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Borský zpravodaj 

 V sobotu 4. ledna 2014 odehrála kapela ACCORT v Borech již popáté benefiční zábavu pro „Srdíčkáře“ - sdružení, 
které pomáhá jak dětem se srdečními vadami, tak i jejich rodinám. 
 Poděkování patří všem kamarádům, kteří pomáhali s přípravami, průběhem i úklidem. 
 Velké díky patří také skupině ACCORT, která vystupuje bez nároku na honorář a vždy vytvoří úžasnou atmosféru. Bylo 
nádherné a příjemné sledovat, kolik lidí přišlo „Srdíčka“ podpořit. Jen těžko se popisuje atmosféra, která celým večerem pro-
stupovala. Asi nejvýstižnější by bylo: nádherná koncentrace lidí s velkým srdcem, kteří nejen že se báječně bavili, ale zároveň 
přispěli na dobrou věc! Takže ještě jednou vám všem děkuji z celého srdce. A jak to letos dopadlo? Na konto „Srdíčkářů“ se 
zasílá úžasná částka 45 734 korun.      Pavel Vávra, foto Bára Zikmundová 

SRDÍČKÁŘI 

KČT Bory zve všechny občany na  
PRVNÍ JARNÍ VYCHÁZKU 

Vyrazíme v neděli 23.3.2014 ve 13.30. hod.  
od kostela v Dolních Borech  

Přijďte se projít jarní přírodou a  také se dozvědět něco 
nového o našem okolí. 

Odměnou nám může být něco dobrého v restauraci v Krásněvsi.  

Číslo 1 Únor 2014 

Z obsahu čísla: 
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Čistá Vysočina str. 3 

Diakonie Broumov str.3 

Nabídka - okna str.3 

Skutek roku str. 4 

Varování policie str. 5 

Fotosoutěž str. 6 

Volný tanec - pozvánka str. 6 

Cestovatelská beseda - pozvánka 

Týden čtení - str. 7 

Turnaj žáků 15.3.- pozvánka str.11 

Sportovní turnaje na konci roku 

TJ Družstevník Bory zve všechny občany na  
TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY 

Sobota 8. 3. 2014.  
sportovní kabiny u fotbalového hřiště  

Začíná se od rána, dobroty k ochutnávání budou 
připraveny po poledni. 
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Z JEDNÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 30.12.2013 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání            
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání ZO 
 

 II. Schvaluje: 
1. Program jednání, doplnění programu jednání a ověřovatele 
zápisu                                           9-0-0 
2. Rozpočtové opatření č. 12/2013                      9-0-0                                                             
3. Sdružení firem Content, s.r.o. a BUILDINGcentrum - HSV, 
s.r.o. jako dodavatele stavby Obecní vodovod v obci Bory 9-0-0 
4. Rozpočet obce na rok 2014 (po paragrafech).         9-0-0  
5. Žádost E ON Distribuce o uzavření Smlouvy o zřízení práva 
odpovídajícího věcnému břemeni. Jedná se o el. přípojku na 
pozemku p.č. 86/35 KÚ Dolní Bory.                           9-0-0 
 6. Žádost o odkoupení pozemku p.č. 99/9, dříve 1148/1 KÚ 
Horní Bory v majetku obce o výměře 40 m2 za cenu 150 Kč/ 
m2.  ZO souhlasí s vyvěšením záměru.                              9-0-0 
                   

 Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 9 členů. 
 

Usnesení z jednání ZO Bory 31.1.2014 
Zastupitelstvo obce: 
 I. Bere na vědomí: 
1. Zahájení zasedání 
2. Kontrolu usnesení z minulého jednání 
3. Informaci starosty, že v pátek 31. 1. 2014 proběhla na OÚ 
schůzka dodavatele stavby a Ing Nikla (TDI) před zahájením 
zateplování OÚ. Mimo jiné vyplynulo, že je nutné provést také 
hydroizolaci jedné stěny budovy, nové vstupní schody a nové 
cedule označení budovy. 
 

 II. Schvaluje: 
1. Program jednání a ověřovatele zápisu                        12-0-0 
 2. Pravidla pro umístění vodoměrných šachet a připojení na 
veřejný vodovod: Vodoměrná šachta není podmínkou pro pro-
vozování vodovodu a tato bude umístěna na náklady obce u 
jednotlivých nemovitostí v odůvodněných případech, např. nee-
xistence sklepa, nemožnost umístění vodoměrné sestavy 
v nemovitosti, délka přípojky nad 40 m, ukončení přípojky 
v zemi (přípojka do budoucna). 

Délkou přípojky je myšlena vzdálenost od hlavního vodovodního 
řadu po vodoměr. 
Závazek obce o ceně vodného – vodné bude stanoveno dle 
finanční a ekonomické analýzy. Vázané na delší dobu tj. více než 
1 rok, jedná se o dvousložkovou cenu vodného a ti kteří budou 
mít minimální nebo žádné odběry budou mít cenu stanovenou 
paušálně fixní částkou cca 500 Kč/rok. Tato cena bude smluvně 
vázána na 5 let. 
ZO dále schválilo, že majitelům nemovitosti, kteří se zavázali 
k odběru pitné vody bude obec hradit veškeré náklady spojené 
s pořízením projektové dokumentace vodovodní přípojky. 
Stavba vodovodní přípojky na veřejném pozemku bude probíhat 
v rámci stavby hlavního vodovodního řadu a majitel nemovitosti 
hradí pouze přípojku na svém pozemku. tj. majitel hradí výkopo-
vé práce na svém pozemku, délku trubky na svém pozemku, její 
položení a opětovné zasypání dle projektové dokumentace. 
Obec dále hradí všechny vodoměry. Zaslepení ve sklepě bez 
vodoměru není možné.                                           12-0-0 
3. Výsledky inventarizace za rok 2013                12-0-0 
4. Postup obce v MA 21 v roce 2014 do kategorie C a podání 
projektu v rámci Zdravého kraje Vysočina.                12-0-0 
5. ZO schvaluje smlouvu s firmou Atelier A.VE. Brno na zpraco-
vání aktualizovaného územního plánu pro obec Bory       12-0-0 
 

 III. Zamítá: 
1. Výměna pozemku s ing. Koukalem za jeho zastavěný pozemek 
za hřbitovem až k oplocení fotbalového hřiště. ZO s tímto ne-
souhlasí. Je třeba nechat pruh na údržbu.                         0-0-12 
2. Žádost záchranné stanice pro ohrožená zvířata Pasíčka o 
příspěvek na provoz.                                 0-0-12 
 

 IV. Ukládá starostovi obce: 
1.Vyžádat od JUDr. Werla všechny podklady k vymáhání dluhů a 
předat jinému právníkovi.                           12-0-0  
2. ZO připomíná starostovi jednat s obcemi o příspěvku na žáky, 
kteří navštěvují naši ZŠ.                                   12-0-0 
3. Dořešit pozemek s Pavlem Lázničkou (vodojem)          12-0-0 
 

 V. Navrhuje: 
1. Nabídnout občanům jako možnou pomoc při financování 
kanalizačních přípojek Fond rozvoje bydlení. 

 Zastupitelstvo je 15 ti členné, přítomno bylo 12 členů. 
 

Blanka Křížová - místostarostka       Josef Březka – starosta 

INFORMACE FINAN ČNÍHO ÚŘADU  
 
 Přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 jsou poplatníci povin-
ni podat nejpozději do úterý 1. dubna 2014. Poplatníkům, jimž přiznání zpraco-

vává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního zákona povinnost mít účetní závěrku 
ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do úterý 1. července 2014. Informace nezbytné pro správné 
plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz. 
 
 Územní pracoviště finančního úřadu (ÚzP) budou pracovat v rozšířených úředních hodinách: • v termínu od 24. 3. 2014 do 1. 
4. 2014 ve všech pracovních dnech vždy do 18.00 hodin na všech ÚzP • v sobotu 29. 3. 2014 v době od 8.00 do 12.00 hodin na těch 
ÚzP, která se nacházejí v sídlech bývalých okresů. Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na 
jednotlivých ÚzP. 
 
 Pracovníci ÚzP zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených také formou výjezdů do vybraných 
obcí (Golčův Jeníkov, Hrotovice, Jaroměřice nad Rokytnou, Jimramov, Kamenice nad Lipou, Lukavec, Mohelno, Nové Město na 
Moravě, Počátky, Polná, Přibyslav, Světlá nad Sázavou, Třešť a Velká Bíteš). Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních 
úřadů do vybraných obcí v roce 2014 jsou zveřejněny na www.financnisprava.cz. 
 
 K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2013 a k jeho vytištění je možno využít interaktivní 
formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře nejsou určeny k elektronickému podání. Vyplnění i odeslání tiskopi-
sů je možné i elektronicky v aplikaci EPO na Daňovém portálu, dostupném na adrese www.daneelektronicky 



POZVÁNKA NA BESEDU S DŮCHODCI 

V SOBOTU  12. 4. 2008 
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Poplatky v roce 2014     Svoz komunálních odpadů (popelnice) 500,- Kč a splatnost do 31.5.2014. 
Stočné 960,- Kč + DPH = 1104,- Kč. Splatnost do 31.3.2014. 

Pes 120,- Kč a každý další pes je za 180,- Kč, splatnost poplatku do 31.3.2014. 
Nájemné z hrobu je opět bez DPH. Cena za 1m2 je 25,- Kč podle pronajaté plochy. Splatnost do 31.3.2014. 
Poplatky je možno zaplatit hotově na pokladně nebo na účet číslo 4200009323/6800, var. symbol je rodné číslo poplat-
níka. 

 
NABÍDKA Během měsíce března pro-
běhne zateplování budovy OÚ, součástí 
akce je zejména výměna všech oken a 
dveří v této budově.  
 Obec nabízí občanům k odběru 
zdarma původní, dřevěná okna.    

Bude vás zajímat, aneb trocha statistiky 
Počet obyvatel Borů k 1.1.2014 - 788 

Narození v roce 2013  9 dětí - z toho 4 chlapci, 5 děvčat 

Přistěhování v roce 2013: 9 osob - z toho 2 muži, 7 žen 

Odstěhování: 6 osob - z toho 4 muži, 2 ženy 

Úmrtí: 5 osob - z toho 2 muži, 3 ženy 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V BORECH  - POD ĚKOVÁNÍ 
L. Požár (Horní  Bory)       - 4 162 Kč 
p. Kostečka (DolníBory)   - 5 995 Kč 
Z. Filipová (Dolní Bory)     -  6 040 Kč 
p. Dostál (Horní Bory)       - 3 378 Kč 
 Veronika Dobrovolná, koordinátorka Tříkrálové sbírky děkuje všem koledníkům 
za spolupráci! Opět se ukázalo, že jsou v Borech hodní lidé  !  

Fond malých projektů 2014 
 Příspěvek na kulturní, sportovní a společenské akce a akce týkající se životního prostředí 
Příspěvek se poskytuje všem subjektům s řádně připraveným projektem na částečné pokrytí nákladů spojených se zabezpečením 
kulturních, sportovních a společenských akcí, a akcí týkajících se životního prostředí konaných v Borech, nebo na Cyrilově, určených 
pro širokou veřejnost. 
Je třeba mít dobře připravený rozpočet celé akce. Grant neslouží pro podporu pravidelné klubové činnosti žádajícího subjektu. Kaž-
dý subjekt může podat pouze jednu žádost, na které může být uvedeno více akcí plánovaných v daném pololetí. Formulář žádosti 
bude k dispozici na obecním úřadě, nebo ke stažení na webových stránkách (http://www.bory.cz/cs/ma-21-a-nszm/fond-malych-
projekt) obce od 1.3.2014 
 

Žádosti je třeba doručit na obecní úřad na předepsaném formuláři (pro rok 2014) do středy 26.3.2014 
Druhá výzva proběhne v září 2014 

O přiznání finančního příspěvku rozhoduje Zastupitelstvo obce. Na poskytnutí finančního příspěvku není právní nárok. 
Zastupitelstvo obce Bory si vyhrazuje právo na kontrolu využití poskytnuté finanční dotace s tím, že žadatel musí předložit vyúčtová-
ní přidělených financí nejpozději do 30.11.2014 a to písemně na předepsaném formuláři. V případě, že žadatel tuto podmínku v ter-
mínu nesplní, musí vrátit poskytnuté prostředky zpět na účet obce. Do žádosti mohou být zařazeny i akce, které byly realizovány v 
období od 1. 1. 2014 do 26.3.2014. Nesplnění potřebných náležitostí při podání žádosti je důvodem pro vyřazení žádosti z projedná-

vání.                   Blanka Křížová

 SBÍRKA PRO DIAKONII BROUMOV 
 

Pondělí 24. 3. 2014 garáž za Obecním úřadem 15.00 - 19.00 hod. 
 

Klub dobré pohody v Borech vyhlašuje tuto tradiční sbírku šatstva a dalších potřebných věcí. 
Nově můžete darovat i malé spotřebiče, pro které má Diakonie využití. Mezi ně  patří vysavače, žehličky, 

topinkovače, kulmy, holicí strojky, hodinky, váhy, mixery, kávovary, vrtačky, mikrovlnky, počítače. 
Naopak nelze přijmout televizory, pračky, ledničky, zářivky, monitory a další velké spotřebiče nad 20 kg. 

Vše prosíme opravdu dobře zabalené, aby se při transportu (několikerém překládání) nepoškodily. 

ČISTÁ VYSOČINA  
Pátek 4.4. 2014 v 16.00 hod. před OÚ 

 MOP Bobeš se opět vydají na všechny směry z obce, aby sesbí-
rali nepořádek v silničních příkopech.  

Přidáme  se tak opět ke stovkám dobrovolníků, kteří se v Kraji Vysočina této každoroční akce 
zúčastňují. Přidáte se také? Jste vítáni. Tatranka a pitíčko pro všechny bude připraveno. 
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ROZPOČET OBCE NA ROK 2014 

Příjmy (v tis. K č) 

skupina DRUH PŘÍJMU v tis. Kč 

1 Daňové příjmy celkem 8675 

  
Neinv. přij.dot. ze st. rozp.
(školství,st.sp.) 

142 

  
Ost. neinv. přij. dot.ze st.rozp.
(přísp. UP) 

51 

  
investiční přijaté dotace ze stát. 
fondů 

446,7 

  
Ost. inv. přij. dot.ze st.rozp.(přísp. 
UP) 

8487 

  
Příj. z vydobyv. prostoru a ner.
(lom) 

5 

  Pitná voda 3,5 

  Odvádění a čiš. odp vod (stočné) 880 

  Ostatní záležitosti vzdělávání 310 

  
Činnosti muzeí a galerií 
(poskytování služeb - vstupné) 

2 

  Rozhlas - příjmy z poskyt. služeb 3 

  Příjmy z pronájmu kulturního domu 15 

  
Ostatní tělovýchovná činnost 
(příjmy z pronájmu) 

65 

3429 
Ostatní zájmová činnost a rekreace-
ubytovna 

80 

3612 Bytové hospodářství 206 

3613 Nebytové prostory 85 

3632 Pohřebnictví 43,34 

3633 
Výstavba a údržba místních inženýr-
ských sítí -příjmy z pronájmu 

150 

3639 Komunální služby a územní rozvoj 79 

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 60 

3725 
Využití a zneškodňování komun. 
Odpadů 

85 

6171 Činnost místní správy 67 

6310 Obecné příjmy z finančních operací 0,8 

  Splátky úvěrů -1000 

  Celkem 20563,94 

 Výdaje (v tis. K č)   

2212 Silnice 55 

2219 
Ostatní záležitosti pozemních 
komunikací 

3 

2221 Provoz veřejné silniční dopravy 15 

2310 Pitná voda 204 

2321 
Odvádění a čištění odpadních 
vod (výstavba ČOV) 

9703 

2399 
Ostatní záležitosti vodního hos-
podářství 

100 

6121 
Školství  ZŠ, MŠ, ŠJ, školní druži-
na(+projekt nové MŠ) 

1896,4 

3299 Ostatní záležitosti vzdělávání 38,8 

3310 
Kultura (KD, SPOZ, knihovna, 
kostel, rozhlas) 

224,8 

3412 
Sportovní zařízení v majetku 
obce 

20 

3419 Tělovýchovná činnost 121,3 

3429 
Ostatní zájmová činnost a rekre-
ace (ubytovna) 

79,9 

3543 Pomoc zdravotně postiženým 2 

3612 Bytové hospodářství 80,1 

3613 Nebytové hospodářství 2 

3631 Veřejné osvětlení 280 

3632 Pohřebnictví 44 

3633 
Výstavba a údržba místních inže-
nýrských sítí 

118,3 

3635 Územní plánování 120 

3636 Územní rozvoj 38 

3639 
Komunální služby a územní roz-
voj 

275,24 

3720 
Odpady (nebezpečné, komunální 
a ostatní) 

756 

3745 
Péče o vzhled obce a veřejnou 
zeleň 

30 

3900 Fond malých projektů 50 

4189 Dary zdravotně postiženým 15 

5512 Požární ochrana 40 

6112 Zastupitelstvo obce 674,4 

6171 Činnost místní zprávy 5247,7 

6310 
Obecné příjmy a výdaje 
z finančních operací 

30 

  Celkem 20563,94 

SKUTEK ROKU   Taky máte pocit, že jsou mezi námi lidé, kterým se v roce 2013 podařilo něco mimo-
řádného, co by rozhodně stálo za to vyzvednout, ocenit? Nebo organizace, firmy? Kategorie např. Akce 

roku, Osobnost roku, Objev roku… Navrhujte, nominujte na adrese: nominace2012@seznam.cz , nebo prosím vhoď-
te tento anketní lístek do schránky v prodejně Jednoty v Borech. 
 

Na toto ocenění navrhuji :  …………………………………………Protože:……………………………………. 
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POLICISTÉ VARUJÍ P ŘED PODVODNÍKY 
 Pachatelé se zaměřili na seniory 
 Policisté na Vysočině šetřili v loňském roce 75 trestných 
činů spáchaných na seniorech. Pachatelům se daří pomocí růz-
ných legend vylákat ze seniorů až desetitisícové částky. 
 

 Podvodníci se v poslední době vydávají za pracovníky růz-
ných energetických společností. Poško-
zenému uvedou, že na jeho odběrném 
místě je evidován nedoplatek, například 
za odebraný plyn, elektřinu nebo vodu a 
požadují tento nedoplatek v řádu něko-
lika tisíc korun po majiteli bytu zaplatit 
s výhružkou, že jinak okamžitě přeruší 
dodávky vody nebo energií. Senioři 
většinou pod tímto nátlakem požadova-
ný finanční obnos zaplatí. 
 

 Je třeba, aby si lidé uvědomili, že 
komunikace mezi energetickou společ-

ností a zákazníkem probíhá písemnou formou prostřednictvím 
pošty. Může se stát, že nedojde k zaplacení zálohy za odebrané 
energie ze strany zákazníka. V tomto případě dostane zákazník 
poštou upomínku, případně další, kde je již upozorněn na mož-
nost odpojení od dodávek energií. Rozhodně za zákazníky ne-
chodí žádný pracovník těchto firem s tím, že vybírá nedoplatky 
za odebrané energie a v případě nezaplacení pohledávky okamži-
tě zákazníka odpojuje z odběrné sítě. 
 

 Například v případě společnosti RWE Česká republika a.s. 
je možné se setkat s pracovníky, kteří chodí provádět odečty 
měřidel. Jedná se buď přímo o zaměstnance firmy RWE nebo o 
jejich externí spolupracovníky. Každý z těchto pracovníku se 
musí na žádost zákazníka prokázat identifikační kartou. Údaje na 
této kartě lze ověřit na nonstop zákaznické lince 840 11 33 55. 
Tito lidé v žádném případě nepřebírají ani nepředávají žádnou 
finanční hotovost. Podobné je to i u ostatních dodavatelů ener-
gií. 
 

 Pachatelé se také snaží pod těmito legendami dostat do 
bytu oběti. Jakmile se podvodník dostane do bytu nebo domu, 
tak zjistí, kde má poškozený uloženou finanční hotovost a poté ji 
odcizí. V tomto případě policisté doporučují nemít doma velké 
finanční obnosy a samozřejmě nikoho cizího si do bytu nebo 
domu nepouštět. Bylo by dobré, kdyby každý senior měl ve 

svém mobilním telefonu uložené číslo na-
příklad na starostu obce, své dospělé děti a 
hlavně na Policii České republiky. 
V případě, že dojde k takové situaci, kdy u 
dveří stojí neznámý člověk a chce se dostat 
pod nějakou záminkou do bytu, může seni-
or zavolat těmto osobám nebo policistům 
a požádat je o pomoc nebo o radu, co má 
dělat. 
 

 Podvodníci dále uplatňují i legendu 
„vnuk“. Pachatel zavolá poškozeným na pevnou telefonní linku a 
vydává se za jejich vnuka. Při rozhovoru nenápadně zjistí jméno 
vnuka poškozených a poté pod jeho jménem poprosí seniory, že 
potřebuje půjčit větší finanční částku, většinou na zakoupení 
nového automobilu. Když poškozený souhlasí, řekne, že si pro 
peníze pošle svoji kamarádku nebo známého. Senioři poté pře-
dají finanční hotovost jim zcela neznámé ženě nebo muži, kteří 
se představí jako přítelkyně nebo známý jejich vnuka. 
 

 Policisté by chtěli na seniory důrazně apelovat, aby byli ve 
vztahu k cizím lidem nebo k osobám, u nichž si nemohou osob-
ně ověřit jejich totožnost, více obezřetní. Senioři by neměli 
otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, 
kdo za nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát 
do svých domovů a při každém opuštění domu by za sebou měli 
uzamknout dveře. Pokud je telefonicky kontaktuje příbuzný a 
žádá o půjčení peněz, měl by si senior tuto informaci, vždy ještě 
před předáním hotovosti, zpětně osobně ověřit. Je také vhodné 
trvat na předání peněz přímo příbuznému, který o půjčku požá-
dal. Vydání peněz neznámému člověku s sebou vždy nese velké 
riziko.   
 

 Je důležité mít na paměti, že pachatelé jsou dobře připra-
vení. Dokážou rychle reagovat i na nečekané situace, nevypadají 
většinou na první pohled vůbec podezřele, mají příjemné vystu-
pování, jsou velmi komunikativní a působí dobrým dojmem. 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 
Oddělení mediální komunikace a PR 
nprap. Martin Dušek 
koordinátor prevence 
tel:   974 261 208 
mobil: 725 868 475 
e-mail: prevence@policievysocina.cz 

 HOLÝ VRCH 2014 

Pro cyrilovský kulturáček je  návštěva novoročních poutníků vždy zátěžovou zkouškou.  
Březkovi , Novotní a všichni pomocníci, děkujeme moc za vzornou a obětavou  péči o 
všechny zkřehlé návštěvníky! 

Počasí 1.1.2014 nebylo ani zimní, ani jarní. A tak na kopec vyrazili jen ti, co jim 
nevlídné počasí nevadí. A je milé, že takových je u nás hodně. Šlo nás 122. Cel-
kem se na Holém vrchu sešlo 424 lidí ze všech stran.  



 Je to už řada let, kdy LNB udělala krásný kalendář s fotografiemi Borů. Rádi 
bychom navázali a pro rok 2015 připravili kalendář, který bude jenom náš. Borský. 
Bude obsahovat fotografie vás všech, kteří své fotografie poskytnete a budou v něm 
zaznamenány všechny plánované akce v tom roce. Kalendář to bude týdenní, a tedy 
fotografií bude potřeba spousta. Proto vyhlašujeme fotosoutěž, která potrvá do kon-
ce října. Aby se pak stihl tisk a vše ostatní do konce roku. Fotografie budou po jed-
notlivých měsících vystaveny na adrese: http://boryfoto.webgarden.cz/ a zde bude 
také možné hlasovat pro snímky, které se vám budou nejvíc líbit. 
 Své fotografie Borů, a zejména také z činností a akcí zde pořádaných, prosím 
zasílejte na adresu: boryfoto@seznam.cz a Dana Suková ml. už vše potřebné zařídí. 
A protože rok už pokročil a nám budou chybět snímky zimní, budeme rádi, když 
zapátráte ve svém archivu a zimní snímky z minulých zim doplníte.    Blanka Křížová 

FOTOSOUTĚŽ + OBECNÍ KALENDÁ Ř 

Stránka 6 Borský zpravodaj 

Obec Bory v rámci MA 21 zve všechny borské ženy na  

VOLNÝ TANEC s paní Libuší Kotoučkovou 

v úterý 25. 3. 2014 od 17.30 -19.30 hod. v tělocvičně ZŠ Bory 
       1. zahájení v kruhu - teoretická část o významu Intuitivního tance 

2. psychosomatická rozcvička nebo sestava hubnoucích cviků 

3. vlastní volný tanec,    4. relaxace 

 S sebou: pohodlné oblečení, nejlépe volně vlající sukně nebo alespoň na nějaké 

kalhoty uvázaný šátek. Tančíme bosky. S sebou na pití nejlépe čistou vodu a deku nebo 

karimatku na ležení. Jedná se o ukázkovou lekci a ženy budou hradit pouze 30 Kč 

(p ř í spěvek 

na pronájem 

tělocvičny)  

KARNEVAL 2014 očima pana Luboše Homoly 

B O R Y 


