
Červenec 2013 Číslo 1 Červenec 2013 Číslo 3 

Borský zpravodaj 

14.4.2013  bylo slavnostně přivítáno 5 našich nových občánků. Pět prvorozených dětí! Foto S. Charvát 

 MORAVSKÁ VLAJKA 
Letošní rok je pro Moravu mimořádně významný. 
Dne 5. července 2013 si připomeneme spolu s celým 
kulturním světem 1150. výročí od příchodu slovan-
ských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje na Velkou 
Moravu. Na památku těchto patronů Moravy a spolu-
patronů Evropy opět vyvěsí stovky radnic (přesně 
725) tradiční žluto-červenou moravskou vlajku se 
zemským znakem uprostřed, kterou v roce 2010 na 
Velehradě požehnal arcibis-
kup olomoucký a metropo-
lita moravský Mons. Jan 
Graubner.  
 Tato vlajka bude 
5.7. již podruhé vyvěše-
na u nás v Borech i na 
Cyrilově! 

TOULKY DĚKANSTVÍM 2013 
 Je razítková a vědomostní soutěž 
velkomeziříčského děkanství. 
 Na vybraných deseti zajímavých 
místech děkanství jsou připravena 
speciální razítka, která si soutěžící 
otisknou do své soutěžní karty. K 
tomu je třeba odpovědět na přísluš-
nou otázku. Soutěžní kartu je možné 
odeslat do slosování o ceny. 
 V letošním roce jsou do Toulek 
zapojena místa, která jsou zasvěce-
na  sv. Cyrilu a Metodějovi, tedy i 
zvonička na Cyrilově, která díky 
panu Jos. Březkovi, přivítá všechny 
poutníky v novém kabátě.  

Pouť na Cyrilově se koná v neděli  
7. 7. 2013 

Poutní Mše svatá se uskuteční v 11.00 hod.  
a sloužit ji bude o. Prajka 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 19.4.2013 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání       
2. Seznámení s jednáními RO. Na jednání RO 9.4. byl přítomen 
pan ing. Kocůr z firmy  Provod a poskytl aktuální informace 
k výstavbě kanalizace a vodovodu. 
3. Porušování zákazu vjezdu velkých vozidel na místní komunikaci 
v Dolních Borech. 
4. Oprava cest po budování suchého poldru. Opravy jsou sou-
částí smlouvy. 
5. Stav cesty k Radenicím je velmi špatný. 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu.       11-0-0 
2. Program jednání                    11-0-0                                                                                                     
3. Rozpočtové opatření č. 3/2013                                    10-0-1 
4. Odkoupení části pozemků p.č. 312 PK o výměře 835 m2 a p.č. 
314 PK o výměře 20m2 oba v k. ú Horní Bory od Karla Sojky 
cena 150,- /m2.                                      11-0-0                   
5. Smlouvu se SFŽP č. 10048341o poskytnutí podpory ze SFŽP 
ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí-kanalizace.
                                                       11-0-0 
6. Omezení provozu MŠ v době letních prázdnin. MŠ bude ote-
vřena od 1.7. do 14.7. jedna třída sloučená a pak od 15.7. do 
31.8.2013 bude MŠ uzavřena.                                           11-0-0 
7. Žádost Děkanství Velké Meziříčí o poskytnutí částky 90 tis. 
Kč, které byly přislíbeny jako spoluúčast na plánovaném projektu 
na opravu kostela v Horních Borech. ZO souhlasí             11-0-0 
8. Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva 
věcného břemene-souhlas s umístěním energetického zařízení. 
Na pozemku obce 1236 a 1239 k.ú. Horní Bory (cesta na Cyrilo-
vě). Žadatel VM Rekostav s.r.o. Velké Meziříčí. ZO souhlasí, ale 
s tím, že je nutné při stavbě nenarušit komunikaci.            11-0-0          
9. ZO souhlasí s podáním přihlášky do soutěže Vesnice roku. 
                                                                           11-0-0 
 III. Ukládá: 
Starostovi a pracovnicím OÚ dohledat historii sporné záležitosti 
paní Koukalové, ohledně náhrady za část pozemku za hřbitovem.                                                   
              11-0-0 
 IV. Povoluje 
1. ZŠ přijmout dar od pana Holoubka v hodnotě asi 25 tis. Kč. 
(Bedna na ukládání nářadí na hřišti)          11-0-0 
                    

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů. 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 9.5.2013 
Zastupitelstvo obce: 
 

 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání.       
2. Seznámení s jednáními RO. Rada se v tomto období nekonala. 
3. Žádost Linky důvěry STŘED o příspěvek. 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu.        11-0-0 
2. Program jednání            11-0-0 
3. Rozpočtové opatření č. 4/2013 ve výši 130 tis.             10-0-1 
                       

 III. Zamítá 
Koupi pozemků p.č. 81 k.ú Dolní Bory o celkové výměře 2963 
m2.                               0:10:1 
 III. Ukládá: 
1. Starostovi obce: Zahájit jednání na odkoupení cesty od L. 
Kříže v místě budování suchého poldru                           11:0:0                         
2. Adm. pracovnicím: Napsat dopis paní Koukalové s návrhem 
dvou možností řešení sporu ohledně části jejího pozemku za 

hřbitovem (161 m2). a.) Odkoupení pozemku za 150 Kč m2. b.)
Výměna za dvojnásobnou výměru                  11:0:0                                                                         
        

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů. 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 7.6.2013 
 

Zastupitelstvo obce: 
 

 I. Bere na vědomí: 
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání.       
2. Seznámení s jednáním RO. 
3. Obec obdržela poděkování římskokatolické farnosti Bory za 
finanční spoluúčast na opravě kostela sv. Martina v Horních Bo-
rech. 
4. Informaci ŘŠ a) o plánovaném zakoupení myčky nádobí pro 
školní jídelnu. 
b)  ŘŠ informoval o výsledku zápisu v MŠ a o možnostech dalších 
jednání školy (hygiena, úřad práce). 
5. Informaci starosty Obce k vodovodu: Výsledek dotazníkového 
průzkumu, který proběhl koncem měsíce května, dopadl násle-
dovně: na plný odběr se přihlásilo celkem 43 odběratelů, na čás-
tečný odběr 68 a na variantu „do budoucnosti“ 54 odběratelů. 
Což je dohromady 348 obyvatel. Bylo by dobré, promluvit 
s občany, kteří se přihlásili ke třetí variantě, aby svoje rozhodnutí 
ještě přehodnotili a připojili se alespoň k částečnému odběru. 
 

 II. Schvaluje: 
1. Zahájení zasedání a schválení ověřovatelů zápisu: M.Špaček, 
P.Vávra                          8-0-0 
2. Program jednání.            8-0-0                                                                                            
3. Rozpočtové opatření č. 5/2013.        8-0-0 
4. Závěrečný účet obce za rok 2012.              8-0-0 
5. Vyvěšení záměru a následný prodej (za 150,- Kč/m2) pozemků 
v majetku Obce p.č. 356/53, 356/36, a St. 219 k.ú. Dolní Bory o 
celkové výměře 358 m2. ZO souhlasí                  8-0-0 
6. Smlouvu na věcné břemeno (VM Rekostav s.r.o., Mucha) 
p.č.1236 a 1239 k.ú. Horní Bory - změnu oproti původně schvá-
lené - rozšíření o 1 pozemek obce (p.č.1249 k.ú. Horní Bory), 
ZO souhlasí, s tím, že je nutné dodržet podmínky stanovené na 
jednání ZO 19.4.2013.                                                   8-0-0 
7. Smlouvu na věcné břemeno, s E.ON Distribuce, a.s. (el. pří-
pojka O.Chalupa) na pozemek p.č.1105/12 k.ú. Dolní Bory  8-0-0
                     

 III. Ukládá: 
1. Administrativním pracovnicím obtelefonovat občany, kteří se 
přihlásili ke třetí variantě, aby svoje rozhodnutí ještě přehodnoti-
li a připojili se alespoň k částečnému odběru.                     8-0-0 
2. ZO Bory pověřuje starostu obce k vydání rozhodnutí o výbě-
ru nejvhodnější nabídky a současně schvaluje text smlouvy 
s vybraným uchazečem (DP stavby energo s.r.o., Nováčkova 
813/19, 614 00 Brno, IČ: 28312716) a pověřuje starostu 
k podpisu smlouvy s vybraným uchazečem po uplynutí lhůty 
k podání námitek.                       8-0-0 
   

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 8 členů. 
           

Usnesení z mimořádného jednání ZO Bory 19.6.2013 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Informace ing. F. Nikla o kanalizačních revizních šachtách: 
Standartní je, že šachty se budují na pozemku obce. Mimo jiné, 
z důvodu přístupnosti, pro případ kontroly a pod.. Někde to ale 
nelze, např. z důvodu řady inženýrských sítí, které jsou 
v některých místech uloženy. V takových případech je nutné tuto 
šachtu vybudovat na soukromém pozemku, těsně za hranicí po-
zemku (za plotem, za tarasem). Již dříve zastupitelstvo, projedna-
lo a schválilo, že do nákladů obce půjde vybudování revizních 
šachet a přípojky, která vede po obecním pozemku. 
 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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Tráva do popelnice … 
 Když jdu po obci a seberu papír, nebo jiný nepořádek, je jasné, že ho nenesu až domů, ale odhodím ho do 
popelnice, kterou potkám. A už několikrát se mi stalo, že ta cizí popelnice je plná trávy a plevele ze zahrady!  
Víte, že obec už dávno neplatí svozové firmě za počet odvezených popelnic? Ale obec platí za váhu odpadu, 
který z těch popelnic vyveze! 
 My máme v Borech kompostárnu. Už slyším, ale ta je daleko. Ale vždyť je to 
pěkná procházka. Jistě víte, že ukládací plocha na zelený odpad je také u fotbalové-
ho hřiště, odkud ho pan Hašek ve středu a v sobotu odváží. Řada občanů tuto 
možnost využívá. Bio popelnice je u hřbitova a za budovou OÚ. Pokud trávu ze své 
zahrádky přidáte ke hromádce, kterou posekly a pohrabaly děvčata, co pracují u 

OÚ na VPP, taky je to v pořádku a tráva přijde na kompostárnu, kam jedině patří. 
Tráva v popelnicích je pro obec zatraceně drahý špás! 
 
 Jistě jste si všimli, že u OÚ přibyly dva nové žluté kontejnery 
na plasty a nápojové kartóny, které obec zakoupila. Ovšem ani 10 
nových kontejnerů nevyřeší to, že řada lidí stále plastové láhve nesešla-
pává, a tím je objem jejich odpadů příliš veliký.  A navíc je nepochopitel-
né, že někdo si kontejner plete s odpadkovým košem. Je přece přesně 
stanoveno, co do kterého kontejneru patří. Jistě tam není napsáno: 
použité dětské pleny, nebo zbytky potravin! Ano to vše odhazují lidé v 
Borech do kontejneru na tříděný odpad.  Prosím, myslete na ty, kteří 
pracují u třídících linek v Odasu.                   B. Křížová 

 II. Schvaluje: 
1. Nezbytná délka přípojky (1m) po soukromém pozemku 
k šachtě, která nemůže být vybudována na obecním pozemku, 
bude hrazena na náklady obce.                11-0-0
      

Sjednané ceny: Šachta plastová s plastovým poklopem A 15 
(např. v zeleni) 5500,- Kč. Poklop přejezdný cena šachty + 1300,- 
Kč (12,5t), vyšší únosnost + 1700,- Kč 
Standartní výška šachty je 1,5 m, navýšení o 0,5m + 2000,- Kč 
Přípojka 1m 4000,- Kč.               11-0-0 
 

 III. Ukládá starostovi obce 

1. Při zahajování provozu kanalizace, u revizních šachet na sou-
kromém pozemku bude s majiteli sjednána smlouva o věcném 
břemeni                               11-0-0 
2. Napsat stížnost ohledně špatně vyprojektovaného mostku na 
cestě u suchého poldru. Není řádně zabezpečen. Je nutné zaslat 
na Českou komoru autorizovaných techniků a inženýrů.   11-0-0 
3. Dořešit odkanalizování stavebního pozemku p.č. 420/1 a 
420/18 k.ú Dolní Bory.                    11-0-0 
                                           

Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 11 členů. 
 
 

Blanka Křížová - místostarostka  Josef Březka - starosta 

       VE ZKRATCE 
- Dopravní společnosti, které provozují linku dálkového spoje Hradec Králové - Znojmo a 
Znojmo - Hradec Králové oznamují, že po dobu uzavírky v Horních Borech, budou tyto autobu-
sy zastavovat na zastávce Dolní Bory u MŠ. 
 

- MUDr. Klimecký V. oznamuje, že během prázdnin v Borech poradna pro děti 
nebude.  
 

- BUDOVÁNÍ OBECNÍHO VODOVODU. Výsledek dotazníkového šetření 
ukázal, že zájemců o připojení k budoucímu obecnímu vodovodu je dostatek, nadpo-
loviční počet obyvatel. (Plný odběr 41 domácností, částečný 37, a do budoucnosti 
31. Což v této době znamená 428 obyvatel.) Proto nic nebrání tomu, aby Obec po-
kračovala v dalších krocích jako je např. výběrové řízení na dodavatele stavby, které povedou k za-
hájení prací na budování obecního vodovodu a tím využití dotace z OPŽP.  
  

- OBECNÍ KNIHOVNA oznamuje, že během školních prázdnin, v červenci a 
srpnu bude otevřena pouze v pátek od 17.00 do 19.00 hod. 
 
 

- BAGROVÁNÍ ZANEŠENÉHO 
KORYTA Babačky na „Benátkách“ 
bude probíhat 8.7.2013 

Ztráty a nálezy  
 Pokud postrádáte, některý z těch-
to předmětů, vyzvedněte si jej v kance-
láři OÚ. 

Obec Bory  
nabízí k prodeji  

2 ks ribstolů  
z Kulturního domu. 
Cena za kus 500 Kč 

 
Zájemci volejte na 

tel. 737881416 
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 Koncem měsíce května 
začala stavba kanalizace v naší 
obci. Kanalizaci provádí sdru-
žení dvou firem CONTENT a 
BU I L D IN G c en t r u m- HS V 
z Velkého Meziříčí. 
 Firma CONTENT zahájila 
práce realizací stoky C, která 
bude napojena na nově vybu-

dovanou čerpací stanici v Horních Borech. V současné době 
v této části firma provádí pokládku výtlačného potrubí. Při výko-
povým pracích bylo zastiženo nesourodé podloží, což vyžaduje 
používání pažících boxů proti nenadálým sesuvům zeminy. Dále 
firma CONTENT provedla část stoky B od kostela k odbočce 
do lomu, v současné době provádí stoku CA kolem požární 
zbrojnice ke kostelu. 
 Firma BUILDINGcentrum-HSV zahájila práce odstraňováním 
záchytných nádrží u ČOV a likvidací kalu z těchto nádrží. Bylo 
zlikvidováno přes 300 tun kalu, vše v souladu s předpisy opráv-
něným subjektem. V průběhu měsíce července budou probíhat 
práce na nové ČOV budováním betonových podzemních nádrží. 
Dále firma provedla stoku GD od ČOV ke kostelu v Dolních 

Borech a v současné době realizuje stoku G od ČOV za soukro-
mými zahradami k areálu zemědělského družstva. 
 Před zahájením stavby byl zpracován harmonogram postupu 
prací a jeho grafická podoba ve formě situace obce se zakresle-
ním jednotlivých stok a termínů provedení je k nahlédnutí na 
obecním úřadě. Práce probíhají dle tohoto harmonogramu a za 
dodržování technologických předpisů pro provádění těchto pra-
cí. Občané jsou informováni v předstihu stavbyvedoucími firem o 
provádění kanalizace v jednotlivých ulicích včetně omezení silnič-
ního provozu v konkrétních případech. 
 Pravidelně probíhají kontrolní dny za účasti zástupců obce, 
obou provádějících firem, projektanta a technického dozoru. 
Součástí kontrolního dne je prohlídka a kontrola stavby, infor-
mace zhotovitele o průběhu stavebních prací a stanovení poža-
davků technického dozoru a objednatele, to vše je zaznamenáno 
technickým dozorem do Zápisu z kontrolního dne a podepsáno. 
Průběžně je také pořizována fotodokumentace stavby. 
 Dne 19.6.2013 bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitel-
stva obce, na kterém se diskutovalo o dosavadních zkušenostech 
se způsobem provedení domovních přípojek a osazení domov-
ních revizních šachet.  
Z jednání vyplynulo následující rozhodnutí zastupitelstva obce: 
- domovní revizní plastové šachty včetně plastového poklopu 
s ozn. A15 (nepřejezdný) budou osazeny na hranici obecního a 

soukromého pozemku, pokud to je možné v obecním pozemku.  
Pokud to není možné s ohledem na existenci stávajících inženýr-
ských sítí, tak v soukromém pozemku nejdále 1 m od hranice 
pozemku. Šachty jsou revizní, tzn., že po připojení na dokonče-
nou veřejnou kanalizaci bude možné kdykoliv zkontrolovat po-
mocí testů odváděné splaškové vody a zda nejsou do nově vybu-
dované kanalizace svedeny povrchové dešťové vody. Domovní 
revizní šachty budou hrazeny Obcí Bory včetně jejich osazení 
v počtu jeden kus na jednu domovní přípojku. Pokud bude maji-
tel objektu požadovat poklop na šachtu s větším zatížením 
(litinový poklop), musí to oznámit již nyní v předstihu a rozdíl 
v ceně zaplatit. 
- připojení domovní revizní šachty na vnitřní rozvod kanalizace 
na pozemku majitele je možný až při zahájení zkušebního provo-
zu ČOV v roce 2014 na základě vydaného stavebního souhlasu 
pro každou domovní přípojku samostatně 
- domovní přípojky budou provedeny dle projektu přípojek 
z hlavní stoky do domovní revizní šachty, úhradu provede Obec 
Bory. Rozvody kanalizace na soukromém pozemku včetně bu-
doucího napojení na domovní revizní šachtu si zajišťuje a hradí 
majitel soukromého pozemku. 
- místo osazení domovní revizní šachty je projednáno a určeno 
stavbyvedoucím s každým majitelem soukromého pozemku 
v předstihu před jejím osazením. Pokud není možné vyřešit na 
místě sporné případy a nesouhlasy s umístěním, pak řeší tyto 
případy Obec Bory. 
 Dovolte mi vás touto cestou požádat, abyste vaše děti upo-
zornili, že nemají lézt na pažící boxy, na stavební stroje, na skla-
dovaný stavební materiál a do otevřených výkopů u nedokonče-
né kanalizace. Výkopy jsou večer po ukončení stavebních prací 
ohrazeny zábranami, ale stane se, že i přes neustálý apel technic-
kého dozoru na zabezpečení otevřených výkopů zábranami 
uvnitř obce je tento příkaz opomenut a výkop je volně přístup-
ný. Jelikož je staveniště v blízkosti našich obydlí, upozorněte vaše 
děti, aby nevstupovaly do prostor staveniště. Dbejte zvýšené 
opatrnosti a nepohybujte se v blízkosti výkopů a stavebních stro-
jů. Při průjezdu svými automobily v blízkosti stavebních prací 
buďte velmi opatrní. 
 Pokud by bylo jednání ze strany stavbyvedoucích firem 
v rozporu s výše uvedeným textem a nedocházelo ke včasnému 
informování občanů o zahájení prací na kanalizaci ve vaší ulici, 
oznamte to na obecním úřadě a tato skutečnost bude řešena 
zástupcem obce nebo technickým dozorem na kontrolním dnu 
stavby. 
                     Ing. František Nikl 

STAVBA KANALIZACE V BORECH KE DNI 27.6.2013 
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KLIMATOUR 2013 

 V pátek 31.5. jsme u nás 
přivítali krajskou komisi sou-
těže Venice roku. Přípravám 
počasí letos nepřálo, ale na 
procházku obcí se členy ko-
mise chvilka bez deště vyšla! 
Návštěva komise trvala, tak 
jako v jiných létech hodinu a 
půl a byla to návštěva milá. 
Tak jen doufejme, že jsme 
si neuřízli ostudu a velké 
poděkování patří všem, a 
hlavně těm, kteří se podíle-
li na přípravách a zasloužili 
se o hladký průběh ná-
vštěvy. 

 A jak jsme dopadli? Jistě jste již z tisku postřehli, že naše obec opět bodovala! 
Získali jsme:  
 

 Čestné uznání obci Bory za mezinárodní spolupráci  

SOUTĚŽ VESNICE ROKU VYSOČINY  2013 

 Ve středu 25.6. 2013 jsme v Borech přivítali mezinárodní 
cyklistickou štafetu Klimatour, která má již mnohaletou tradici 
na území Rakouska i Německa. V loňském roce poprvé překro-
čila hranice našeho kraje. Trasa vedla z dolnorakouského Dro-
sendorfu, přes obce mikroregionu Jemnicko, Moravskobudějo-
vicko a končila v Dalešicích na Hrotovicku. Hlavní myšlenkou  
Klimatour je podpora ekologického způsobu přepravy, vzájemné 
potkávání mezi obcemi a představení společenského života obce. 
V letošním ročníku, kdy během 3 dnů trasa vedla z Koněšína do 
Křižánek a peloton cyklistů se zastavil ve třinácti místech tak 
byla propojena velká část našeho kraje. Počasí bylo naprosto 
necyklistické. Lilo jako z konve a bylo velmi větrno. Ovšem i tak 
se skupina na cestu vydala přesně splnila svůj časový harmono-
gram. 
 U nás v Borech byl program připraven na školní hřiště, 
vzhledem k počasí bylo vše přesunuto do tělocvičny, kde již 

čekaly děti z 1.-5 tř.. 
Program, písničky a sou-
těže s ekologickým ná-
mětem pro děti připravil 
Matěj Kolář s kolegy, 
kteří byli všichni součástí 
pelotonu. Děti na oplát-
ku předvedly divadelní 
scénku O princi žárov-
kovi. A také představily 
novou přírodní zahradu. 
 Do Borů přijela 
cyklojízda z Velkého 
Meziříčí a přinesla nám 
dárek a pomyslnou štafetu. Od nás pokračovala do Bohdalce a 
tak se místostarostka B. Křížová přidala k pelotonu cyklistů a 
předala dárek a štafetu zase panu starostovi P. Kučerovi. 
 Ve školní kuchyňce bylo pro cyklisty připraveno občerstvení. 
            B. Křížová  

Přítomné pozdravil i zástupce 
vlády Dolního Rakouska. 



Stránka 6 Borský zpravodaj 

ÚTERÝ 30.7.2013  
 

19.30 HOD.   U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ 

POZVÁNKA DO DIVADLA - LETNÍHO!  

 Představení TYJÁTRMACHERS! 
vytváří tým profesionálních umělců 
(bývalých studentů JAMU v Brně) a 
zakládá se na principech kočovné-
ho divadla. 

PROSBA, VÝZVA ČESKÉ TELEVIZE OSTRAVA 
Pátrejte s námi! 
Česká televize připravuje ke stému výročí první světové 
války dokumentární cyklus Raport o Velké válce.  
Staňte se jeho spolutvůrci a poskytněte dokumentaristům 
deníky, dopisy, fotografie i další památky vašich dědečků - 
vojáků, kteří se zúčastnili bojů.  
Pátrejme společně s historiky po jejich osudech. 
 
Pište na adresu: 
Velká válka 
Česká televize, Dvořákova 18, 728 20 Ostrava 
e-mail: velkavalka@ceskatelevize.cz  

Poděkování 
 Je naší milou povinností Vám všem, kdo jste se zúčastnily sbírky 
Ligy proti rakovině moc poděkovat, pomohly jste dobré věci a to ať 
Vás hřeje u srdce! 
 Výsledek: prodáno 95 kytiček, vybráno Kč 2.222,- průměr na 1 
prod. kyt. Kč 23,39 /velice slušný výsledek - díky! 
Milada Špačková a BK 


