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Informace zastupitelstva
Zasedání zastupitelstva obce Borotín se uskuteční ve čtvrtek 20. října 2011 v 18 hodin
v zasedací místnosti OÚ Borotín
Program
1) Úvod
2) Informace o podaných a schválených žádostech o dotaci
3) Projednání nájemní smlouvy na pozemky dle KPÚ s VOS a.s. Velké Opatovice
4) Projednání a schválení rozpočtového opatření č. 4
5) Různé, diskuze
6) Závěr
Schválené dotace a výhled na podání dalších
Občanské sdružení Arboretum Borotín ve spolupráci s obcí Borotín podalo během měsíce
srpna dvě žádosti o dotaci na Místní akční skupinu Partnerství venkova se sídlem na
Vískách. Podařilo se neuvěřitelné a obě dvě žádosti v prvním výběru uspěly. Jedná se o
tyto žádosti:
1. Arboretum Borotín – I. etapa – přestavba výstavního pavilonu na víceúčelový
objekt. Celkové výdaje projektu dle rozpočtu činí 1 546 290,-Kč z toho dotace
999 935,-Kč. (Smyslem této dotace je hlavně oprava střechy na pavilonu a
postupné dobudovávání zázemí pro lepší a hlavně celoroční využití pavilonu
2. Arboretum Borotín – vybudování odpočinkového místa se zázemím. Celkové
výdaje činí 568 000,-Kč z toho dotace 499 840,-Kč. (Jedná se o opravu WC
v zadní části arboreta a vybudování odpočinkového místa)
Tyto akce by probíhaly v roce 2012 až 2013, protože obě žádosti musí projít ještě
kontrolou na SZIF v Brně a Praze a definitivní výsledek bude znám až po novém
roce.
Zastupitelstvo obce má zájem podat ještě několik žádostí o dotaci do konce tohoto
roku. Jedná se hlavně o projekt na opravu místní komunikace od křižovatky u
obchodu až po domek paní Jaroslavy Maršálkové pod koupalištěm, dále projekt na
výměnu oken a zateplení kulturního domu aj.

Knihovna
Vedoucí knihovny paní Tylšarová upozorňuje na změnu půjčovní doby. Od 4. 11. 2011
bude půjčovní doba od 16.00 do 19.00 hodin.
Zastupitelstvo obce vybralo jako pomocnici k paní Tylšarové slečnu Kristýnu
Hlaváčkovou, která bude mít za úkol převést evidenci knižního fondu do elektronické
podoby.
Prohlídka a čištění komínů
Obecní úřad Borotín vyzývá občany, kteří mají zájem o provedení kontroly a čištění
komínů dle nařízení vlády č.91/2010, nechť se do konce měsíce října nahlásí osobně nebo
telefonicky (tel. 516 477 622) na obecní úřad. Obecní úřad zajistí kominíka s příslušným
oprávněním a včas oznámí termín, kdy bude prohlídka a čištění provedena. Předběžná
cena za jeden komín činí 300,-Kč a za každý další 150,-Kč. V této ceně je prohlídka a
vyčištění spalinové cesty, zpracování zprávy a zaslání zprávy poštou objednateli čištění.
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Co nového v borotínské mateřince?
Letošní krásné podzimní počasí zpříjemnilo také dětem začátek nového školního roku
v naší mateřské škole. Více než kdy jindy jsme si vychutnávali procházky k ovocným
sadům, zahradám, loukám a lesům, pozorovali barevné proměny v přírodě. Posledního
září jsme se usilovně snažili dostat do povětří naše draky a dračice, což bylo za krásného
slunného odpoledne s mírným vánkem docela veliké úsilí. Drakiáda by se neobešla bez
aktivní pomoci rodičů i prarodičů, ještě jednou děkuji všem, kteří si našli čas a přišli.
Dobrou náladu nám nevzali ani líní draci, ba naopak, všichni jsme jistě prožili netradiční
pohodové odpoledne, zakončené opékáním párků.
Kulturním zpestřením života v mateřské škole bylo divadélko pro děti s názvem
Začarované pohádky, stejně jako zábavný program s názvem Žádný strach.
A co nás čeká v nejbližší době? Všichni se usilovně připravujeme na sběr papíru, který
se uskuteční 26. října, ale již nyní může kdokoliv přinést či přivézt papír všeho druhu –
noviny, letáky, kartony…ke vchodu do MŠ. Výtěžek bude použit pro pomůcky a potřeby
dětí. Využijte tedy této možnosti, jak lze současně spojit úklid s dobrou věcí.
Od listopadu zahájíme předplaveckou výuku, tentokrát v Městských lázních Boskovice
v relaxačním bazénu. Nenecháme si samozřejmě ani ujít pokračování Příběhů včelích
medvídků ve Velkých Opatovicích, na konec měsíce jsme pozváni do Mateřské školy
Cetkovice na kouzelnické představení s názvem Dětská show. Měsíc prosinec přinese
určitě spoustu tajuplných překvapení, prozradím jen, že opět přijde Mikuláš…

Mgr.Marcela Nečasová – ředitelka MŠ Borotín
Divadlo v Borotíně
Divadelní soubor Teatrum Velké Opatovice uvede v pátek 21. října 2011 v 19 hodin ve
velkém sále kulturního domu v Borotíně mysticko-mystifikační komedii ze současnosti
„ZA SUŠENOU VODOU“. Vstupné dobrovolné. Přijďte se všichni pobavit a zažít
příjemný večer.
Sametová pařba
Hasičky SDH Borotín pořádají ve středu 16. listopadu 2011 v kulturním domě Borotín
taneční zábavu. Začátek bude ve 21 hodin. K tanci a poslechu hraje Krounex. Bohaté
občerstvení zajištěno. Přijďte se pobavit.
Listopadové dny prevence s SDH Borotín
Ve dnech 17. až 20. listopadu 2011 navštíví každý dům v obci preventivní hlídka složená
z proškolených členů (členek) sboru dobrovolných hasičů. Smyslem této návštěvy je
poradit občanům v prevenci proti požárům při topení v kamnech, v kotlích na tuhá i
plynová paliva. Každá domácnost obdrží informační leták.
Více informací najdete na www.sdhborotin.cz
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Mikulášská nadílka
Výbor SDH zve všechny děti, rodiče, prarodiče, strejdy, tety a přítele dobré zábavy na
Mikulášskou nadílku, která se letos uskuteční v sobotu 3. prosince 2011 od 16.30 hodin
u Hasičského sklípku. Rodiče, kteří mají zájem o obdarování svého dítěte mikulášským
balíčkem, nechť se nejpozději do 27. listopadu přihlásí v obchodě u paní Neubauerové
nebo u velitele SDH Libora Toula – mob. 602 377 846. Teplé nápoje pro děti i dospělé
zajištěny.
Stručná historie farnosti, kostela a fary v Borotíně
Milí občané borotínští, rád bych Vás u příležitosti dokončení oprav kostela a fary,
alespoň stručně seznámil s historií naší farnosti, kostela a fary.
Borotín patřil původně k vanovické farnosti, která je poprvé zmiňována již v roce
1233. Po jejím zániku v 16. století patřil pod letovickou farnost a to až do roku 1718, kdy
byl přifařen k obnovené farnosti v Opatovicích. V roce 1786 získal, co se církevní správy
týká, samostatnost – stal se lokální kuracií a v roce 1865 byl Borotín povýšen na farnost.
Kostel v Borotíně zasvěcený Povýšení sv. Kříže byl vystavěn v letech 1787 – 1788
nákladem náboženského fondu. Byl tedy vystavěn v době, kdy na základě reforem císaře
Josefa II. procházela celá říše nejrůznějšími změnami, které se také podstatně dotkly
náboženského života. Mnohé kostely a kláštery byly rušeny, jiné byly naopak budovány,
jedním z nově zbudovaných byl i kostel lokálního kaplanství v Borotíně. S velkou měrou
nadsázky se snad dá říci, že tento kostel byl tak trochu budován v akci Z, protože jak se
můžeme dočíst ve farní kronice, katoličtí farníci z Borotína, Velké Roudky a Friedentalu
konali s radostí veškerou robotu ruční i s potahem.
Kostel byl vystavěn v té podobě, v jaké ho v podstatě známe až do dnešních dní,
ale v průběhu těch 223 let od podstavení přece jenom prošel nějakými proměnami.
Kostel byl postaven z běžně dostupného materiálu – kamene a cihel, přičemž
z kamene jsou především zdi, z cihel klenby, věž byla pokryta břidlicí, kostel šindelem,
vnitřek kostela byl vydlážděn šestibokými cihlami.
Hned po postavení, večer před tím než měly být zavěšeny do věže zvony, se však
stalo neštěstí a sotva dokončená věž kostela se zčásti zřítila. Byla sice znovu postavena o
něco nižší, ovšem kostel se kvůli trhlinám v klenbě lodi nezačal používat a bohoslužby se
konaly v kapli na zámku. Teprve v roce 1802, tedy 14 let od postavení, potom co byl
kostel prohlédnut zednickým mistrem Janem Josefem Jelínkem ze Šebetova a bylo
shledáno, že trhliny a pukliny nejsou nebezpečné, bylo doplněno nutné vybavení a kostel
byl 16. května vysvěcen Janem Veselým arciknězem, děkanem a farářem ve Velkých
Opatovicích.
Hlavní oltář a kazatelna jsou z roku 1804, jsou prací stolařskou a sochařskou.
V roce 1814 byly na popud a za přispění majitele panství rytíře Haydenburga na
kostel osazeny obě věže, kdy velká patrně nebyla po zřícení zcela dokončena a malá,
sanktusník, nebyla vůbec postavena. Ke kostelu byla také přistavěna oratoř – samostatná
místnost pro majitele panství a byly zřízeny dva boční oltáře, jeden ke cti Matky Boží
Panny Marie, druhý ke cti sv. Františka z Assisi.
V roce 1844 bylo kvůli trhlinám v klenbě přistoupeno k ráznému kroku a klenby
v lodi kostela byly sneseny, severní a jižní zdi zbourány a vše nově postaveno. Toto se
odehrálo od 12. 05. do 22. 09. 1844.
V roce 1857 věnoval Simon Kwitek z Borotína kostelu křížovou cestu, ta zdobí
náš kostel až dodnes.
V roce 1878 byl kostel při opravách natřen žlutou barvou a sokl kostela byl
obložen pískovcem.
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V roce 1883 daroval František Koutný nové obrazy pro boční oltáře od malíře
Josefa Zeleného. Stejně jako ty předchozí zobrazují s. Františka z Assisi a Pannu Marii,
jedná se zde ovšem o v tu dobu „populární“ Pannu Marii Lurdskou. Tyto obrazy můžeme
v kostele vidět také dnes.
V roce 1886 bylo na stěnu presbytáře za hlavním oltářem namalováno retabulum
s tématikou Povýšení sv. Kříže u příležitosti sta let od postavení kostela a po stranách sv.
Cyril a Metoděj jako ozvěna svatometodějského jubilea 1885. Olejomalba byla dílem
Františka Němce z Jihlavy. Podle jeho návrhů byly zhotoveny i nové boční oltáře. Jedná
se o dřevěnou nadstavbu oltáře, v níž je umístěn obraz. Z této olejomalby zbyli po
výmalbě kostela v osmdesátých letech jen Cyril a Metoděj, zároveň byl velký kříž
z vrcholu svatostánku přemístěn na zeď za ním a celá zamýšlená kompozice byla rozbita.
V roce 1886 byly do kostela pořízeny socha a oltář Panny Marie Lurdské a
umístěny na pravou stranu proti kazatelny na místě, kde dříve bývala křtitelnice. Ta byla
přesunuta pod kazatelnu. Došlo tak k poněkud nešťastné situaci: kostel zdobí jak obraz
Panny Marie Lurdské na bočním oltáři, tak její socha na jiném bočním oltáři. V té době to
ale byl výrazný proud zbožnosti a odrazil se asi ve všech kostelech. V borotínském
dokonce dvojnásob. Také lurdský oltář je dodnes na stejném místě.
Některé části vybavení kostela pocházely ze zrušeného dominikánského kláštera
v Boskovicích, nejvýznamnější a nejcennější byly bezesporu tři zvony a u těch se na
chvíli zastavíme a to i přesto, že již jsou minulostí a byly zrekvírovány za první světové
války.
Největší vážil asi 36 centů. A nesl tyto nápisy:
Tento zvon ulitý v Brně z nějakých 2744 liber bronzového děla, které nechal ulít Ladislav
z Boskovic roku 1511, a totéž dělo darovala na zvony nejvznešenější paní, paní Zuzana
Kateřina Liborie ze Zástřizl, nákladem jednoho a z píle kohosi druhého, kteří svá jména
chtějí zamlčet na zemi, aby si zasloužili být zapsáni milosrdenství Božímu v nebi,
zasvěcují královně posvátného růžence.
Ulil Jan Křtitel Melak
Královno posvátného růžence, pros a přimlouvej se za nás (v nápisu letopočet 1708)
Byl jsem dělem, kterým byla porážena města a nepřátelé, nyní městům a vlasti sloužím a
Boha ctím.
Druhý vážil 15 nebo 16 centů a nápis na něm zněl:
Tento zvon z téhož bronzového děla, částečně z almužen, částečně nákladem konventu
byl ulit v Brně.
Jan Křtitel Melak ulil.
Svatému otci Dominikovi je obětován (v nápisu letopočet 1708)
Velký otče Dominiku!
V hodině smrti nás přijmi ze země
a zde nás vždy laskavě opatruj.
Od naší vlasti mor, válku, hlad a nečas, žeň daleko zažeň.
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Třetí zvon vážil 75 liber a nesl nápis:
Svatý Alberte, oroduj za nás
Liborius Martinu ulil v Brně 1778.
Jelikož je ve farní kronice na straně 85. poznámka, která mluví o přelití malého zvonu
v roce 1814, kdy byl na kostel osazen sanktusník a v sanktusníku se v roce 1942 při
rekvizicích nacházel zvon s nápisem: „Svatý Alberte, oroduj za nás“, Clemens Stecher
v Brně 1814, jednalo se patrně o tentýž přelitý třetí zvon z dominikánského kláštera
v Boskovicích.
Umíráček byl z roku 1890 s nápisy: „Vojtěcha Hillera vdova a syn v Brně, V kříži je
spása, Nákladem farníků roku 1890“, váží 43 kg.
V roce 1924 byly jako náhrada za zrekvírované zvony pořízeny zvony nové –
velký zvon o váze 650 kg s nápisem: „V kříži je spása“ a „Co válka vzala, láska farníků
dala“ s obrazem Ukřižovaného.
Menší o váze 400 kg s obrazem Cyrila a Metoděje s nápisem: „Sv. Cyrile a
Metode, vyproste národu našemu jednotu a mír“.
A zvon malý o váze 220 kg s obrazem Panny Marie Křtinské a nápisem: „ Svatá
Maria, královno nebeská, pomocnice křesťanů, oroduj za nás.
Tyto byly spolu s umíráčkem a zvonkem ze sanktusové vížky opět zrekvírovány za
druhé světové války 17. 03. 1942. Ještě během války byl vrácen umíráček, který je nyní
zavěšen v sanktusové vížce a po válce zvon Cyril a Metoděj, který jediný zní z věže.
V roce 1927 bylo do kostela zavedeno elektrické osvětlení a pořízen Betlém, který
od toho roku každé Vánoce připomíná Narození Spasitele.
V roce 1935 byla provedena generální oprava kostela – nová fasáda na věži a nátěr
kostela, v presbytáři musela být vzhledem ke špatnému stavu klenby nad oltářem
provedena statická opatření. Byla také pořízena nová železná okna s šesti vitrajemi
zobrazujícími světce.
V osmdesátých letech byla obnovena elektroinstalace, provedena výmalba kostela,
kostel dostal nové lavice s elektrickým topením, stalo se to zásluhou řeholních sester ze
zámku a pro věc zapálených farníků. Střecha kostela byla pokryta eternitem a byly
opraveny omítky.
V letošním roce prošel kostel generální rekonstrukcí – byly opraveny omítky,
opraveny vitrajová okna, která dostala také předsklení. Vstupní dveře pod věží, na jižní
straně a na kůr byly nahrazeny velmi zdařilými replikami původních barokních dveří,
jejichž jedno křídlo bylo nalezeno při opravě fary, ostatní dveře byly zrestaurovány.
Zrestaurován byl také kamenný portál hlavních dveří pod věží. Byla opravena veškerá
přístupová schodiště, která má náš kostel čtyři od největšího k hlavnímu vstupu až
k nejmenšímu u vstupu na oratoř. Byla opravena střecha na věži a věž dostala nové
měděné rýny a také žaluziové okenice do všech tří věžních oken. Na sakristii bylo
provedeno statické zajištění a kolem sakristie byla vybudována drenáž a okapový
chodník. Celá loď kostela a sakristie byla natřena okrově žlutou barvou, věž je v lomené
bílé s naznačenými škrabanými bosážemi, sokl věže byl natřen barvou šedou. Všechny
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práce byly prováděny pod dohledem pracovníků Národního památkového ústavu v Brně a
odboru územního rozvoje Městského úřadu v Boskovicích.
Je třeba připomenout zde mnohé dobrodince, kteří po celou dobu existence kostela,
jehož zřizovatelem byl náboženský fond, štědře kostel podporovali a o kostel se starali a
jejichž jména jsou zaznamenána ve farní kronice.
Rád bych zde také vyslovil velké poděkování již zesnulému panu kostelníkovi
Janu Širůčkovi i jeho otci, který tuto nelehkou službu vykonával před ním a také bych rád
poděkoval panu Jaroslavu Dokoupilovi nejstaršímu a panu Rudolfu Janíkovi našemu
varhaníkovi, který přes svůj vysoký věk pořád slouží malé hrstce pravidelných
návštěvníků bohoslužeb.
Prvním krokem po zřízení samostatné církevní správní jednotky – lokální kuracie
bylo vybudování obydlí pro duchovního správce, dnes mu říkáme fara, ale fara to vlastně
nebyla, neboť Borotín nebyl farnost, ale pro jednoduchost budeme tento objekt nazývat
farou.
Fara byla postavena v roce 1785, a jelikož nikdy neprošla žádnou zásadní
přestavbou, uchovala si svoji původní dispozici a vzhled až dodnes. V letošním roce
prošla zcela zásadní rekonstrukcí, která byla provedena s ohledem na historickou hodnotu
objektu, který je místní památkou obce Borotín. Osobně mohu říci, že jsem opravdu
nevěřil, že by se tento objekt mohl takto proměnit a stát se, dovolím si říci, ozdobou obce.
Kdyby nebylo možné získat finanční prostředky z Programu rozvoje venkova ČR,
opatření: Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova, záměr: Obnova a zhodnocování
kulturního dědictví venkova, čekal by faru nejspíš prodej, který by ovšem nepřinesl žádný
zisk nebo další chátrání a následná demolice. Fara již sice nebude sloužit jako dům pro
faráře, ale poslouží farnosti jiným způsobem: bude pronajímána na rekreační pobyty.
Na závěr bych zmínil duchovní správce borotínské farnosti. Od roku 1786 do roku
1865 působilo v Borotíně 7 lokálních kurátů či kaplanů, za posledního z nich Františka
Hanáka byl Borotín povýšen na farnost a on se stal jejím prvním farářem. Do roku 1995
se zde vystřídalo dalších 9 farářů, posledním z nich byl Jan Šulc, kterého si mnozí z Vás
ještě pamatují. Od roku 1995 do roku 1999 byl Borotín spravován kněžími ze Svitav a
Jaroměřic u Jevíčka. Od roku 1999 je spravován z Velkých Opatovic, kdy duchovní
správce spravuje tuto farnost jako tzv. excurrendo administrátor.
Chci také poděkovat vedení obce, především panu starostovi Ing. Zdeňku Toulovi,
za zájem o tyto opravy a za finanční příspěvek obce ve výši 200.000,- Kč k financování
těchto oprav. Celkové výdaje činily 9.178.000,- Kč, přičemž 90 % činí dotace.
Při sestavování této krátké a nikterak vyčerpávající historie farnosti, kostela a fary
jsem čerpal z borotínské farní kroniky, která byla původně inventární knihou, z Moravské
církevní topografie od Gregora Wolného z roku 1857, z Historie zvonové, Jevíčko 1942,
z Vlastivědy moravské – Jevický okres od Benjamina Popelky, Brno 1912 a z archivních
materiálů farnosti Borotín. Jelikož daná literatura a prameny se v některých bodech
rozcházejí nebo poskytují neúplné informace, není ani můj příspěvek stoprocentně
spolehlivý ve všech údajích a dá-li Pán, tak se pokusím zpracovat verzi rozšířenou a
podrobnější.
S díky za Váš čas věnovaný čtení a s úctou P. Mgr. Aleš Vrzala, administrátor
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Zlato si může u nás výhodně koupit každý
Téma investiční zlato přitahuje zvláště v poslední době stále větší a větší pozornost. Tento cenný
kov není vyhledáván jako dříve pouze majetnými lidmi, ale zajímá se o něj dnes už široká populace
bez ohledu na majetkové poměry.
Lidé už od nepaměti dobře vědí, že zlato bylo a stále je vnímáno jako jistota, bezpečí a uchovatel
hodnoty. Problémy předlužení států, riziko inflace, napjatá situace v USA i v Evropě, to vše stojí za
vzrůstajícím zájmem centrálních bank, ale i privátních investorů. Pokud lidé necítí na finančním
trhu potřebnou jistotu, upřednostňují prověřené hodnoty a investiční zlato je právě jednou z nich.
Drtivá většina lidí ví, co je zlato a k čemu je dobré. Už od nepaměti dávaly do kolébky naše babičky
vnoučatům zlaté mince, náušnice a jiné cennosti. Dnes k těmto účelům kupují i zlaté investiční
cihličky. Tyto udrží hodnotu vložené investice i po desetiletí a nejsou znehodnoceny inflací. Stejné
množství zlata stačí dnes jako i v daleké minulosti na nákup stejného množství zboží, to se o
penězích rozhodně říci nedá. Zlato bylo, je a nadále bude dobrým uchovatelem hodnoty. Co však
lidé nevědí je skutečnost, že investiční zlato není dnes už jen pro bohaté a že je dnes dostupné
všem běžným lidem.
Držení fyzického zlata je rozumná investice, ale samozřejmě má také svá pravidla. Určitě není
vhodné nakoupit zlato za všechny rodinné peníze. Zlato se nekupuje na pár týdnů ani měsíců. Do
zlata je vhodné směnit pouze část majetku, který nebudete potřebovat v nejbližších letech.
Právě na prodej a dodání vzácných kovů zákazníkům se v posledních letech specializuje spol.
FINOD, která je jedním z největších tuzemských obchodníků se vzácnými kovy. Tato společnost je
na trhu 9 let a dodala vzácné kovy už tisícům klientů.
Investiční zlaté cihličky jsou vyrobeny v nejvyšší možné ryzosti 999,9/1000 a jsou pro klienty
objednávány přímo u nejprestižnějších světových odléváren, jako, např. u švýcarské rafinérie
Argor Heraus. Tuto značku i kvalitu „Good Delivery“ ocení klienti především v budoucnosti při
zpětném prodeji svého zboží.
Investiční zlaté slitky jsou podle finančních možností klientů dodávány od nejmenších gramáží –
od 1 gramu až třeba do 1 kilogramu. Díky produktům společnosti Finod je nákup investičního zlata
dostupný úplně všem! Klienti si je mohou koupit dvěma způsoby. Pokud disponujete částkou ve
výši 30.000 Kč a více, můžete si pořídit zboží formou jednorázového nákupu. Pokud jste však typ
"spořícího klienta" a více vám vyhovuje průběžné odkládání finančních prostředků, pak můžete
využít výjimečný produkt - nákup zlata formou měsíčních plateb. Takovýto způsob nákupu
investičního zlata za velmi výhodnou cenu je dostupný všem. Je to velmi zajímavá alternativa
zajištění na budoucnost, na penzi nebo volba zajištění pro děti či vnoučata. Cena zlata za
posledních 11 let stoupla na světových trzích o více jak 400%.
Všichni klienti mají v rámci internetového přístupu stálý přehled o svém účtu, svých platbách a
množství nakoupeného zlata. Mohou si tak kdykoliv spočítat také aktuální hodnotu svého majetku
ve zlatě vztaženou k aktuálnímu kurzu zlata na světovém trhu.
Každá koruna, kterou si pošlete na účet je skutečně krytá nákupem fyzického zlata. Zlato je
uloženo v trezoru banky, je příslušně pojištěno a je stále vaším majetkem. Pokud klient chce,
může si samozřejmě své cihličky nechat poslat domů nebo je zpětně odprodat. Společnost Finod
garantuje všem svým klientům zpětný odkup prodaného zboží. V takovém případě dostávají klienti
peníze na svůj bankovní účet do jednoho týdne.
Více informací o výhodách investování do zlata a dalších vzácných kovů poskytne Váš regionální
zástupce na tel. čísle: 739 037 099. Zájemci se mohou kdykoliv zdarma informovat o možnosti
nákupu. Zlato si může u nás výhodně koupit každý. Využijte dlouhodobého trendu růstu vzácných
kovů. Pokud si klient přeje osobní návštěvu doma, lze dohodnout takové setkání telefonicky na
výše uvedeném telefonním čísle. Další informace je možné získat na našich webových stránkách
www.nakupzlato.cz.
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