
říjen

2012
cena: 3,- Kč

Zpravodaj
obce Horní Bečva

www.hornibecva.cz

Pozvánky

Zájezd 

do Kroměříže
(bližší informace)

v pátek 5. října 2012

v 7:00 hod. 

Informace na str. 6. 

Dechová hudba

ZÁHOŘANÉ
Vás srdečně zve na koncert 

a křest našeho CD nosiče,

který se uskuteční 

dne 13. října 2012

v restauraci BEČVAN 

na Horní Bečvě

Kmotrem je známý lidový 

vypravěč Franta Uher 

z Lanžhotu

Pozvánka na str. 6. 

Zvonice na Soláni

Otvírací doba:

Po – Ne   9:00 – 17:00

Program:

 6.10.2012 

Vernisáž  

Taťána Havlíčková

13.10.2012 

Host na Soláni

Felix Slováček

Více na: 

http://www.zvonice.eu

Divadelní soubor BERANI Těškovice představuje:

Manželské 
šarvátky

dvě aktovky o rodinno-manželských problémech

A taková to byla skvìlá svatba
Osoby a obsazení:
Rei Ivan Lindovský

Norma  Magda Sroková

Ben Martin Grussmann

Nensy Taťána Bártová

Žena dvou mužù
Osoby a obsazení:
Rudolf z Ostravy Jiří Vavrečka

Maxmilián z Plzně  Miroslav Čmelík

Zlatka na kolejích Taťána Bártová

Úprava a režie Soňa Ulmannová

 Oldřich Lindovský

Vedoucí souboru Dagmar Krayzlová

Kostýmy Soňa Ulmannová

Scéna Ivan Lindovský

Hudba Martin Grussmann

Text sledují  Kamila Vavrečková, Jiřina Vrublová

Sobota
20. øíjna

v 17.00 hod.

Představení se uskuteční 

v místním kinosále.

Vstupné je 50,- Kč.

Předprodej vstupenek bude 

od 1. října 2012 

v knihovně (571 645 249, 

knihovna.becva@seznam.cz).

Pozvánka do divadla



Motto: 

„Všichni berou ohled na čas, jen čas na nikoho. “  
Německé přísloví

Blahopřání
V říjnu oslaví svá životní jubilea tito naši spoluobčané:

Anežka  V a ň k o v á         

Jindřiška  P o l á c h o v á        

Božena  P r o r o k o v á       

Marie  S o l a n s k á     

Josef  M u ž n ý            

Božena  F á r k o v á

3. října 2012 oslaví dvacet pět let společného života 

– stříbrnou svatbu manželé Milan a Dana  K o z á k o v i.

Padesát pět let manželství, smaragdovou svatbu, 

oslaví 19. října 2012 manželé Richard a Božena  K ř i š t o f o v i.

Manželé  Karel a Věra  M a l i n o v i  

oslaví 27. října 2012 zlatou svatbu, padesát let společného života.

Všem říjnovým jubilantům 
i stříbrnému, smaragdovému a zlatému manželskému páru 

přejeme do dalších let hodně lásky, životní pohody 
a především pevné zdraví.
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Společenská kronika Vítání občánků
Vítám Tě na svět, děťátko milé,

tátova pýcho a mámino štěstí …
V neděli 23. září 2012 se uskutečnilo v letošním roce druhé vítání 

občánků. Byl to slavnostní den pro naše nejmenší miminka obce Horní 

Bečva, narozené od dubna do června. 

V obřadní místnosti Obecního úřadu Horní Bečva se sešlo u příle-

žitosti této slavnostní a významné akce šest rodičů se svými miminky, 

mezi kterými bylo pět chlapců a jedna holčička. Při obřadu za účas-

ti starosty obce, matrikářky a předsedkyně SPOZ, se rodiče zapsali 

do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a pro své ratolesti dárky. 

Ke slavnostní atmosféře přispělo i vystoupení dětí z  mateřské ško-

ly pod vedením paní učitelky Radky Bolckové a pěvecké duo Jana 

a Ludmila Poláchovy s hudebním doprovodem učitele hudby panem 

Josefem Blinkou.  

Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání a přejeme jim hodně 

zdraví, pohody a radosti. A Vám děti přejeme, abyste  šťastně vykročily 

do života, který na Vás teprve čeká. 

Miminka zleva: Jan Patka, Adam Chovanec, Lukáš Hradil, Petr Vašut, Vendula Pavlátová a Jakub Redaj
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Mše svaté ve farním kostele 

sv. Jana a Pavla v Horní Bečvě 

říjen 2012

Motto: 

„Všechny nás čeká stejná noc 
a všichni se jednou vydáme stejnou cestou…“

 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

 8.10. 7.30 za zemřelého Josefa Bártka, manželku, tři zetě a duše v očistci

 9.10. 7.30 za zemřelé rodiče a děti

 10.10. 7.30  na jistý úmysl

11.10. 7.30 na úmysl dárce

12.10. 7.30 za zemřelou rodinu

13.10. 7.30  za zemřelou Lenku Bilovou, rodiče z obou stran, živou 

a zemřelou rodinu

14.10. 10.00 za zemřelého Miroslava Janíčka, celou rodinu a duše v očistci

15.10. 7.30 za zemřelou rodinu Kubáňovu a Prorokovu

16.10. 7.30 na úmysl dárce

17.10. 7.30  za zemřelého Jana Závorku, pět sourozenců, rodiče a duše 

v očistci

18.10. 7.30  za zemřelého Josefa Malinu, manželku, rodiče, sourozence, 

syna, snachu a vnuka

19.10. 7.30  za zemřelé staříčky Veroniku a Josefa Kubáňovy, 

děti a zetě Bruna Vašíčka

20.10. 7.30  za zemřelé rodiče Chovancovy, tři syny, zetě, snachu 

a živou rodinu

21.10. 10.00  za zemřelé Bohumila a Anastázii Juříkovy, dceru, syny, 

dva vnuky a duše v očistci

22.10. 7.30 za zemřelé příbuzné

23.10. 7.30 na úmysl dárce

24.10. 7.30 za zemřelou rodinu

25.10. 7.30 na jistý úmysl

26.10. 7.30  za zemřelého Ludvíka Vetyšku, jeho zemřelou rodinu, 

rodinu Kubáňovu a Indrákovu

27.10.  7.30  za zemřelé rodiče Benedikta Ondrucha s manželkou, 

tři děti a vnuky, Jaroslava Romana, dceru Danuši Hajnou, 

syna Zdenka a celou zemřelou rodinu

28.10. 10.00  za zemřelé Jindřišku a Josefa Zetochovy, dva syny, 

vnučku Janu a duše v očistci 

29.10. 7.30  za zemřelého Josefa Pavlicu, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

30.10. 7.30 na úmysl dárce

31.10. 7.30  za duše v očistci

 1.11. 8.00 za zemřelého Josefa Bordovského a jeho dvě manželky

  15.00 za zemřelého Arnošta Kubáně a Barboru Bordovskou

 2.11. 7.30  za zemřelého syna Karla Ondrucha, otce Karla 

a všechny duše v očistci, na které nikdo nepamatuje

 3.11. 7.30 za zemřelé rodiče Kysučanovy, bratra Jana a syna Reného

 4.11. 10.00  za zemřelé manžele Viléma a Růženu Macečkovy, 

syna a snachu, živou a zemřelou rodinu a všechny zemřelé

 5.11. 7.30 za zemřelé rodiče Malinovy a celou rodinu

 6.11. 7.30  za zemřelého Miroslava Maňáska, rodiče z obou stran 

a duše v očistci

 7.11. 7.30 za zemřelé Barboru a Bohuše Vilémovy a rodinu

Volby do Zastupitelstva 

Zlínského kraje
Volby do zastupitelstev krajů vyhlásil prezident republiky 

svým rozhodnutím ze dne 27. června 2012, 

publikovaným ve Sbírce zákonů pod číslem 224/2012 Sb. 

Volby do zastupitelstev krajů se konají 

v pátek 12. října 2012 

od 14:00 hodin do 22:00 hodin 

a v sobotu 13. října 2012 

od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

Informace obecního úřadu
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Volby do Senátu Parlamentu 

České republiky
Volby do Senátu Parlamentu České republiky 

vyhlásil prezident republiky svým rozhodnutím 

ze dne 27. června 2012, publikovaným ve Sbírce zákonů 

pod číslem 224/2012 Sb. 

Volby do Senátu Parlamentu 

České republiky se konají 

v pátek 12. října 2012 

od 14:00 hodin do 22:00 hodin 

a v sobotu 13. října 2012 

od 8:00 hodin do 14:00 hodin. 

Ve Zlínském kraji se volby do Senátu Parlamentu České republiky 

konají ve volebních obvodech č. 77 a č. 80.

Voleb se může zúčastnit každý státní občan ČR, 

který dosáhl 18 let (alespoň druhý den voleb) 

a u kterého nenastala zákonem uvedená překážka 

ve výkonu volebního práva - volit nemůže ten, komu bylo 

zákonem stanoveno omezení osobní svobody z důvodu 

ochrany zdraví lidu, a ten, kdo byl zbaven způsobilosti k právním 

úkonům. Abyste se mohli konkrétních voleb účastnit, 

musíte být přihlášeni k trvalému pobytu na území 

(obce, kraje, státu), kterého se volby týkají, resp. byli zapsáni 

na seznamu voličů. Občané ČR jsou zapsáni na stálém seznamu 

voličů v obci dle místa svého trvalého pobytu. 

Chcete-li volit jinde, než ve svém volebním okrsku podle místa 

trvalého bydliště, či chcete-li volit v zahraničí, 

je možné si zařídit voličský průkaz.

V obecních a krajských volbách mohou za stejných 

podmínek jako občané ČR volit i občané jiného státu.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů 

obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, 

aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze 

v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla 

okrsková volební komise zřízena. V takovém případě 

vyšle okrsková volební komise k voliči 2 své členy 

s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou 

a hlasovacími lístky.

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:    26.10.,   30. 11.  2012

Svoz odpadů v obci Horní Bečva

Velkoobjemový odpad z domácností mohou občané odvézt 

do sběrného dvora.

Sběrný dvůr

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 domácností je možno odevzdat ve sběrném dvoře, nesmí být však 

v rozbitém 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

Uběhlo léto, uběhly prázdniny a opět se hlásí škola se svými úkoly 

a povinnostmi. Žáci si během prázdnin odpočinuli, nabrali nové síly 

a nyní se mohou plně věnovat učení. Žáci první třídy a žáci šesté třídy 

z Prostřední Bečvy naši školu teprve poznávají, jiní naopak školní pro-

středí důvěrně znají. Žáci deváté třídy a jejich rodiče budou přemýšlet, 

jaký vhodný učební obor nebo jakou školu si mají vybrat.

Chtěla bych Vás seznámit s rozdělením tříd, počtem žáků a rozdě-

lením funkcí na naší základní škole. V  naší škole se nyní učí v  deseti 

třídách 246 žáků, z toho na prvním stupni v pěti třídách 119 žáků a na 

druhém stupni také v pěti třídách 127 žáků.

Třída ................. Počet žáků .........  Třídní učitel

 I. ........................  28  .......................... Mgr. Marie Děcká

 II. ........................  18  .......................... Mgr. Jana Klimszová

 III. ........................  18  .......................... Mgr. Drahomíra Vojkůvková

 IV. ........................  28  .......................... Mgr. Dana Polášková

 V. ........................  27  .......................... Mgr. Marie Pítrová

 VI. ........................  28  .......................... Mgr. Andrea Hanasová

 VII. ........................  31  .......................... Mgr. Marcela Hodaňová

 VIII.A ....................  19  .......................... Mgr. Ivana Brňovjáková

 VIII.B ....................  19  .......................... Mgr.  Pavla Tovaryšová

 IX. ........................  30  .......................... Mgr.  Dita Gužíková

Dále ve škole učí Mgr. Dagmar Benková, Mgr. Silva Vašková a Mgr. 

Markéta Fárková. V  letošním roce u nás pracují také dvě asistentky 

pedagoga Denisa Bumbalová a Veronika Mikudová. 

 Ředitel školy ...................................... Mgr. Jan Děcký

Zástupce ředitele školy ........................ Mgr. Daniela Křištofová

Výchovný poradce ................................. Mgr. Zbyněk Kocurek

Vychovatelky šk. družin ....................... Ludmila Šimčíková

  ................................................................ Vlasta Blinková

Ekonomka a admin. pracovnice ....... Dana Žitníková

O údržbu a čistotu tříd se stará školník Radek Španihel a čtyři 

uklízečky. Vedoucí školní jídelny je Zuzana Krumpolcová a jídlo denně 

připravuje kolektiv čtyř kuchařek. 

V letošním roce budou na naší škole pracovat tyto kroužky: kera-

mický, volejbalový, turistický, elektrotechnický, sborový zpěv, zpívánky, 

sportovní gymnastika, stolní tenis, klasické lyžování a pohybové hry.

Na naší škole působí také odloučené pracoviště ZUŠ z Rožnova pod 

Radhoštěm. Vyučuje se tu hra na dechové nástroje, klávesy a na akor-

deon. O mladé hudebníky pečuje pět vyučujících.

Součástí školy je také mateřská škola, v  ní je ve dvou třídách za-

psáno padesát šest dětí. Vedoucí učitelkou je Alena Vašátová, dále 

zde pracují učitelky Radka Bolcková, Táňa Michalíková a Dana Říhová. 

O jídlo se stará jedna kuchařka a vedoucí školní jídelny, úklid má na 

starosti jedna uklízečka.

Všem žákům i učitelům přeji šťastný a úspěšný školní rok 2012/2013.  

Mgr. Silva Vašková 

Základní škola informuje
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Ve dnech 12. - 14. září se uskutečnila V. Rožnovská olympiáda dětí 

a mládeže, které se zúčastnila i ZŠ TGM a MŠ v Horní Bečvě. Zastoupení 

jsme měli jak na prvním, tak na druhém stupni. Dokonce jsme byli nej-

početnější výpravou na letošní olympiádě.

Nejlepších úspěchů dosáhly tyto žákyně: Kristýna Kubešová ze 

7. třídy doplavala na 1. místě na 50 metrů časem 34,70 sekundy 

a v hodu granátem výkonem 40 metrů vybojovala zlatou medaili žá-

kyně 9. třídy Veronika Krňová. Za velmi deštivého počasí vybojoval 

Tomáš Růčka ze 7. třídy druhé místo v hodu kriketovým míčkem.

V  Běhu za zdravím doběhl Richard Žitník ze 7. třídy na 2. místě 

a v  kategorii 2. - 3. tříd vybojoval Pavel Kubáň bronzovou medaili. 

Ale ani ostatní naši běžci nezůstali pozadu a do celkového hodnocení 

škol přispěli několika důležitými body.

V kolektivních sportech největšího úspěchu dosáhly žákyně 1. stup-

ně ve vybíjené, kde se umístily na výborném 1. místě. Chlapci 2. stupně 

obsadili v malé kopané bronzovou příčku. Celou skupinu vyhráli bez 

ztráty bodu, bohužel v semifi nále smolně prohráli 2:1 se ZŠ Videčskou 

a mohli už pomýšlet jen na bronzovou medaili, kterou nakonec vybo-

jovali. Fotbalisté 1. stupně v malé kopané obsadili místo páté, basket-

balistky 2. stupně byly také páté a v malé házené žáci 1. stupně desátí.

Mateřská škola obsadila celkově 14. místo a sportovci 2. stupně ob-

sadili nelichotivé 4. místo, když jim chyběl jediný bod na místo třetí. 

Celkového hodnocení se zúčastnilo 13 škol.

Přesto je potřeba všem žákům, kteří naši školu reprezentovali, po-

děkovat, protože dokázali, že patříme k  nejlepším školám v  našem 

okrsku a že sport nás moc baví. 

Za dva roky se budeme těšit na VI. Rožnovskou olympiádu dětí 

a mládeže.                                                                               Mgr. Zbyněk Kocurek

Hornobečvané 

na V. Rožnovské olympiádě
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· V pátek 5. října 2012 v  7.00 hodin bude 

přistaven autobus na autobusové zastávce u OÚ na 

Horní Bečvě, v 7.15 Prostřední Bečva, 7.25 hotel Eroplán, 

7.30 autobusové nádraží v Rožnově pod Radhoštěm.

·  8.30 - 17.30 Kroměříž, výstaviště Floria, individuál-

ní volno ( TESCO, městské památky )

· 17.30 odjezd z Kroměříže

Přihlášení a zaplacení zálohy 200,- Kč: 

každý den od 8 hod. u paní Michlíkové v Květinách na 

Horní Bečvě, tel. 721 283 696 nebo v kanceláři KS R.p.R., 

tel. 774 423 197

Nové výstaviště města Floria:

Ve dnech 4. - 7. 10. 2012 proběhne premiéra výstav 

Floria na novém Výstavišti Floria v Kroměříži. Svou vý-

stavní premiéru si užije již 4. ročník výstavy Floria POD-

ZIM, tradiční prodejní celostátní výstavy pro zahrádká-

ře, chalupáře, zemědělce a milovníky přírody, která se 

do této doby konala ve Věžkách. Výstava Floria nabídne 

tradiční širokou škálu jednotlivých zahradnictví - ovocné 

a okrasné stromky, konifery, sazenice a vše, co potřebu-

je a sází zahradník, zahrádkář a chalupář na podzim. Vý-

stava bonsají evropské kvality zaplní celých 600 m2 haly 

A a její součástí bude poradenství, přednášky, ukázky 

tvarování a také prodej venkovních i vnitřních bonsají. 

Dalším lákadlem bude výstava čarověníků, přírod-

ních úkazů, vyskytujících se nejen na dřevinách, ale 

i bylinách. Jde o shluk znetvořených větví, které vyrůs-

tají na stromech nebo keřích, různých velikostí a tvarů. 

Čarověníky budou k vidění na ploše 100 m2 v hale B, 

kde bude také promítání s odborným výkladem.

Na venkovní výstavní ploše E bude expozice drob-

ného hospodářského zvířectva - hus, slepic, kohoutů, 

holubů, koz a ovcí. Oblíbený králík Moravy nebude chy-

bět.

Výstavu dále obohatí řemeslné ukázky, např. výroba 

keramiky, dráteníci, umělečtí kováři.

Prohlídka městských památek - několik nejnavštěvo-

vanějších:

·  Arcibiskupský zámek a jeho zahrady, 

Podzámecká a Květná jsou v seznamu UNESCO

·  Biskupská mincovna, obsahuje přes 10 000 kusů 

mincí a medailí

· Arcibiskupské sklepy, prohlídka s ochutnávkou

·  pivovar Černý orel v centru města, 

prohlídka s ochutnávkou.

Další informace na: 605 214 717

Zájezd do Kroměříže

bližší informaceDec hová hudba ZÁHOŘANÉDec hová hudba ZÁHOŘANÉ 
si dovoluje touto cestou 

poděkovat svým posluchačům a všem, 

kteří nás podporovali v uplynulých letech. 

Výsledkem naší práce je první CD nosič 

Chodníček na RadhošťChodníček na Radhošť, 

který si můžete zakoupit v Květinářství Bartošková.

Srdečně Vás zveme na koncert 

a křest našeho CD nosiče, který se uskuteční 

13. října 2012 

v restauraci BEČVAN na Horní Bečvě.

Kmotrem je známý lidový vypravěč Franta Uher z Lanžhotu.

SŠ zemědělská a přírodovědná 

Rožnov pod  Radhoštěm

4leté maturitní obory:

AGROPODNIKÁNÍ 

- zaměření:  Chov koní  a zvířat

 Chov drobných zvířat  

 Mechanizace a péče o zeleň                                    

EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- zaměření:  Geoinformační systémy

  a pozemkové úpravy 

3letý učební obor:

 ZEMĚDĚLEC - farmář

Den otevřených dveří 

 – 30.11.  a 1.  12. 2012

telefon: 571 654 392

E-mail: info@szesro.cz, http: www.szesro.cz

Pronajmu prostory 

vhodné k podnikání 

(prodejna, kancelář, cukrárna) 

v centru obce Horní Bečva. 

Bližší informace na tel čísle 777 155 995.

Inzerce

Inzerce
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Vážení občané,

dne 1. 10. 2012 bude ve Vaší obci otevřena kancelář, 

kde můžete sjednat pojištění ČSOB Pojišťovny. 

Rádi poskytneme své služby nejširší občanské veřejnosti, 

podnikatelům i fi rmám. Připravíme odpovídající řešení 

v oblasti životního a neživotního pojištění a dalších fi nančních služeb. 

SJEDNÁVÁME:

· ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

· POJIŠTĚNÍ VOZIDEL NAŠE AUTO

· POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ

· POJIŠTĚNÍ PRO PODNIKATELE A ORGANIZACE

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Podle rozhodnutí Soudního dvora EU bude výše pojistného 

za životní pojištění pro ženy a muže od 21.12.2012 stejná. 

Nyní je pojištění pro muže v některých případech i dvojnásobně dražší. 

Výhodnější už to pro ženy opravdu nebude. 

Přijďte si pro více informací.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Inzerce

Práce 

ve wellness centru
Rožnov pod Radhoštěm

vedlejší činnost / hlavní činnost

Požadujeme:

• bezúhonnost 

• samostatnost 

• min. 10 hodin času týdně 

• věk min. 18 let 

Nabízíme: 

• uplatnění 

v mimořádně lukrativním 

oboru 

• fl exibilní pracovní dobu 

dle Vašich představ 

• možnost profesního 

i osobního růstu 

• nezávislost, 

atraktivní příjem 

• podpora a vedení 

osobním poradcem

V případě zájmu 

kontaktujte na:

e-mail: 

martinazilkova@seznam.cz

tel.: 777032288

Pronajmu 

zařízený byt 3+1 v RD 

solventním 

a klidným lidem.

 tel.: 606 22 12 11

Adresa kanceláře:
Horní Bečva 120, 756 57 Horní Bečva 

mobil: 723 109 354

Pracovní doba:
Po 8.30–12.30 13.30- 16.30

St 8.30–12.30 13.30- 16.30

Ostatní dny dle telefonické domluvy.



Bečvánek Beskydy 

otevírá brány svého centra 

po prázdninách v přízemí MŠ 

na Horní Bečvě .

Přijďte se za námi podívat 

každou středu dopoledne 

od 8:30 do 12:00 hod. 

Těšíme se na vás.
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