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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Nic není tak nepolapitelné
jako pomluva; nic se neujme
snáze a rychleji se nezakoření,
nic se nerozroste do takové šíře“.
Marcus Tullius Cicero

Vážení čtenáři, spoluobčané,
vítejte v čase adventním při čtení našeho vánočního
Borského zpravodaje.
Osobně mi dovolte i za zastupitele města Bor, ještě
jednou poděkovat za Vaši podporu v letošních komunálních volbách. Věřím, že budeme společně pokračovat
v rozvoji našeho regionu, našeho domova.
Nejdůležitějším úkolem, který nás, nové zastupitele
čeká, bude sestavení rozpočtu města na rok 2019. Věřím,
že součástí budou rozpracované projekty a čekají nás i
nové, potřebné investice. Klíčové však bude i nadále udržovat „finanční zdraví“ města.
V listopadu jsme zahájili opravu sociálního zařízení
a výměnu střešní krytiny na části budovy sokolovny.
Ve Školní ulici směrem na Doly bude vybudován nový
chodník. V objektu zámeckého parketu se provádí demolice již nevyhovující stavby občerstvení. Vše by mělo
být hotovo do konce roku.
V letních měsících proběhla anketa „Využití sportovní plochy na městském stadionu v Boru“.

Ankety se zúčastnilo 417 respondentů elektronické
verze a 257 respondentů písemné verze. Celkem tedy se
ankety zúčastnilo 674 občanů.
Děkuji Vám, že jste se této ankety zúčastnili!

Nic nebrání tomu, abychom v nadcházejícím roce
zpracovali projektovou dokumentaci a následně realizovali vybudování tohoto sportoviště.
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem města Bor a svým
vlastním popřál k nadcházejícím vánočním svátkům
jejich šťastné, klidné a pohodové prožití.
Do nového roku 2019 Vám přeji především hodně
štěstí, zdraví, lásky, pohody a elánu,
mnoho osobních i pracovních úspěchů!

Ing. Petr Myslivec
starosta města Boru

PŘESHRANIČNÍ PARTNERSTVÍ
Spolupráce mezi městy
Bor a Pleystein
slaví 15 let
své aktivní existence
Dne 10. 11. 2003 byla mezi městem Bor a Pleystein
podepsána Partnerská smlouva, týkající se spolupráce
mezi městy v oblastech vzájemných návštěv delegací,
spolků a organizací, spolupráce farností, výměny žáků a
kontaktů mládeže, partnerství mezi školami, kulturních,
turistických a sportovních aktivit.
Spolupráce v uplynulých 15 letech se týkala především pravidelných návštěv žáků základních škol při
sportovních i vědomostních soutěžích, kde děti vzájemně
„bourají“ jazykové bariéry. Každoročně společně pořádáme kulturní a společenské akce; např. Hudební léto
Borska (má svou 11 letou tradici) a koncerty Orchestrální
akademie mladých muzikantů (jsme jediné české město,
kde tato akademie vystupuje). Díky partnerství čerpáme
dotační prostředky na společné projekty na území regionu Borska nejen v rámci města, ale i v rozsahu
Dobrovolného svazku obcí BORSKO (Mikroregionu
BORSKO).
V sobotu 24. listopadu 2018 od 18 hod. se
v Pleysteinu konalo společné setkání zástupců borských
a pleysteinských zastupitelů, organizací a škol. Vyvrcholením symbolu přátelství, které trvá mezi oběma městy,
byla vzájemná výměna městských vlajek.
V programu setkání bylo vystoupení mužského pěveckého spolku a městské kapely Pleystein.
Příjemnou atmosféru večera obohatily tance skupiny Mericia, která do svého vystoupení zapojila i přítomné
diváky. Svou účast hosté potvrdili zápisem do kronik obou
měst.

vyhodnocení a předání plakety Prof. MUDr. Jana Jánského.
Osobně si Velmi vážím, že mezi oceněnými byli i naši
spoluobčané.
Bronzové ocenění za 10 odběrů získali: paní Křivancová, pan Kvietok a paní Mácová
.

Stříbrné ocenění za 20 odběrů získali: paní Polgárová a
paní Koloušková
Zlaté ocenění za 40 odběrů získal: pan Vokroj

Rád bych touto cestou poděkoval všem,
kteří se zúčastnili této významné společenské
akce a osobně podpořili toto partnerství.
Zvláštní poděkování pak patří taneční skupině
Mericia za profesionálně odvedené vystoupení!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
17. zasedání 10. 10. 2018
Tajemník MěÚ seznámil s vyhodnocením ankety Využití
sportovní plochy na městském stadionu v Boru.
RM schválila Řád veřejného pohřebiště města Bor
s účinností od 1. 1. 2019.
RM schválila veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s obcemi Staré Sedliště,
Staré Sedlo, Třemešné, městysem Stráž a městem
Přimda.
RM schválila zpracování projektové dokumentace pro
stanovení místní úpravy a podklad pro výběr zhotovitele
pro akci „Osazení dopravního zrcadla Boječnice“.
Zhotovitelem akce: OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ
SOKOLOVNY BOR – 1. ETAPA bude firma STŘECHY –
HOMOLKA, s.r.o. Opravu sociálního zařízení v sokolovně
provede firma Jan Rybecký.
Zhotovitelem akce: CHODNÍK PŘI SILNICI III/19851,
ŠKOLNÍ ULICE V BORU bude společnost STRABAG a.s.
Bude provedena oprava veřejného osvětlení ve Vysočanech firmou ZDENĚK ŠULAN, Montáž a opravy
elektrických zařízení.
RM schválila poskytnout Nemocnici následné péče Svatá
Anna, s.r.o. finanční příspěvek 10 000,- Kč na rehabilitační přístroj „LEVITAS“.
Bourací práce zahradního baru v Boru u Tachova dle projektové dokumentace provede firma BORKTECH s.r.o.
Společnost Geo Data, s.r.o. zpracuje pasport dopravního
značení pro město Bor.
Společnost Metrolux s.r.o. zpracuje pasport veřejného
osvětlení.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

… stále nezištně pomáhají.
Patří jim veliké poděkování!
Dne 22. listopadu 2018 proběhla
již tradiční, každoročně se opakující
akce, a tou je Slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve. I v letošním roce zaplnili zámecké prostory v Tachově
ocenění dárci krve. Oblastní spolek Českého červeného
kříže Tachov pro ně od 16,30 hod. uspořádal slavnostní

Dovolte mi, abych Vám jménem města Bor
i svým vlastním osobně ještě jednou poděkoval
za Vaši pomoc a obětavost, kterou nezištně
věnujete ostatním lidem a popřál Vám mnoho
štěstí a především zdraví.
Děkuji Vám!
Ing. Petr Myslivec
starosta města Bor

Městský úřad Bor bude v období mezi 22. 12. 2018
a 1. 1. 2019 otevřen pouze ve dnech 27. a 28. 12.
2018. Úřední den pro vyřizování neodkladných záležitostí je stanoven na čtvrtek 27. 12. 2018 v době
od 7.30 do 15.00 hod (s polední přestávkou 11.30 –
12.00 hod).

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ
Rezervace vstupenek a veškeré informace o kulturních akcích získáte na internetových stránkách
města www.mubor.cz, na internetových stránkách
zámku www.zamekbor.cz a MKS Bor www.mksbor.cz
nebo na tel. č. 374 790 441 – pokladna kina, 374 790
459 – MKS kancelář a 374 789 198 – infocentrum a
pokladna zámku. Zámecké infocentrum a pokladna
má otevřeno v období od dubna do konce října každý
den od 9 do 17 hod., od listopadu do března
v pracovní dny od 8 do 16 hod.

Městské kulturní středisko a kino
Program kina a akcí naleznete na webových stránkách
Městského kulturního střediska v Boru www.mksbor.cz.
Zde je možné si on-line zakoupit vstupenky do kina i na
kulturní akce pořádaných MKS, nebo zarezervovat. Vstupenky do kina je možné platit také platební kartou.
Rezervaci lze provést také v pokladně kina, tel:
374790441. Na našich facebookových stránkách kina
www.facebook.com/KinoBor/ naleznete stále aktuální informace o programu. Přehled kulturních akcí, včetně
fotografií z těchto akcí, můžete sledovat na facebookových stránkách Městského kulturního střediska v Boru
www.facebook.com/MKSBor/. Informace o programu kina
a pořádaných akcích naleznete také ve vitrínách ve městě a jsou zveřejňovány v pravidelném městském hlášení
rozhlasu.

18. 12. 2018 – Vánoční koncert Zuzana Stirská & Fine Gospel Time v Boru
Zuzana Stirská založila v roce 1999 první gospelový soubor v ČR: Gospel Time. Gospel Time, dnes již Fine
Gospel Time záměrně prezentuje i jiné hudební styly
přesto, že právě „odlehčený“ gospel a spirituály představují velmi podstatnou složku v jeho repertoáru. Cílem
tohoto společenství je především publikum kvalitně pobavit, a to jak hudebně, tak celým pojetím vystoupení. Na
základě již mnohaleté a ze stovek úspěšných vystoupení
vycházející zkušenosti je zřejmé, že právě o tato zábav-

ná, pestrá a energicky nabíjející vystoupení je zájem, což
diváci často potvrzují svými ovacemi ve stoje. Přijďte se
přesvědčit. Koncert se bude konat v kostele sv. Mikuláše
v Boru 18. prosince 2018 v 18 hodin.

Ježci z láhví, děti je v knihovně vyráběly 9. října

Pozvánky do zámku
5. 12. 2018 – Mikuláš a čerti na zámku
Připravujeme:
15. 1. 2019 – Když se zhasne – úspěšná divadelní komedie. Hrají: Michaela Kuklová, Lukáš Langmajer, Ivo
Šmoldas, Miluše Bittnerová
28. 1. 2019 - Přednáška Libora Marka s promítáním filmu
„Od hradu Švamberk po Volfštejn“
16. 2. 2019 – Koncert skupiny Kamelot - současná
česká hudební skupina pocházející z Brna. Vznikla v roce
1982 a celou její historií ji provází zakladatel a frontman
Roman Horký, který je až na výjimky autorem všech textů
i hudby k písním skupiny. Uslyšíte známé písně Zachraňte koně, Babí léto, Proti proudu, Země antilop a další.
5. 3. 2019 – Masopust – tradiční masopustní průvod a rej
masek na náměstí, flašinetář s harmonikářem, masopustní hody, vystoupení dětí ZŠ Bor
22. 4. 2019 – Velikonoční vajíčkiáda – soutěž
30. 4. 2019 – Slet čarodějnic – zábavný program na zámeckém parketu, oheň

Peklo v hradním sklepení a nebe s Mikulášem v kapli sv.
Vavřince, program od 16 do 20 hod, nutné rezervace.
.

9. 12. 2018 – Adventní koncert v kapli
Komorní koncert v kapli sv. Vavřince s názvem Řeč andělů, představí se Duo Angelorum složené z harfistky
Katariny Ševčíkové a sopranistky Valentýny Mužíkové.
.

Knihovna
Během vánočních svátků bude knihovna uzavřena od
17. 12. 2018 do 31. 12. 2018.
Akce v knihovně:
8. 12. 2018 – Vánoční spaní v knihovně (soutěže-hledání
pokladu, bobřík, hraní společenských her, disko.)Přihlášky k vyzvednutí v knihovně.
11. 12. – Vyrábění – adventní věnec – s sebou 20,- Kč na
materiál, nutná rezervace tel. 739 640 461, 374 790 497
13. 12. Besedy pro ZŠ – O vánočních zvycích a obyčejích
v Hodovní síni borského zámku (1. - 3. třída)
15. 1. 2019 vyrábění – Sněhulák z břízy - s sebou 20,- Kč
na materiál, nutná rezervace

Připravujeme:
25. 1. 2019 – Dětský karneval v zámeckém sále, od 17
hod. program plný tance, zpívání, soutěžení a krásných
cen, nutná rezervace vstupenek

Mimoni, které děti vyráběly 13. listopadu

10. 2. 2019 – Zájezd do divadla Broadway v Praze na
muzikál Trhák
Vstupenky za 800,- Kč (17. řada) nebo 900,- Kč (11. řada) si můžete už nyní rezervovat a zakoupit v pokladně
zámku. Rezervace i platba vstupenek je nutná do 15. 12.
2018. Ke vstupence je možnost vystavit vánoční nebo narozeninový poukaz.

Připravované plesy v zámeckém sále:
26. 1. 2019 – Ples sportovců
2. 2. 2019 – Ples osadních výborů
23. 2. 2019 – Městský bál
1. 3. 2019 – Zdravotnický ples
8. 3. 2019 – Setkání seniorů v rámci MDŽ
16. 3. 2019 – Hasičský ples

V Á N O Č N Í D Á R K Y Z E Z ÁM K U
A NOV Á DOBOV Á A ZIMNÍ P OHLEDNICE
Vánoce jsou za dveřmi, v zámecké pokladně můžete nakoupit knihy s regionální tématikou (nově
např. kniha Rozvadov 1621, o výzkumu bojiště třicetileté války, nebo knihy s historickými pohlednicemi
Tachovska, Plánska za snížené ceny), keramické hrnečky, zvonečky, různé upomínkové předměty a nově
také vánoční pohlednici Kouzlo starých časů v Boru.

SDH BOR ROZŠÍŘIL
VOZOVÝ PARK
… novou techniku si zaslouží
Dne 23. listopadu 2018 od 15 hod.
proběhlo u hasičské zbrojnice v Boru
slavnostní předání dopravního automobilu FORD TRANSIT našim hasičům v Boru. Nákup vozu
byl spolufinancován MV generální ředitelství HZS ČR,
Plzeňským krajem a našim městem Bor.
Osobně si velmi cením, že SDH Bor, který v příštím
roce oslaví již 140 let svého působení (!), je za svou aktivní a obětavou činnost (nejen na území města),
záslužně a dlouhodobě podporován zastupiteli města.
Jsme pyšní na naše hasiče, kteří jsou ve svém volnu připraveni chránit nejen majetek, ale především zdraví nás
všech.
Díky své aktivní činnosti jsou oceňováni a kladně
hodnoceni vedením profesionálních hasičských sborů.
Nejedná se jen o rychlost zásahu, kterou dosahují jako
jedni z nejlepších, ale i za vedení dětí a mládeže k této
prestižní činnosti a hasičskému sportu.

Vážení hasiči,
jménem města Bor a mým vlastním, přijměte
poděkování za Vaši obětavost a nesobeckost,
kterou věnujete všem na území v naše regionu.
Přeji Vám, abyste se z Vašich zásahů
vrátili vždy v pořádku a bez zranění.
Ing. Petr Myslivec
starosta města

CO SE U NÁS UDÁLO
Slavnosti jablek a medu
Druhý ročník jablečné slavnosti se uskutečnil poslední
zářijovou sobotu, kromě hudebního a divadelního programu byla součástí
akce soutěž o nejlepší jablečný nebo
medový pokrm. Rekordní počet soutěžících – 33 – přinesl
porotě velmi těžké
rozhodování. První
místo si se svými
jablečnými placičkami se zakysanou
smetanou odnesla
Petra
Zemanová
z Boru (na snímku).
Zámecká pokladna je otevřena v měsíci prosinci
v pracovní dny od 7,30 do 12 hod. a od 12,30 do 16
hod. V období od 20. do 31. 12. bude pokladna
z důvodu čerpání dovolené uzavřena.

Oslava 100 let Československa
Také u nás v Boru jsme si připomněli výročí vzniku
Československa. Na prostranství za kostelem byla vysazena památná lípa s požehnáním. Slavnostního aktu se

zúčastnili zástupci Města Bor a farář P. Mgr. Miroslav
Martiš. Oslavy pokračovaly koncertem pěveckého sboru
ZŠ a ZUŠ v Boru a po skončení koncertu shlédli návštěvníci dokumentární film T.G.M. Osvoboditel, režisérky
Věry Chytilové o životě a osudech filozofa, politika a prvního prezidenta Československé republiky. Ve vestibulu
kina měli možnost vidět výstavu s názvem „100 let Československa“.

Lampionový průvod
Již tradičního lampionového průvodu zámeckým parkem v Boru se zúčastnilo více než sto dětí se svými rodiči
a prarodiči. V letošním roce byla vyhlášena soutěž o nejhezčí hallowenskou dýni. Každá měla svoji originalitu a
všechny vzbudily obdiv jak mezi dětmi, tak mezi dospělými účastníky. Ti hlasovali tak, že každý z účastníků
průvodu dostal u vchodu jednu fazoli a tu pak vhodil do
kelímku k té dýni, která jej nejvíce zaujala. Celkem bylo
249 hlasujících.
První místo obsadila Michaela Křižková s počtem nasbíraných 50 ks fazolí, na druhém místě školka C
„Motýlci“ (31 fazolí) a třetí místo obsadila školka B
„Broučci“ (29 fazolí).
Nakonec se dospělí zahřáli „svařákem“ a pro děti byl
připraven teplý čaj. U ohně si pak všichni pochutnali na
opečeném buřtu, či klobáse.

Noční oživené prohlídky aneb Podivuhodná noc na
borském zámku o druhé listopadové sobotě
Akce, která je již tradiční a koná se vždy na konci turistické sezóny v borském zámku, byla i v letošním roce
předem zcela vyprodaná. Program si připravily tři skupiny
historického šermu, tance Korbel, Balteus a Mericia a
kejklíř Jonáš, a tak byla vystoupení pestrá, jiná a hlavně
měla za úkol rozesmát návštěvníky. Návštěvníci se stali
svědky příjezdu udatných velmožů, kteří se na švamberský hrad sjeli z velkých dálek, aby se utkali v rytířském
turnaji, ale jelikož zapomněly své družiny, tak si je museli
vytvořit právě z návštěvníků prohlídek. Borský hradní pán
Bohuslav ze Švamberka se divákům svěřil se svými sny o
budoucnosti, které se záhy odehrály, a také prozradil, že
největším problém na jeho hradě jsou přemnožené a drzé
kočky.

Borská taneční skupina Mericia připravila na prohlídky
nové představení Kočky

Šermíři ze skupiny Korbel a jejich rytířský turnaj, který
doslova vtáhnul diváky do děje

Společná fotka všech účinkujících ve Velkém sále zámku

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH
Druhé pololetí v Dolech
K pouťové mši jsme se sešli v kapli v 10 hod. dne 4.
8. Mši celebroval borský farář P. Miroslav Martiš. Na mši
účinkoval strážský chrámový sbor. Po jejím ukončení obdrželi všichni návštěvníci pouťový koláček.
Další
možnost občerstvení byla u přilehlého stánku. Občerstvení využili i účastníci cyklistického závodu Tour de
Lužná. V podvečerních hodinách se konal v kapli v rámci
Hudebního léta Borska koncert. Na cembalo hrála Nikola

Zasman Eckertová. Posluchačům v zaplněné kapli se její
vystoupení velice líbilo.

Letos již po osmé se konala v kapli 15. a 16. 9. výstava výpěstků. V kategorii zelenina bylo 25 exponátů, u
květin se vystavovalo 19 výpěstků a ovoce mělo celkem
45 exponátů, z toho jablek 29 vzorků. Velkou pozornost
měl tzv. „Dolský zahradník“ vystavovaný Klárkou Blumovou. Komise ve složení MVDr. Hošek, Ing. Myslivec, Mgr.
Cvrk měla nelehký úkol vyhodnotit z každé kategorie 3
nejlepší exponáty. Výstava byla úspěšná, a proto počítáme s jejím opakováním v příštím roce.
Významnou akcí bylo 28. 10. vysazení památeční lípy
na návsi. Akce se zúčastnilo 16 občanů a několik dětí.
Sázení asistovali starosta Ing. Myslivec a tajemník Mgr.
Cvrk. V předstihu zajistilo Město Bor vysazení 4 lip podél
potoka. Vylepší se tím vzhled naší vesnice.

Podzimní úklid návsi jsme prováděli 10. 11. Za pěkného podzimního počasí se akce zúčastnilo 8 občanů a 3
děti. Provedlo se shrabání listí a jeho odvoz a dále úprava povrchu po odfrézování pařezů poražených topolů.
V závěru roku máme v plánu dne 9. 12.
v odpoledních hodinách usazení a nastrojení vánočního
stromu před kaplí. Předvánoční posezení spojené
s poslechem koled, ochutnávkou vánočního cukroví a
promítnutí fotodokumentace z akcí letošního roku se bude konat 15. 12. odpoledne.
Karel Bluma, osadní výbor Doly

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Strýček Podzim čaruje, všechny listy maluje,
padají do zahrádky - svět je jako z pohádky!
… a jistě nám dáte za pravdu, že letošní podzim takový
opravdu byl. Sluneční paprsky hřály mnohem víc, než
jsme čekali a my jsme si tak mohli užívat procházek v pří-

rodě. Sbírali jsme kaštánky, žaludy, přepestré barevné
listy a vnímali celou tu krásu kolem.
K podzimním měsícům neodmyslitelně patří tolik oblíbené pouštění draků. Měli jsme však trochu obavy, že se
v tak krásném počasí nepodaří - byť alespoň na jedno
odpoledne – „objednat“ pořádný vítr! Ale zázraky se zřejmě dějí, protože v den DRAKIÁDY 22. 10. se rozfoukal,
jako na objednávku! Na louce za MŠ Borská ul. se tak na
obloze mohly prolétnout pestrobarevní draci, ale také orli
a Batmani menších, či obrovských rozměrů! Bylo tedy co
obdivovat. Za zmínku také určitě stojí, že dětiček a rodičů
se sešlo tolik, kolik tato- již tradiční akce- nepamatuje.
Na opečených buřtících s kečupem a teplým čajem si pak
pochutnalo každé dítko na zahradě MŠ. Všichni jsme si
také užívali vzájemných setkání a popovídání u ohýnku.
A že bylo počasí „jako na objednávku“ se potvrdilo i podruhé, v závěru akce - sotva se rozloučili poslední
účastníci, vítr přivál pořádné mraky, ze kterých začalo pršet! Ale nám to už samozřejmě vůbec nevadilo!
S koncem prázdnin většinou skončily i úžasné rodinné dovolené u moře a nám všem nezbylo víc, než krásné
vzpomínky a sluncem prozářené fotografie. O to víc jsme
si proto v místním kině užili divadelní představení Průzkumníci v Austrálii Divadla LETADLO. Z dětí se stali
piloti, letušky a cestující, kteří se během chvilky ocitli až v
daleké Austrálii. Zde spolu se dvěma zkušenými cestovateli děti prožívaly mnohá dobrodružství, při kterých se
setkaly s medvídkem koalou, pštrosem emu, klokany a
papouškem kakadu. Dozvěděly se mnohé o jejich způsobu života a často došlo i na úsměvné zážitky. Nebojte se,
na zpáteční cestě s námi letadlo opět bezpečně přistálo!
A my byli plni nejen zážitků, veselé nálady, ale také nových poznatků. Už nyní se těšíme se na další let!
„Čerte, čerte, čertíku, nesahej nám na kliku!" zpíváme
v jedné mikulášské písničce! Vždy se přitom dostaví malé
obavy, zda se čertíků máme či nemáme trošinku obávat.
A i když ještě není „jejich čas“, k nám do MŠ 24. 10. takoví dva legrační a trochu popletení čerti zavítali! Čert se
jmenoval Kraťas a čertice Bimbule. Peklo měli, jak se patří! Kotel olizovaly pekelné plameny, vidle byly také
připravené, ale - čerti neuměli strašit ! - a tak si na pomoc
přizvali děti. A že si všichni užili spoustu legrace, bylo vidět na každém z nich. Když se pak omylem do pekla
dostal hodný Honzík, děti radily čertům, že jej musí vrátit
na zem, protože do pekla patří jen ti, co lžou a neposlouchají. Pohádka tak napověděla, že takovým a podobným
„hříškům" se budeme raději všichni vyhýbat ...
Divadélko M + M pana Mikana na nás dýchlo blížící
se předvánoční atmosférou ...
A zdali pak víte, kde je rybník Tažný? Děti z naší
školky by vám spolehlivě poradily. Dne 25. 10. jsme se
totiž vydali směrem za rybárnu a došli až k tomuto rybníku, kde se konal výlov. A ta dlouhá cesta stála za to! V
rybářských sítích se mrskala hejna ryb, které pak nákladní auta odvážela do sádek. Měli jsme možnost pozorovat
rybky i zblízka. Pan rybář nám přinesl menší káď, ve které jsme mohli vidět okouny, běličky, ale i ty mnohem
větší, jako, amur, štika a kapr. Kdo ví, možná nám právě
tenhle kapřík bude o Vánocích plavat ve vaně!
„Na Halloween strašíme, moc se na to těšíme!" … a
my jsme si letos zdobení a vyřezávání dýní krásně užili!
Dýně vypadaly strašidelně, vesele, ale také jsme je dokázali s dětmi proměnit v roztomilou kočičku nebo v černého
pavouka s velkýma očima! V den konání lampionového
průvodu 1. 11., jsme i naše dýně předali paní knihovnici
Ivě Křižkové, která je ochotně převezla na nádvoří zámku, a zde se staly součástí výstavy 22 krásných dýní.
Velice nás překvapilo, ale také potěšilo, když si třída Motýlků odnesla diplom za 2. místo v soutěži O nejkrásnější
dýni, a třída Broučků místo 3.

ta Ing. Petrem Myslivcem a tajemníkem Mgr. Miroslavem
Cvrkem. Žáci vedli s nimi dialog o svých představách týkajících se budoucnosti města v rámci mikroregionu
Borsko.

Během projektového dne si žáci prohloubili své znalosti z hodin Prvouky a zároveň získali nové poznatky.
Přínosem byla spolupráce s kastelánkou zámku a vedením města.
Mgr. Ludmila Geslová, Mgr. Lenka Blažková

Dne 25. 11. 2018 si žáci třídy 4. B připomněli
slavné výročí 100 let založení republiky

Věděli jste, že každý z nás má svého andělíčka strážného, který na něho dohlíží?! Právě o tom, nám
vyprávěla překrásná divadelní hra Andělská pohádka.
Také o tom, jak si navzájem dělat radost a občas někomu
pomoci splnit jeho přání ... Úžasné kulisy, veselí andělíčci a jeden trochu zlobivý andělíček Bumbrlíček děti
upoutali tak, že se i po skončení pohádky nechtělo nikomu odcházet. Dlužno dodat, že tak, tomu bývá po
každém představení divadélka NÁNA.
Ještě se v brzké době chystáme do místního kina na
pásmo krátkých vánočních pohádek.
A pak už budeme očekávat rozsvěcení vánočního stromu
na náměstí, kdy vystoupí nejstarší děti s koledami a společně tak přivítáme ten sváteční adventní čas ...
Krásné dny plné lásky a pohody pro nás všechny
srdečně přejí p. učitelky z obou budov MŠ Bor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR
PROJEKTOVÝ DEN 3. TŘÍD
V rámci projektu „Naše město“ žáci s vyučujícími a
asistenty pedagoga navštívili zámek Bor. Seznámili se
s historií města, zámku, dobovými kostýmy, zbraněmi a
pověstmi. Shlédli výstavu fotografií „Borské zpětohledy“.
Během této návštěvy žáci upevňovali své znalosti ohledně historie města. Vystoupali na zámeckou věž, kde
určovali polohu města, spádových obcí a důležitých budov ve městě. Poté navštívili Loretu. Poznali historii
lorety, pověsti o Černé Madoně, prohlédli si nástropní
fresky z 19. století a navštívili tzv. Svatou chýši, která je
jejím středem. Zde shlédli Černou Madonu ve svátečním
rouše, zhotoveném k 350. výročí založení. Před oltářem
mohli vyzkoušet nejlepší pěvci akustiku Svaté chýše.
Odtud směřovali své kroky okolo historických a důležitých budov města až na kostelní věž, kde se zájmem
shlédli hodinový strojek věžních hodin a dozvěděli se informace ohledně jeho provozu. Dále pokračovali na
městskou radnici, kde proběhla beseda se starostou měs-

Dozvěděli jsme se spousty zajímavých věcí. Kdo to
byl T. G. Masaryk, jaká móda za doby první republiky byla v oblibě, jaké fotbalové kluby byly na výsluní, jakou
měnou se platilo apod. Zaujala nás pasáž o českých
podnicích, založení organizací sokol a junák a také jsme
si připomněli zajímavé osobnosti stříbrného plátna. Paní
učitelka pro nás měla připravené filmové ukázky, dokumenty, ale také dobové vysvědčení, letenky, papírové
peníze, jídelní lístky, kalendáře, řidičské karty, domovské
karty apod. Moc se nám líbilo spousty materiálů, které
jsme si mohli osahat a zjistit tak například ceny jídel
v restauracích. Těšíme se na další projektové vyučování.
Za žáky 4. B - Sophia Anna Martišková, Eliška Elgrová, Kateřina Kynkalová a tř. uč. Mgr. Marcela Bláhová
Blahutová

Edison project
Milí čtenáři,
v měsíci říjen u nás na ZŠ Bor proběhla akce
s názvem Edison project. The Edison project spočívá
v tom, že na základě splnění veškerých požadavků byli
vybráni tři studenti ze zahraničí, kteří nás poctili svou návštěvou a zapojili se do výuky anglického jazyka. Naši
studenti měli příležitost vyzkoušet si jejich dosavadní znalosti anglického jazyka s lidmi ze tří různých zemí. Měli
jsme zde studentku z Ruska, z Thajska a studenta
z Turecka.
Níže si můžete přečíst krátké články dvou tříd ZŠ Bor,
V.A a IV.B. jsou to jejich originální verze, zcela neopravené.
Touto cestou bychom velmi rádi poděkovali místní restauraci VINA GARDEN, která nám poskytla sponzorský
dar ve formě stravování pro naše zahraniční studenty.
Další poděkování patří panu řediteli p. Koblenovi, který
našim studentům poskytl tuto příležitost.
We like the world… open your mind, open your heart
and you will become a better person
Project Edison, October 2018
V.A
Hi, I’m from Czech republic. We are V.A from Bor. We
have girl called Poppie. Poppie is nice, kind, she is little.
She is from Thailand. Capital town is Bangkok. Capital
animal is elephant. Thailand is land of smile.

IV.B
Angelina she is short hair. She is tall and has blond hair,
is from Russko. She is 23 years old. Lives in Moscow.
We are from IV.B. Eren is from Turkey. Angelina is from
Russia. Poppy is from Thailand. Capital city of Russia is
Moscow. Capital city Turkey is Ankara. Angelina is twentythree years old. Eren is twentyone years old. Poppy is
twentytwo years old.
Poppy, Eren, Angelina are nice.

Projekt OP VVV Šablony II. – dotykové notebooky ve výuce
V rámci projektu Šablony II. škola získala 40 konvertibilních dotykových notebooků pro zkvalitnění výuky.
Deset těchto notebooků používá družina, ostatní potom
žáci v hodinách. Nejoblíbenější je interaktivní matematika
Matemág pro první stupeň a Zatracená čeština, která je
pro žáky všech tříd. Interaktivní dotyková pera už děti
úspěšně vyzkoušely i v hodinách výtvarné výchovy. Takto
oživené hodiny se staly velmi populární a počítače se využívají téměř každý den v několika třídách.
Mgr. Vladimír Dub

Dva žáci Střední školy Bor, jedna žákyně a jeden
žák ze ZŠ Bor pod vedením učitele SŠ Bor Ing. Vladimíra Vávry se vypracovali přes určité technické
potíže (způsobené výrobcem stavebnice) na nádherné 2. místo a z rukou náměstkyně hejtmana PK Ivany
Bartošové a zástupců krajského úřadu jednotlivě
převzali diplomy a poukázky na nákup elektroniky
v hodnotě 2 000 korun.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou
reprezentaci našich škol i regionu.
(Text částečně převzat z webových stránek PK)

Žáci 3. ročníku zemědělského oboru pomáhali likvidovat následky přírodní katastrofy
v městském parku
Naši žáci oboru Opravář zemědělských strojů pod vedením třídního učitele Mgr. J. Jaška pomáhali při likvidaci
následků vichřice, která znemožnila veřejnosti přístup do
městského parku.

INFORMACE ZE STŘEDNÍ ŠKOLY
Úspěch SŠ Bor a ZŠ Bor
Soutěž Technika má zlaté dno 2018 má své vítěze. Byli jsme DRUZÍ!!!
Sedmnáct týmů tvořených vždy dvěma žáky střední
školy a dvěma žáky partnerské základní školy se opět
sešlo v kinosále Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň na soutěži Technika má zlaté dno
2018, kterou letos vyhlásil Plzeňský kraj pošesté.
Úkolem soutěžních družstev bylo sestavení vyprošťovacího vozidla na elektrický pohon s elektronickou
regulací, a to ze stavebnic Merkur a Boffin. Na toto náročné zadání měli účastníci časový limit 4 hodiny, k
dispozici jim byli tři odborní poradci a osmičlenný pomocný tým složený z pedagogů a žáků SOU
elektrotechnického.

Jsme pyšní na práci odvedenou našimi žáky a děkujeme jim i jejich pedagogovi stejně, jako jim přišel
poděkovat i starosta města Bor Ing. P. Myslivec.
Mgr. Zdeňka Valečková
ředitelka SŠ Bor

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
V září jsme se sešli v Hodovní síni. Tajemník M. Cvrk
pro nás připravil zajímavé povídání, které se mimo jiné
týkalo i oslav stého výročí republiky. Když říkám mimo jiné, tak začal osídlováním naší oblasti v době vládnutí
Jana Lucemburského a Karla IV. německými obyvateli.
V říjnu pro seniory a nejen pro ně, připravila správa
zámku moc pěkný program. Měli jsme možnost zakoupit
si víno, kávu, čaj. Program se těm, se kterými jsem mluvila, velmi líbil a paní Kortanové patří dík za pozvání Hanky
Křížkové, která nejen zazpívala, ale i poutavě vyprávěla o
svém životě.

Třetí letošní výstava byla zahájena v Městském
muzeu ve Stříbře v rámci oslav „100 let republiky“. Uvedl
ji 26. října ředitel muzea Zbyněk Navrátil. Pak o dlouholeté činnosti Borských výtvarníků pohovořil také nový
starosta Stříbra Václav Votava. Výstava měla končit
v pátek 16. listopadu, ale pro velký úspěch byla prodloužena do 21. prosince.

Ředitel stříbrského muzea Zbyněk Navrátil a předsedkyně KVB Pavla Kabíčková při organizaci výstavy.
Foto: Petr Benáček
Na prosinec opět připravujeme společné posezení
v závěru roku. O místě a době konání budete vyrozuměni
pomocí plakátů.
Na 28. 1. 2019 pro nás, a opět nejen pro seniory, připravuje kino Bor povídání a promítání filmu pana Marka
s názvem „Od hradu Švamberk po Volfštejn“. Na obě akce jste srdečně zváni.
Mgr. Jaroslava Jáchimová

BORŠTÍ VÝTVARNÍCI V ROCE 2018
Letošní rok je jedenadvacátým rokem činnosti Klubu
výtvarníků Borska
Naši čtenáři už vědí, že členové KVB pořádají každý
rok tři společné výstavy a kromě toho vystavují svá díla i
jednotlivě. Vystavovány jsou obrazy, šperky a dřevěné
sošky. V roce 2009 byla zahájena spolupráce
s Keramickou dílnou Bor a od té doby je vystavována i
keramika.
Začátkem dubna se naši členové zúčastnili soutěže
neprofesionálních výtvarníků Trienále 2018, kterou každý
třetí rok vyhlašuje Muzeum Českého lesa v Tachově.
Oceněni byli čtyři z nich: Miroslav Beneš, Jan Rybecký, Pavel Rybecký a Jaroslav Juran. Oceněná díla si
pak mohli návštěvníci prohlédnout v muzeu od 10. dubna
do 17. června.
První letošní výstava byla česko-německá a konala se v dubnu v našem partnerském městě WernbergKöblitz. Pro výtvarníky a jejich příznivce z řad občanů
Boru vypravilo město autobus. Ve Wernberg-Köblitz už
byli všichni očekáváni členy Bavorského klubu výtvarníků
a starostou Konrádem Kienerem. Ten je také provedl
městem a vyprávěl o jeho historii. Pak je zavedl do jedné
malé hospůdky, kde byli vydatně pohoštěni. Vernisáže se
zúčastnili starostové obou měst: Konrád Kiener, Petr
Myslivec a tajemník Boru Miroslav Cvrk. Velkou radost
měli naši výtvarníci, že se na ně přišel podívat i bývalý
starosta Wernberg-Köblitz Georg Butz.
Druhá výstava byla letos na zahájení lázeňské sezóny
v
květnu
ve
Švihákově
pavilonu
v Konstantinových Lázních. Starosta Karel Týzl ve
svém úvodním projevu zdůraznil, že tato výstava Borských výtvarníků je zde již desátá, tedy jubilejní a předal
výtvarníkům drobné upomínky.

V těchto dnech dokončili výtvarníci nástěnný kalendář na rok 2019 s názvem „BORSKO OČIMA
VÝTVARNÍKŮ“, který prezentuje naše spádové obce.
Pokud by někoho zajímalo, jak ztvárnili naši výtvarníci
osady a obce patřící k Boru, mohou si kalendář zajistit u
předsedkyně klubu. Ale k dispozici je jen omezený počet
výtisků. Kalendář mohl být vytištěn jen díky sponzorům,
kterým členové Klubu výtvarníků Borska tímto velmi děkují.
Pavla Kabíčková, předsedkyně KVB

PODZIM U SLŮŇAT
Ani jsme se nenadáli, skončila nám doba koupání,
slunění, výletů a letních radovánek a nastal podzim. I tohle roční období má ovšem svoje kouzlo a nabízí
nespočet možností, co podnikat s dětmi a jak se i v tomto
nečase zabavit.
Slůňátka nelenila a poslední týdny se opravdu činila.
Jsou to šikovné, pilné a učenlivé děti.

Skupina menších dětí (0-3roky) se schází v hojném
počtu každé pondělí a čtvrtek od 16 h. V kolektivu stejně
starých dětí si osvojují spoustu nových dovedností – říkadla, písničky a básničky, seznamují se s kreativními
technikami tvoření (prstové barvy), rozvíjejí prostřednictvím herních prvků jemnou motoriku. Jedno odpoledne
patřilo také Halloweenu – děti i rodiče si setkání řádně
užili a nechybělo ani děsivé občerstvení a příšerné masky


Starší děti (4-6 let) navštěvují klubík každé úterý od
16h. Při podzimních schůzkách tvořily různé podzimní
dekorace, postupně se zdokonalují v kreslení, modelování, stříhání a malbě. Jedno setkání proběhlo „v terénu“ –
špunti společně navštívili nádvoří borského zámku za
účelem sběru kaštanů. Z těch následně vznikala zvířátka
a maminky si mohly utvořit podzimní dekorační věnce.
Zanedlouho nás čeká Mikuláš a jistě zavítá i mezi
nás. Přejeme všem klidné prožití adventu, krásné vánoce
a nejen Slůňátkům bohatého Ježíška.
Mgr. Jana Kortanová

pozice byla rozsáhlá, velmi pestrá. Za to se zasloužili
především členové svými výpěstky a členky p. Pěchoučková, Lenkeitová, Lukáčová, které výpěstky
aranžovaly. Výstavu doplnily výrobky dětí keramického kroužku Bor. Ze zahraničí pak OGV Bärnau a z
organizací, škol, obč. sdr. pak ženy z Labutě "Labuťačky", Bonsaj club Planá, Genové sady
Tachovska, Kolowratovy sady, ZŠ, MŠ P. Jilemnického z Tachova, MŠ Tyršova Tachov, DPOZP Milíře,
keramika DDM Tachov, kaktusář p. Tobiáš.

OHLÉDNUTÍ ZA
ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVOU
XX. jubilejní zahrádkářská výstava na zámku v Boru
pod patronací starosty města a za podpory města Bor
Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu
Tachov (ÚS) patří mezi 72 ÚS v rámci Českého zahrádkářského svazu (ČZS). V současnosti sdružuje tyto
Základní organizace ČZS: Tachov-střed, Tachov-Hejčák,
Stříbro, Planá, Chodová Planá, Bor, Osada2 Bor, Černošín, Svojšín v počtu cca 850 členů.
Územní sdružení sehrává významnou roli v těchto základních činnostech:
= produkce ovoce a dalších produktů, a tak vlastní pěstování je cestou ke kvalitním a čerstvým potravinám
= role udržování a rozvíjení mezilidských a mezigeneračních vztahů, možnost relaxace, zkvalitnění životního
prostředí a krajiny
= dlouhodobě každoroční pořádání zahrádkářských výstav
= práce s dětmi a mládeží a to každoročním pořádáním
územního kola výtvarné soutěže MŠ a ZŠ, spec. Škol,
Gymnázií, ZUŠ a soutěže Mladý zahrádkář, a to účastí i v
celostátním kole.
O aktivitě našich dětí svědčí každoroční významné
úspěchy v celostátním kole výtvarné soutěže a to právě i
z Borska: r. 2015 - dvě 1. místa ZŠ Přimda, r. 2016 - 3.
místo Natálie Hachová ZŠ Přimda, r. 2017 - 1. místo
Michaela Stachová ZŠ Bor.
Z dlouhodobé činnosti pak organizované zahrádkářské výstavy v Tachově za spolupráce a podpory MěKS a
města Tachov. Přesto dvě poslední výstavy se rozsahem i místem konání zcela vymykají předchozím.
V r. 2017 rozsáhlá Regionální výstava českých a bavorských zahrádkářů u příležitosti 60. výročí založení
ČZS konané 22. - 25. 9. 2017 v Jízdárně Světce s účastí
8 zahrádkářských organizací z příhraničních měst Bavorska, ÚS Cheb, Domažlice a přítomnosti vrcholných
zahrádkářských představitelů (předseda ČZS, prezident
zahr. Bavorska, landrát Tirschenreuth), ministryně pro
MR p. Šlechtové, poslanců p. Votavy, Volného, senátora
p. Nenutila, starosty Tachova, Boru i dalších měst a obcí.
Výstavu navštívilo více jak 1 500 žáků včetně pedagogů
MŠ, ZŠ a dalších z celého okresu a přes 2 000 občanů,
včetně zájezdů z Chrástu, Horšovského Týna, Skalky nebo Chodové Plané.
V r. 2018 se ve dnech 21. - 22. 9. 2018 konala
neméně významná XX. jubilejní zahrádkářská výstava
na zámku Bor a to ve spolupráci s MěKS Tachov, za
podpory města Tachov a to vše pod patronací starosty města Bor p. Ing. Petra Myslivce a za podpory
města Bor.
V krásných a rozsáhlých prostorách zámku vystavovalo: ZO ČZS z Tachova, střed, Hejčák, Stříbra,
Plané, Chodové Plané, Černošína, zahrádkáři regionu
Mar. Lázně, z Přídomí pak nejvíce p. Kadlec, Pávek
z Tachova a samozřejmě ZO ČZS z Boru, jejichž ex-

Výstava se konala současně i s každoroční akcí města Boru "Slavností jablek a medu," při níž byly oceněny
nejlepší produkty - výrobky z řad občanů. Připravovat expozici nejlepších výpěstků ovoce, zeleniny a dalších
produktů v historických síních zámku nebylo podle slov
předsedy ÚS př. Havránka jednoduché – „ale my jsme si
ty přípravy užívali, protože je těch místností více, nabízela se řada možností a nápadů, jak prostory využít," dodal
a vyzdvihl spolupráci s městem Bor a správou zámku.

O významu výstavy vypovídá i účast cca 500 žáků a
dětí z MŠ a ZŠ, Střední školy z Boru a ZŠ Hornická, Zárečná, P. Jilemnického z Tachova a 700 občanů a účasti
významných osob veřejného a občanského života (radní
Pl. kraje p. Trylčová, tajemnice ČZS, ved. Kraj. koord. rady zahr. Plz. kraje, vedení města Bor, starosta a
místostarosta města Tachov, starosta Ch. Plané, poslanec p. Volný, p. Votava, senátor p. Nenutil a samozřejmě
zahraniční hosté z Tirschenreuth a Bärnau).
Poděkování za dlouholetou podporu zahrádkářů patří
městům Bor, Tachov, Černošín, Chodová Planá, poslancům i senátorovi za Tachovsko, MZe-RR ČZS,
Plzeňskému kraji, ale i firmám jako je p. Mucha, Gabriško, Hebenstreit, Chodovar, Kolowratovy sady a zcela
rozhodně všem (těm pár) nadšencům - členům ÚS, mezi
něž patří 5 členů představenstva ÚS, ale i př. Ent, Földešiovi, Multuš, Tymkiv.
Výstavami zahrádkáři prezentují nejen své výpěstky a
činnost, ale usilují i o prezentaci významných kulturních
památek a tak i celého okresu, za což jim patří velký dík s
přáním mnoha dalších zahrádkářských úspěchů.
Jiří Havránek, předseda ÚS ČZS Tachov

MISTRYNĚ ČR
V LUKOSTŘELBĚ JE Z BORU
Dalšího velkého úspěchu dosáhly členky Lukostřeleckého klubu Tachov. V sobotu 29. září 2018 se ve
Voticích konalo 19. Mistrovství České republiky žactva v terénní lukostřelbě. Za Lukostřelecký klub Tachov
se přeborů zúčastnily tři jeho členky: Kristýna Drapáková
(Bor), Denisa Krynická (Tachov) a Jana Šmejkalová (Tachov). V náročném a těžkém terénu se střílelo na celkem
24 terčů různých velikostí a na různé vzdálenosti.
V kvalifikaci si nejlépe vedla Deniska Krynická, která obsadila druhé místo a na třetím skončila Kristýnka
Drapáková. Janička Šmejkalová měla zdravotní problémy
a to se také projevilo na jejím výkonu. Nepostoupila do
eliminačních soubojů.
Ve finále, po dramatických soubojích, nejlépe
uspěla Kristýnka Drapáková, žákyně 6. B ZŠ Bor. Zvítězila díky lepšímu soustředění a pevným nervům.
Získala zlatou medaili a je MISTRYNÍ ČR v terénní lukostřelbě mladších žákyň v divizi holý luk.
Kristýnka je také držitelkou titulu „Přeborník holých
luků v terčové lukostřelbě“, který si spolu se zlatou medailí vybojovala letos v červnu v Praze, když zvítězila
v kategorii mladších žákyň.
Dalším úspěchem Kristýnky je její umístění
v dlouhodobé soutěži o „Pohár mládeže Plzeňského kraje“. Po absolvování šesti soutěží byly vyhodnoceny tři
nejlepší výsledky. V značné konkurenci skončila Kristýnka na pěkném třetím místě.

Kristýnka Drapáková, žákyně 6. B třídy ZŠ Bor a členka Lukostřeleckého klubu Tachov si za dosažené
výsledky zaslouží velkou pochvalu!
Jaroslav Juran, trenér a předseda klubu
Foto: Petr Benáček

HISTORICKÁ KNIHOVNIČKA
MĚSTA BORU
Na konci měsíce října jsme si i u nás v Boru připomněli 100. jubileum samostatnosti Československa. Za
účasti vedení a zastupitelů města, římskokatolické fary,
ředitelů škol byla vysazena lípa u kostela a po té se zá-

jemci mohli zúčastnit kulturního programu v kině. Součástí vystoupení byla i připravená výstava v předsálí, která
na devíti panelech přibližuje návštěvníkům historická data
a události spojené se vznikem naší republiky. Menší panely informují o prvních prezidentech, T. G. Masarykovi a
E. Benešovi, o vývoji a podobách státního znaku a tři
z nich také přibližují dění v našem městě.
První z nich přiblížím v následujícím textu. V dochovaných kronikách našeho města, fary, železniční stanice a
školních kronikách jsou zapsány i události oněch let, kdy
končila I. světová válka a začaly novodobé dějiny našeho
samostatného státu, tehdy ještě Československa. Vzhledem k tomu, že v Boru žilo především německy mluvící
obyvatelstvo a i kronikáři sepisovali kroniky německy,
jsou tu velmi citlivé zápisky z válečného období, kdy snad
z každé rodiny narukoval někdo do války, a mnozí se nevrátili. Samotný konec války deklarovaný podpisy
zástupců mocností 11. 11. 1918 příliš komentovaný není,
v každé kronice je však uveden soupis všech padlých i
nezvěstných synů a otců, kteří pocházeli z našeho města
a okolních vesnic. Kronikáři vyjadřovali radost obyvatel
z konce utrpení na válečných polích a také z konce bídných let, které prožívali obyčejní lidé po celé zemi.
Rakousko - uherská monarchie zaniká 31. října 1918 a
obyvatelé nově vznikajících států oslavují samostatnost.
Vyhlášení Československé republiky 28. října 1918 nazvali Němci „Umsturz“ – převrat, puč. Depeše oznamující
vyhlášení samostatnosti přišla do Boru vlakem od Domažlic ve 3 hodiny 30 minut odpoledne. V našem
případě, v oblasti obývané téměř tři sta let Němci, se příliš neslavilo, stále se spoléhali na své vyjednavače, kteří
usilovali o vytvoření a udržení tzv. Německého Rakouska.
To bylo sice jako republika vyhlášeno 12. listopadu 1918
a jeho čtyři provincie sahající na území Československa
(Böhmerwaldgau, Deutschböhmen, Sudetenland, Deutschsüdmähren) měli svá centra, ale uzavřením SaintGermainské smlouvy 10. září 1919 o uspořádání poválečných hranic v Evropě bylo nadějím konec. Bor náležel
do provincie Deutschböhmen (Německé Čechy) se sídlem v Liberci a zklamání, které přišlo v září 1919, zapsal
německý kronikář takto: „Rok 1918 přinesl Němcům stejnou katastrofu, jakou zažil český národ roku 1620 na Bílé
hoře.“ Jinak je však v Boru klid a další zápisy v kronikách
sice hovoří o nespokojenosti a semknutí Němců, ale
pro Němce to tu nebylo tak zlé. Měli plný počet obsazených křesel na radnici, měli své školy, státem bylo
dovoleno dvojjazyčné úřadování, všechny české úřední
listiny byly doprovázeny německým překladem. Němci
neměli důvod ke stížnostem.
Do Boru přišli první českoslovenští četníci, o veřejný
pořádek pečuje i místní obecní policie. Obyvatelstvo se
chovalo klidně. Nebylo nutné povolávat vojenskou asistenci. První český strážník byl pan Měsíček. Mezi prvními
novými českými obyvateli byli: Eduard Bořecký, Václav
Štípek, Josef Švejda, český kaplan - Karel Poláček, pivovarský sládek - Mrázek, lesmistr – Navrátil a vedoucí
finančního úřadu – Karel Pek s úředníky – Kupilíkem a
Šlechtou.
Mgr. Miroslav Cvrk
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