ně připravili výborný guláš, domácí klobásky i pivo.

Součástí ochutnávky haferových pochoutek byla také hodnotící 

soutěž „O Bečvanský mls“, ve které se mělo rozhodnout, která z dobrot 

mlsounům chutnala nejvíce. Po vyhodnocení vyhrály hafery se zaky-

sanou smetanou, na druhém místě se umístily haferové knedle a na 

třetím haferová bryja s koláčky.

Nechyběla ani zábava pro děti v podobě soutěží. Ty mohly vytvá-

řet na papír modrotisk nebo zkusit namalovat nejdelší čáru. Bezkon-

kurenční bylo navlékání haferových korálků na stébla trávy. Hned po 

dokončení se totiž vlastnoručně zhotovený šperk mohl sníst!

Dospělí potom mohli vyzkoušet „tanec s haferovů knedlů“, nebo jak 

rychle se dají z piva vylovit hafery slámkou. 

Doufám, že jste si letošní Haferobraní užili a odnesli si trošku té 

haferové  nálady domů. Vy, kteří jste letošní již druhý ročník propásli, 

nezoufejte, příští rok bude určitě další.

Na závěr bych chtěla moc poděkovat především panu Ondřeji 

Červenému i ostatním členům Mysliveckého sdružení Hubert, za po-

skytnutí perfektního zázemí a za přípravu chutného občerstvení. Dále 

patří dík členům občanského sdružení Šorstýn, i ostatním šikovným 

pomocníkům za obětavou pomoc při organizaci. V  neposlední řadě 

děkuji skvělé cimbálové muzice Radhošť,  která nám hrála k  tanci 

i poslechu po celou dobu. V  závěru také děkuji všem návštěvníkům 

a doufám, že se všichni potkáme na Haferobraní zase za rok.

177 závodníku, 13 kontrol, 7 kategorií, 
26 dětí v 6 kategoriích, 5 kapel, 

1500 piv, 70kg masa, 1 místo, 1 závod! 
Toť stručná statistika dnes již kultovního závodu Valašský orieňťák. 

Osmý ročník tohoto kulturně - sportovního svátku se uskutečnil v are-

álu hasičské zbrojnice v Kněhyních na hranici Horní a Prostřední Bečvy.

Sobotní počasí, které vypadalo jako z katalogu cestovní kanceláře, 

přispělo k překonání loňského rekordního počtu závodníků. Krátce po 

jedenácté již bylo na trati všech 45 jednotlivců a 66 dvojic. Se všemi 

nástrahami a pikanteriemi delší tratě, se nejlépe popral Honza Graub-

ner a s náskokem 18,2 minuty obhájil loňský titul. V kategorii mužů 

nad 40 let zvítězil Jiří Borák, který na nejlepší čas ztratil 22,2 minuty. 

V kategorii dvojic M+M na stupínek nejvyšší vystoupilo duo Solanský 

+ Grigorescu se ztrátou 22,09 minut.

Kratší trať ovládla stálice orieňťáckého nebe – smíšené duo 

Štěpánka Staňková a Tomáš Linhart s náskokem 8,09 minut. Nejrych-

lejší ženou byla Martina Tůmová, v ženských dvojicích byla nerychlejší 

děvčata Valentova. Kategorie žen nad 35 let se změnila v souboj dvou 

rivalek, ze kterého vyšla vítězně Eva Maliňáková.

Jako tradičně bylo vyhlášeno několik zvláštních ocenění. 

Jako každý rok byly uděleny dvě nepříliš populární ceny – „Píchač 

roku“ a „Bludička roku“. Oceněn byl také nejstarší závodník Karel Rech-

tenberg (r. n. 1947), který se umístil v první polovině startovního pole 

delší tratě a nechal za sebou celou řadu mnohem mladších závodníků. 

Naopak nejmladším závodníkem byl malý Matěj Foretník, který kon-

troloval plynulou jízdu rodičů z přívěsného vozíku. Poslední zvláštní 

ocenění získala Payal Ajwani. Jak už jméno napovídá, jednalo se o zá-

vodnici, která k nám zavítala z největší dálky – z Phoenixu v Arizoně.
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Kolem poledne odstartoval také dětský dovednostní závod v mno-

ha kategoriích – od batolat po „deváťáky“. Děti střílely z luku, skláda-

ly obří puzzle, hrály minigolf apod. Starší závodníci si pak vyzkoušeli 

práci s „dospěláckou“ mapou, na které měli zadáno několik stanovišť.

V rámci doprovodného programu si návštěvnící mohli vyzkoušet 

střelbu z praku na tlustou paní, chůdy nebo lanovou dráhu. Před za-

hájením večerního koncertu proběhl závod na speciálně upraveném 

zeleném závodním speciálu z dílny výzkumu a vývoje Ohlé kliky.

Večerní koncert výborně uvedla kapela Steel Balls z Dolní Bečvy. 

Folk-rockově laděný set předvedlo seskupení Tabáskova partyja. Třetí 

v pořadí se představila kapela Koridor. Po roce se na pódium kněhyň-

ského výletiště vrátila také kapela Bílá vdova. Osmý ročník Valašského 

orieňťáku uzavřela stará známá kapela The Kitchen.

Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se jakýmkoliv způso-

bem podíleli na hladkém průběhu akce. Především musíme poděko-

vat našim sponzorům, bez kterých by naše snaha o propagaci sportu, 

tvůrčí aktivity mladých a vztahu lidí k přírodě skončila na nedostatku 

prostředků. Autor Olin Klika
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Zahrádkáři (ZO ČSZ HB) 
a důchodci (KD HB) Horní Bečvy 
zvou své členy a další zájemce 

na zájezd do Kroměříže:
Termín konání zájezdu: pátek 5. října 2012 

Program zájezdu: 

 7.00  Horní Bečva, AZ budou upřesněny 

podle přihlášených účastníků

 7.15 Prostřední Bečva, AZ dtto

 7.30 AN R. p. R.

 8.30 Kroměříž

  9.00 - 17.00 - výstaviště, www.vystavistefl oria.cz
  - individuální prohlídka památek města, 

www.mesto-kromeriz.cz
   17.30 odjezd z Kroměříže 

popř. společná večeře podle zájmu účastníků

Přihlášení a zaplacení zájezdu: záloha 200,- Kč/osoba

Přihlásit se a zaplatit zálohu je možno každý den od 8 hod. 

u paní Michlíkové v Květinách na Horní Bečvě, 

tel. 721 283 696, 721 283 696 

nebo v kanceláři Klubu seniorů v Rožnově pod Radh.

Doúčtování ceny bude provedeno v den zájezdu podle 

aktuální ceny motorové nafty. Dokud zálohu na zájezd neza-

platíte, jste jen náhradník. Pokud zrušíte svoji účast v době 

kratší 1 týdne před odjezdem a nezajistíte si náhradníka, 

vaše platba propadá.

Další informace na: 60502140717

Pojeďte s námi, 
nebudete zklamáni, čeká na vás pohodový výlet 

s fajn lidmi!

4. ročník výstavy Floria PODZIM
Tradiční prodejní celostátní výstavy pro zahrádkáře, chalupáře, 

zemědělce a milovníky přírody

Zahradnictví – ovocné a okrasné stromky, konifery, sazenice

Výstava bonsají a čarověníků

Expozice drobného hospodářského zvířectva

Řemeslné ukázky

Kroměříž - výstava Floria 

- pozvánka na zájezd

ČSOP Salamandr

ČSOP Salamandr z Rožnova pod R. 

se stará o přírodu a krajinu Beskyd už 

12 let. (Je v top 10 největších organi-

zací v ČR co do obratu). Aktivity ČSOP 

Salamandr jsou soustředěny do tří 

oblastí – praktická péče, odborná čin-

nost a informace, v  jejichž rámci pe-

čujeme o přírodní a kulturní dědictví 

Beskyd a jejich širokého okolí.

A co všechno takoví ochránci přírody dělají? Zaměřují se na praktic-

kou péči - kosí trávu a prořezávají keře na vzácných loukách, monitoru-

jí pohyb zvěře v lesích, koordinují několik velkých projektů. Nedávno 

vyhlásili veřejnou sbírku na záchranu vzácného modráska černoskvrn-

ného, a teď se chystají obnovit původní složení lesů v Beskydách.

Projekt beskydské stromy - cílem projektu je prostřednictvím gene-

ticky původních sazenic pomoci obnovit přirozenou skladbu lesa, tedy 

snížit dominantní zastoupení smrku ve prospěch jedle, buku a obtížně 

pěstovatelného, ale dlouhověkého tisu.

Služby 

-  zajišťujeme likvidaci invazních druhů rostlin – křídlatky, bolševníku 

apod. v rámci povinnosti předcházet vzniku ekologické újmy zajistí-

me povinným subjektům monitoring dotčeného území

-  zajistíme cílenou péči o lokality s výskytem chráněných druhů rostlin 

a živočichů

Turistické informace 

-  zpracujeme srozumitelné informace o přírodních a kulturních zajíma-

vostech v místě vašeho podnikání nebo veřejnoprávní působnosti

Partnerství 

-  ochrana přírodního dědictví Beskyd a péče o jeho uchování je závis-

lá na fi nančních prostředcích i morální podpoře zodpovědných lidí. 

Podpořte naše projekty! Navažte oboustranně prospěšnou spoluprá-

ci! Stojíme o partnerství s vámi. Ať už podpoříte menší projekt, nebo 

velký, penězi či vaší odborností. Vaše pomoc je pro nás opravdu dů-

ležitá. Současným partnerům děkujeme a vážíme si jejich podpory…
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Pozvánka

JÓGA V DENNÍM  ŽIVOTĚ 
nezisková organizace

Vás zve na CVIČENÍ JÓGY
podle  systému světově uznávaného 

Mistra jógy z Indie 

Paramhans svámího Mahešvaránandy

Systém obsahuje klasická jógová tělesná a dechová 

cvičení, relaxaci, koncentraci, meditaci a techniky krijí. 

Tato jednoduchá a účinná cvičení se na Moravě cvičí již 

39 let a jsou vhodná pro každého bez rozdílu věku 

a zdravotního stavu.

 Cvičíme stejně 

jako v předchozích šesti létech 

v úterý v 16.30 – 18.15 hod. 

v  malé tělocvičně ZŠ TGM Horní Bečva. 

Srdečně zvou cvičitelé JDŽ Ostrava, o. s.

Anna Valová a Ing. Karel Ondruch.

ezisková organizac

CVIČEN
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Zpravodaj vydává Obecní úřad - Kulturní zařízení Horní Bečva. Povoleno OK ONV Vsetín pod č. 403-14-30-84 mú.  

Zpracování příspěvků Marcela Školová e-mail: knihovna@hornibecva.cz. Uzávěrka příspěvků k 25. dni v měsíci. Grafi cká úprava Denisa Vašková.

Tisk: ROVS, s.r.o., Rožnov pod Radh., tel. 571 653 999, 571 654 394

Inzerce

Účetní služby

pro podnikatele z Horní Bečvy a okolních obcí:

vedení účetnictví, 

daňová evidence, mzdy, 

daňová přiznání

tel. 603 269 037

Prodám cca 630 ks (10,5 palety) 

V cihel Porotherm Profi  44/P10. 

Vlastní odvoz nutný, cena 37,- Kč za kus, 

vratná záloha za paletu 200,- Kč. 

Tel.: 773 750 156 – Jakubková


