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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Jestli najdeš v životě
cestu bez překážek,
určitě nikam nevede.“
Arthur C. Clarke

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
… v partnerské obci Pleystein
hasiči slavili 150 let
od svého založení
Město Bor a Pleystein udržují přeshraniční partnerství, které bylo již před 16 lety stvrzeno sepsáním
Partnerské dohody. Díky vzájemné spolupráci jsme byli
pozváni na oslavu 150. výročí od založení hasičské jednotky v obci Pleystein.
A tak jsme se dne 29. 6. 2019 od 14 hod. s našimi
hasiči z Boru zúčastnili slavnostního průvodu městem
Pleystein. Následně jsme společně předali stuhu na
pleysteinský hasičský prapor věnovanou k výročí, regionální produkt z příhraničí a pamětní skleněný džbánek
našeho hasičského sboru.
.
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Zámecké historické slavnosti 2019 jsou úspěšně za
námi, a i když letošní ročník byl „obohacen“ kapkami deště, tak návštěvnost této významné akce borského regionu
nebyla nikterak ohrožena.
Pečlivě sestavený a připravený program, opět přilákal
veliké množství místních, ale i přespolních návštěvníků
ze vzdálených měst a obcí nejen Plzeňského kraje, kteří
přijeli na náš borský zámek. Ani páteční průtrž mračen
neodradila od večerního průvodu a před radnicí jsme jako
konšelé předali zástupcům „urozených šlechtických rodů“
klíč od bran města. Po ukázce historického šermu rytířů,
byly slavnostně povoleny a zahájeny Zámecké historické
slavnosti města Bor.
Zpestřením programu byli jistě piráti kotvící u břehu
rybníka v zámeckém parku, kteří verbovali rekruty na
svou loď. Ti pak pod přísným velením kapitána Hooka
vyplouvali na „zámecký oceán“. Rozmanitý program slavností a zaplněný zámecký areál potvrzoval, že
návštěvníci měli z čeho vybírat. Zámecké historické slavnosti byly ukončeny tradičním ohňostrojem, který rozzářil
noční oblohu.
Rád bych osobně poděkoval za připravení,
zajištění a průběh Zámeckých historických
slavností všem zaměstnancům MěÚ Bor,
kteří zabezpečili konání této významné
akce borského regionu.
Veliké poděkování patří skupině MERICIA
a družině KORBEL, Klubu přátel historie,
a všem ochotným lidem, kteří se již
dlouhodobě a každoročně spolupodílejí
na přípravách a hladkém průběhu
Zámeckých historických slavností!
Ještě jednou poděkování Vám všem
za organizaci našich
Zámeckých historických slavností!
Petr Myslivec, starosta města

Tímto bych chtěl osobně poděkovat našim hasičům,
kteří se za SDH Bor oslavy zúčastnili. Jmenovitě O.
Chvátalové, J. Páchové, J. Maškovi a M. Popelkovi.
Významné poděkování jmenovaným mužům, kteří
v průvodu nesli prapor SDH Bor.
Děkuji za Vaši účast.
Petr Myslivec, starosta města

PODĚKOVÁNÍ
Vážení hasiči,
k Vašemu 140. výročí od založení hasičů v Boru
mi dovolte Vám všem poděkovat za Vaši
příkladnou a aktivní práci, obětavost a nasazení.
Přeji Vám mnoho zdraví, štěstí a při výjezdu
především šťastný návrat bez úrazu a v plném
zdraví! Děkuji Vám!
Petr Myslivec, starosta města Boru

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
11. zasedání 22. 5. 2019
V souladu s §166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů a §3 Vyhlášky č.
54//2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisí, bylo vyhlášeno konkurzní řízení na
obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Bor,
příspěvková organizace, Borská 500.
Kontejner na textil ze Sadové ul. přesunut do sběrného dvora.

V sokolovně provede rekonstrukci sprch mužů firma
KAMNÁŘSTVÍ – ZEDNICTVÍ Miroslav Havlíček.
Technická studie proveditelnosti: Komunikační napojení
pozemku č.p. 2146/8 k.ú. Bor u Tachova bude zpracována firmou Boula IPK s.r.o., INŽENÝRSKÁ A
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ.
Předsedkyně TJ Sokol Bor, z.s. přednesla zprávu o činnosti TJ Sokol Bor.
Opravu lávky přes Výrovský potok mezi ulicemi Sokolská
a Sadová provede firma Zámečnické práce Lávička.
Vedoucí Správy zámku Bor seznámila s přípravou zámeckých slavností 2019.
12. zasedání 12. 6. 2019
Ředitelem Základní školy Bor, příspěvková organizace,
Školní 440, byl jmenován Mgr. Daniel Koblen.
Vedoucí finančního odboru předložila Návrh závěrečného
účtu města Boru za rok 2018.
Na projekt Rozšíření MKDS Bor 2019 (Městského kamerového dohlížecího systému) bude poskytnuta dotace
z programu Plzeňský kraj - bezpečný kraj a prevence
kriminality pro rok 2019.
Opravy místních komunikací teplou balenou provede firma Petr Hujer, Trstěnice.
Firma PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB, Projekční
kancelář Rojt je zpracovatelem:
- studie a projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
akce Opatření pro regulaci rychlosti na silnici III/19851 –
Školní ulice v Boru,
- projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce
Zřízení autobusové zastávky v obci Kosov,
- projektové dokumentace pro územní rozhodnutí Rekonstrukce Přimdské ulice v Boru,
- projektové dokumentace pro stavební povolení na akci
Chodník při silnici III/19851 – II. etapa, Školní ulice
v Boru,
- projektové dokumentace pro územní rozhodnutí akce
Rekonstrukce Finské ulice v Boru,
- studie na akci Rekonstrukce Borské a části Školní ulice
v Boru.
Firma MEPOS vypracuje studii variantního řešení akce
Bor - obytná zóna, srážkové vody.
Starosta seznámil radu s návrhem bytové zástavby za
věžákem zpracovaným firmou S P I R A L spol. s r.o.
Firma DOMOZA projekt s.r.o. zpracovala žádost o dotaci
v rámci výzvy „Digitalizace a modernizace kin“ Státního
fondu kinematografie na projekt Modernizace sálu městského kina v Boru.
Vedoucí MKS Bor předložila informaci o provozu kina
v době školních prázdnin 2019.
RM souhlasila s bezplatným využitím městských sportovišť v termínu od 8. 7. do 12. 7. 2019 pro sportovní
příměstský kemp pro žáky ZŠ Bor ve spolupráci společností KEMPY SPORTU z.s. a ZŠ Bor.
RM schválila ocenit vybrané žáky ukončující ZŠ Bor a vybrané absolventy Střední školy Bor poukázkou na nákup
zboží v Decathlonu Plzeň.
13. zasedání 26. 6. 2019
Firma Vekra okna, zhotovitel Window Holding a.s., provede výměnu oken v prvním patře, východní část
v Sokolovně Bor.
Zhotovitelem akce: BOR – PRODLOUŽENÍ VODOVODU
A KANALIZACE DAMNOV bude firma STRABAG a.s.
Zhotovitelem akce: ROZŠÍŘENÍ HŘBITOVA BOR –
ZMĚNA Č. 1 bude firma Zahradní a parková spol. s r.o.
Jana Šperková, místostarostka města

SB TH B O R – PR O DEJ V O Z U
Nabízíme k odkupu vůz VW Transporter
RV: 5/2015, v provozu od 5/2016, palivo: diesel, obsah: 1 968 cm3, barva: bílá, KW 75, stav tachometru:
42 000 km, VIN: WV2ZZZ7HZGX001249, možnost odpočtu DPH, auto po nekuřákovi.

Pro více informací prosím kontaktujte paní Zdenku Finkovou, tel. 737 873 562, email: zdenka.finkova@sbthbor.cz.

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ
Městské kulturní středisko a kino
Vstupenky do kina je možné platit platební kartou
v pokladně kina. 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 pořádané MKS
nebo zarezervovat. Rezervaci lze provést také
v pokladně kina, tel: 374 790 441. Na našich facebookových stránkách kina naleznete stále aktuální informace
o programu.

Pozvánky do zámku
Rezervace vstupenek a veškeré informace o kulturních akcích získáte
na internetových stránkách zámku
www.zamekbor.cz, na facebookových stránkách nebo na tel.
374 789 198 a 607 038 246. Zámecké
infocentrum a pokladna má otevřeno v období od dubna do konce října každý den od 8,30 do 17 hod.
Kromě prodeje vstupenek na zámecké akce zajišťuje
pokladna vstupenky na všechna představení, koncerty a sportovní utkání v rámci portálů TicketArt a
Plzeňská vstupenka. Platba je možná hotově či platební kartou.

Prázdninový zájezd - 10. – 11. 8. 2019
- zájezd je již obsazen, informace pro účastníky
Zájezd pro děti a rodiče - hrad a zámek Staré Hrady,
hrad Valdštejn, Muzeum hraček Benátky nad Jizerou a
Bozkovské dolomitové jeskyně. Odjezd autobusu v 7 hod.
ze zastávky u kina.

Dny evropského dědictví - 13. – 15. 9. 2019

Program
Loretánských slavností 2019
PÁTEK 6. 9. 2019 – pódium u kina
ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ STAROSTOU MĚSTA
A PANEM FARÁŘEM
19,00 - PÁDY – tradiční česká zábavová kapela

SOBOTA 7. 9. 2019 – pódium u kina
10,30 12,00 14,15 15,00 17,00 -

ŠMOULENÍ SE ŠMOULY – program pro děti
CHODOVARKA – dechová hudba
CARAMELKA – taneční skupina
COP – bluegrassová kapela
TĚŽKEJ POKONDR – R. Ondráček a M. Pokorný

Večerní program:
19,00 - PENZISTOR – „děd metal“
21,00 - LEGENDY SE VRACÍ – pop music
23,00 - ANACREON – melodický metal
NEDĚLE 8. 9. 2019 – pódium u kina
11,00 - YVETTA BLANAROVIČOVÁ - program pro děti

Téma letošního ročníku je „Památky a zábava“. Správa
zámku připravuje na pátek 13. 9. od 20 hodin speciální
večerní prohlídku „Zámecký večer s kněžnou Josefínou“, s vyprávěním o šlechtických rodech, o
zajímavostech z jejich života a také o historii všeobecně.
Součástí akce bude ochutnávka dobových nápojů a pokrmů. Prohlídka bude doplněná ukázkami dobové hudby,
tance, a prováděná v historických kostýmech. Vstupné na
prohlídku je 100,- Kč na osobu. Z důvodu omezené kapacity je na prohlídky nutná rezervace v pokladně zámku.
Ve dnech 14. – 15. 9. (sobota + neděle) budou probíhat
tradiční prohlídky zámku, bude však zlevněné vstupné
pro dospělé a pro seniory, studenti a děti budou mít prohlídky zdarma. Děti budou mít možnost zúčastnit se
soutěže a vyhrát pěkné upomínkové ceny.

Na Slavnostech jablek a medu se představí
také Jiří Schmitzer - 21. 9. 2019
Poslední akcí v měsíci září na nádvoří zámku je čtvrtý
ročník Slavností jablek a medu
Zámecký areál se opět stane svědkem dožínkové akce, která začne v sobotu ve 13 hod. Kromě hudebního a
divadelního programu proběhne soutěž pro veřejnost o
nejlahodnější jablečný nebo medový pokrm. Přihlášky do
soutěže jsou ke stažení na internetových stránkách zámku www.zamekbor.cz, na facebookových stránkách nebo
je možné si je vyzvednou v zámecké pokladně.

V programu slavností se představí Divadlo NAVĚTVI
s pohádkou Kouzla skřítků, Cimbálová muzika Alexandra Vrábela, folková kapela Faux pase FONET a
hlavním hostem slavností bude známý herec a písničkář
Jiří Schmitzer.
Vstup na slavnosti je zdarma.

Domácí štěstí? Ivo s pravdou ven! – 29. 10. 2019

19 hod, a druhý od 19,15 do 21,15 hod. Termíny budou
tyto pondělky: 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12. a 9.
12. Závěrečný večírek pak proběhne v sobotu 14. 12.
2019. Cena pro taneční pár za celý kurz i závěrečný večírek je 1 300,- Kč. Přihlášení do kurzu nebo dotazy
zasílejte na e-mail: zamek@mubor.cz. Platbu za kurz je
nutné uhradit v zámecké pokladně, nejpozději do 20. 10.
2019. Otevřeno je denně od 9 do 17 hod.

ZÁMECKÉ HISTORICKÉ
SLAVNOSTI - OHLÉDNUTÍ
Již šestnáctý ročník historických slavností se
v borském zámku odehrál dne 13. července, oproti
předchozím rokům byl trochu deštivý, ale malé přeháňky program nenarušily a vše proběhlo podle
plánu.
Tradičně bylo zámecké nádvoří zaplněno dobovým
jarmarkem, ukázkami starých řemesel, mezi návštěvníky
se producírovali mušketýři, markytánky, komtesy, kejklíři,
potkávali se přátelé, sousedé, všude bylo spoustu lákavých pochoutek, pivo teklo proudem a ze všech stran se
linuly tóny dobové hudby, řinčení zbraní či dětský smích.
Nádvoří zámku bylo zaplněno návštěvníky, někteří sledovali program na pódiu, jiní se vydali na prohlídku zámku a
věže nebo na projížďku pirátským člunem po Labutím
zámeckém rybníku.
Jak už bývá zvykem, slavnosti byly zahájeny
v páteční večer na náměstí, kdy purkmistr města
s radními předali zástupci rytířských družin klíč od bran
města. Byla povolena zábava a hodování, a tak se
v sobotu mohlo v zámku vesele tančit, fechtovat, muzicírovat, jíst, popíjet a hlavně se bavit.
Třináctou hodinou započal dobový program na podiu,
pod ním nebo v jeho okolí, ve kterém se představilo deset
šermířských, tanečních a hudebních skupin, celkem tedy
na šedesát vystupujících osob. Představení byla různorodá od ukázek z období gotiky, renesance a baroka až
po kejklířská představení a indiánskou pohádku.

Velký sál zámku Bor, od 17 hod., vstupné 100,- Kč,
členové Klubu seniorů mají vstup zdarma, stolová
úprava, možnost zakoupení občerstvení před zahájením programu.

Velký zájem byl o plavbu na pirátském člunu s kapitánem
Hookem

Zábavný program s Ivou Hüttnerovou a Tomášem
Bartákem, pořad plný hezkých písniček a hodně veselého
vyprávění. Humor a legrace je koření života.

Taneční kurzy pro dospělé v zámeckém sále
V letošním roce se uskuteční v zámeckém sále další
taneční kurzy pro dospělé, který povedou manželé Cíchovi. Z důvodu velkého zájmu se uskuteční kurzy dva a
to jeden pro začátečníky a mírně pokročilé a druhý pro
pokročilé tanečníky. První bude probíhat vždy od 17 do

Program se odehrával také na malé scéně, děti mohly
sledovat divadlo, turnaj nebo se naučit dobové tance

Představení skupiny eMillion Mistr kat se neobešlo bez
zapojení publika
Příprava slavností je velmi náročná, proto bychom
chtěli poděkovat všem vystupujícím skupinám, řemeslníkům a trhovcům, dále pak zaměstnancům města ze
Správy majetku, kteří se podílejí na přípravě technického
zázemí, vedení města, radním a zastupitelům a samozřejmě hlavně návštěvníkům slavností, neboť díky jejich
zájmu o představení i prohlídky zámku jsou slavnosti povedené a nás práce těší. Děkujeme Vám a budeme se
těšit na setkání při dalších ročnících.
Za organizátory Galina M. Kortanová,
kastelánka zámku Bor

ŽIVOT V NAŠICH OBCÍCH
Léto v Holostřevech očima Osadního výboru
Stejně jako v jiných osadách, tak i v Holostřevech
funguje Osadní výbor. Být členem výboru musí člověka
prostě bavit, tedy měl by pro obec žít. Dělat jen to, co je
nutné, je málo a nic by to nepřineslo. Lidé u nás musí vidět, že pro ně pracujeme, pak máme jejich podporu a
vrací nám to i tím, že se rádi účastní našich společenských akcí. A vlastně nejen lidé od nás, ale i z okolí.
Prostě každého z nás tří členů to baví a je to doslova náš
koníček.
Možná právě pro to se můžeme pochlubit řadou akcí,
které organizujeme, anebo na kterých se podílíme, a které jsou hojně navštěvované. Příkladem je Brigáda – kdy
je třeba připravit podmínky pro brigádníky, rozdělit práci,
obstarat pití, zajistit občerstvení. Společně pak malí i velcí
dáváme po zimě tu naši vísku zase do „pucu“. Velké
množství starostí a příprav – to je Dětský pouťový den
v Holostřevech. Během dne se u nás otočí téměř 400 lidí.
Dalšími akcemi letošního roku jsou Vítání prázdnin, Holostřevská cyklo vyjížďka, Holostřevský „letňák“, společné
grilování, Posvícení, Hodování na téma pochoutky se sýrem k pivu a vínu, anebo třeba Vánoční udírna. Připravit
program, který by zabavil všechny kategorie diváků, obstarat a zajistit občerstvení vlastními silami, sehnat
sponzory - to vše je pro nás tři dost náročné. Jsme proto
rádi, že pomocníky hledat nemusíme, a že se můžeme
obrátit i na ostatní místní občany jako členy rybářského
spolku Šupina, sdružení zemědělců nebo TJ Sokol Holostřevy. Je příjemné vidět, jak naše místnost funguje, je

využívána účelem, pro který jsme si ji stavěli, a konečně
naplno žije.
Společně s těmi šikovnými mužskými, co dokáží vzít
za práci, táhneme za jeden provaz a všude tam, kde je
zase potřeba hadr, nastupujeme my děvčata z Osadního
výboru a šůrujeme i vaříme. Díky spolupráci jsme se tak
mohli letos pustit do plno věcí. Podařilo se zajistit výmalbu společenské místnosti, která byla víc než třeba.
Výměny se dočkalo kompletně osvětlení ve společenské
místnosti za úsporné LED zářivky, bylo doplněno zázemí
o malou kuchyňku, připravovali jsme a naštípali dřevo na
zimu. Místní šikula pomáhá zrealizovat mobilní ohniště,
aby nebyl problém s úklidem oharků, další renovuje udírnu a jiní odstranili nebezpečný prvek před vstupem do
spol. místnosti … Doplníme 2 lavičky, obměníme dřevěná
prkna za plastová a do společenské místnosti se pořídí
obložení. Prostě ti místní kluci jsou hrozně šikovní a my
dvě ženské jsme hrozně rády, že je tu máme :-D
Ve spolupráci s městem Bor proběhne posouzení potřeb ozelenění a úprav hřbitova a také ošetření stromů u
kostela. Tady patří velké poděkování zaměstnancům odboru Správy majetku, kteří nám vždy rádi pomůžou a
poradí. A samozřejmě také zastupitelům i radním města,
kteří naši činnost a iniciativu podporují.
Přejeme Vám z Holostřev krásné léto plné zajímavých
zážitků, protože nejen prací živ je člověk.
Za OV Holostřevy
M. Čampula, K. Lávičková, M. Huláková

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
V dubnu jsme se měli sejít na parketu při opékání buřtů a pálení čarodějnic, ale počasí a dosud nevyřešený bar
nás nechal v Hodovní síni s náhradním programem.
Pravda i tak jsme se dobře bavili při vyprávění pana Cvrka.
V květnu k nám jako obvykle zavítala knihovnice paní
Křižková s testem, při kterém ověřovala nejen znalosti,
ale také pohotovost. Na závěr jsme si mohli vylosovat některou z cen, které připravila.
V červnu jsme se dozvěděli zajímavosti z cest po Mexiku. Něco z historie, ale také současnosti této země.
Vyprávění pan Antropius doplnil fotografiemi z této cesty.
V červenci nás čekají prázdniny, ale v srpnu budeme
opět poznávat blízké okolí našeho bydliště.
Zájezd
Tentokrát zavítáme na zámek v Bečově nad Teplou.
Měli bychom odjíždět autobusem ze zastávky pod kinem
dne 27. 8. 2019 v 8 hod. Odjezd z Bečova je plánován ve
14, popř. v 15 hod. Této akce se mohou zúčastnit nejen
senioři, ale i ostatní zájemci
z řad obyvatel. Přihlásit se je
možno u paní Frištíkové
v pekárně v Boru, příspěvek
na autobus je jednotný 50,Kč. Prohlídka Relikviáře sv.
Maura stojí 150 Kč, snížené
vstupné 110,- Kč. Zámecké
interiéry 80,- Kč, snížené vstupné 60,- Kč. Držitelé průkazu ZTP/P po předložení průkazu zdarma. Snížené
vstupné - senioři starší 65 let, děti od 6 - 18 let. Zveme
tímto nejen seniory, ale i další zájemce na prohlídku.
Virtuální univerzita třetího věku
Další semestr výuky bude zahájen 1. 10. 2019 v 9.30
hod v Hodovní síni zámku, tentokrát nás čeká 6 přednášek na téma Život s energií. Máte-li zájem se dozvědět
něco nového přijďte také. Pokud by byl zájem i o jiná témata, je možné se domluvit. Nejsme vázáni počtem
seniorů a kurz je možno dle zájmu otevřít. Bližší informace na tel. 721 740 315.
Jaroslava Jáchimová

VZPOMÍNKA
Letošní jaro přineslo smutné zprávy, navždy nás
opustili dva skvělí pánové, kamarádi, borští pamětníci
a hlavně patrioti, kterým Bor zůstal navždy v srdci.
Pan Mgr. Václav Kyselý, narozen 13. 8. 1941
v Milenovicích v okresu Písek, borský učitel, bývalý fotbalový trenér a později pomezní rozhodčí, mineralog, jehož
sbírky jsou součástí expozice muzea ve Stříbře i
v Tachově, ochránce přírody, milovník historie a cestování zemřel po nemoci, se kterou bojoval tři roky, dne 27. 3.
2019 ve věku 77 let.
Pan Alois Podolka, narozen 3, 5. 1925 v Pavlíkově
v okrese Rakovník, borský kronikář, pamětník, který sepsal kroniku TJ Sokola Bor, hudebník, bývalý fotbalista a
hokejista, trenér, sběratel, nadšený filmař, fotograf a milovník umění, který nevynechal ani jednu kulturní akci
v Boru, zemřel po krátké nemoci dne 13. 4. 2019 ve věku
nedožitých 94 let.

lo mnoho, psal ve dne v noci, byl nadšený ze všech materiálů, které získal, a po několika měsících bylo dílo
hotové. Od té doby se pak věnoval psaní průběžně a
později ke sportu přidal oblast kultury a společenského
života v našem městě. V roce 2008 byl při zámeckých
slavnostech oceněn vedením města za celoživotní aktivní
zájem o dění v Boru a okolí. Jeho neutuchající nadšení
pro zaznamenávání všech událostí mu vydrželo až do
posledních chvil.

Pan Alois Podolka (horní řada, čtvrtý zleva) se svými spoluhráči v roce 1952 před přátelským utkání s klubem
Tatra Smíchov Praha

Pánové Alois Podolka a Václav Kyselý na jednom
z prázdninových výletů, který pořádala Správa zámku
Myslím si, že v Boru není nikdo, kdo by oba pány neznal, vždyť vychovali několik generací dětí, ať už ve škole
nebo na hřišti, podíleli se na kulturním i sportovním životě
našeho města, byli neúnavnými cestovateli a badateli za
historií, … jejich jména budou navždy tučně zapsána
v kronikách města a zůstanou ve vzpomínkách nás
všech.
Kromě záliby v cestování, historii, sportu oba pány
pojil ještě příchod do Boru, neboť byl spojený s armádou.
Pan Podolka ve své kronice zmiňuje, že do Boru přišel jako voják dne 21. 10. 1948, a jako správný sportovec
a hudebník se hned zapojil do činnosti orchestru sokolské
hudby a do aktivit sportovním klubu. Po J. Blechovi převzal vedení orchestru a stal se také členem dramatického
odboru, který začal s nácvikem operety Ostrov milování a v letech 1950
– 1959 mnoha jiných her, např. Naši
furianti, Lucerna, Fidlovačka, Polská
krev, Noc na Karlštejně, Paličova
dcera, Maryša, Muži nestárnou.
V roce 1952 stál pan Podolka za zrodem oddílu ledního hokeje v Boru
(první utkání se sehrálo dne 11. 1.
1953). Byl to aktivní fotbalista, hokejista, rozhodčí, pracoval jako místopředseda TJ Sokola Bor, a jednu dobu také
jako tajemník Městského národního výboru v Boru, ale
osudným se mu stal až rok 1986, kdy se pustil do psaní
kroniky Sokola s tím, že se vrátí do minulosti a začne
psát historii klubu od svého počátku, tedy od roku 1946.
Za cíl si dal sepsat všechny vzpomínky, úspěchy, doložit
vše fotografiemi, které sám pořídil nebo získal od přátel a
pamětníků. S psaním kroniky měl již nějaké zkušenosti,
neboť dělal zápisy do kroniky ledního hokeje od jeho založení, ale sepsat kroniku čtyřicetileté historie klubu byl
úkol velmi nelehký. Jak sám zmiňoval, práce mu to zabra-

Pan Václav Kyselý přišel do vysočanských kasáren
jako voják, po dvacetileté službě v hodnosti kapitána a po
studiích vysoké pedagogické školy se stal v roce 1975
učitelem borské základní školy, které
zůstal věrný celou svou učitelskou
kariéru a ještě několik let tam vypomáhal jako penzista. Vyučoval
přírodopis, pracovní výchovu a chemii, byl to učitel přísný, důkladný, ale
mezi žáky také velmi oblíbený. Jeho
největší zálibou a vlastně celoživotním posláním byla mineralogie, byl
proslulý svou sbírkou, znalostmi, ale
hlavně nadšením. Kromě toho působil celý život jako
ochránce přírody, byl vášnivým cestovatelem a miloval
fotbal. V Boru působil jako trenér fotbalové mládeže,
později pracoval jako pomezní rozhodčí, bez něhož se
neobešel jediný zápas, a tuto funkci vykonával do posledních chvil, kdy mu to zdraví dovolilo. I v pozdějším
věku se věnoval studiu, navštěvoval Univerzity třetího věku v Boru, Tachově i v Plzni, velmi pečlivě se připravoval
na výuku, sepisoval seminární práce a „domácí úkoly“
s velkou pečlivostí. Ke konci života statečně bojoval se
silným protivníkem, s Alzheimerovo chorobou, která pana
Kyselého bohužel porazila.
.

Pan Václav Kyselý (sedící na zemi vpravo) v počátcích
svého učitelského povolání se svými kolegy ze ZŠ Bor
Vzdejme čest památce pana Aloise Podolky a pana
Václava Kyselého. Děkujeme.
Galina M. Kortanová
V dalších vydáních zpravodaje se budeme vracet ke kronikám města i Sokola. V příštím vydání se zaměříme na
borský motoristický klub.

ČLENOVÉ SPOLKU STP CESTOVALI
Začátkem května strávili členové STP několik dní v
Krkonoších. V hotelu „Svornost" prožili krásné dny s výlety po okolí. Úžasný výlet lanovkou na Sněžku byl pro
všechny účastníky nezapomenutelným zážitkem. Nádherný byl i Mumlavský vodopád v Harrachově. Též viděli
sklárnu, prošli muzeum skla a minipivovar Novosad. Každý den byl vyplněn výlety po okolí, návštěvami různých
památek a zajímavostí. V hotelu též využívali ještě procedury, léčivé koupele a bazén. Nikdo si nestěžoval,
strava byla vynikající, spokojenost ve všem. Večery končily vždy posezením při živé hudbě za doprovodu
hudebníka pana Vondráška, který zbytek dne uzavíral
písničkami. Kdo chtěl, přišel, poseděl, pobavil se i zatančil si. Doplňovali se vtipem, hádankami, soutěžemi a
veselou náladou. Tak končil i poslední skvělý den a večer. Ráno odjezd domů, moc se nechtělo nikomu, ale
všechno jednou končí a další začíná.

Poslední týden v květnu navštívili členové STP už po
deváté termální lázně ve Velkém Méderu na Slovensku.
Pěkné ubytování v apartmánech všem vyhovovalo. Nejdůležitější však byla pro všechny teplá léčivá voda, která
obsahuje minerály, které působí blahodárně na pohybové
ústrojí. Počasí sice nepřálo podle představ, přesto si to
všichni spokojeně užívali. Určitě spokojenost byla, protože na příští rok 2020 je již termín obsazen.

přes úmorné vedro podali všichni výborné výkony!
V kvalifikacích nastřílela Kristýna Drapáková rekordních
541 bodů a Miloš Milfait dokonce 543 bodů.
V eliminacích a finálových
soubojích si opět nejlépe
vedla Kristýna Drapáková –
porazila všechny soupeřky,
získala zlatou medaili a stala se Mistryní ČR v terčové
lukostřelbě holých luků
v kategorii mladších žákyň.
Kamila Krynická porazila
v konečných soubojích svoji
starší sestru Denisu a získala
bronzovou medaili.
V kategorii starší žákyně
získala Iva Altmanová stříbrnou
medaili.
Jana
Šmejkalová měla problém se zakládkou luku, to jí hodně
uškodilo a celkově skončila čtvrtá.
A dospělí? Miloš Milfait získal stříbrnou medaili. Kateřina Drapáková skončila ve značné konkurenci na
krásném devátém místě. Michal Krynický si vystřílel patnácté místo a Jaroslav Šmejkal skončil třicátý.
Na MČR ve Voticích byli tedy lukostřelci LK Tachov opět úspěšní, získali celkem pět medailí a za
skvělé výkony si zaslouží velkou pochvalu! Gratulace
patří všem medailistům, ale hlavně naší mistryni Kristýně Drapákové, žákyni ZŠ Bor, která získala zlato.
Jaroslav Juran,
předseda a trenér Lukostřeleckého klubu Tachov
Fotografie: Robert Drapák

Připravuje se: silvestrovský pobyt 5 dní v hotelu Jezerka
u Seče, lázeňský pobyt 2020 v dubnu v Poděbradech,
jednodenní výlety. Informace jsou vždy ve vitríně u kina i
u MěÚ Bor. Neváhejte a přihlaste se včas.
Jiřina Lukáčová, předsedkyně

LUKOSTŘELKYNĚ KRISTÝNA
MÁ ZLATO
V sobotu 29. 6. a v neděli 30. 6. 2019 se ve Voticích
konalo První Mistrovství České republiky holých luků
v terčové lukostřelbě. Závodů se zúčastnilo celkem 75
střelců z celé republiky. Lukostřelecký klub Tachov vyslal
celkem 9 závodníků. Za mladší žákyně: Kristýnku Drapákovou, Denisku Krynickou a Kamilku Krynickou. Za starší
žákyně: Ivu Altmanovou a Janu Šmejkalovou.
Z dospělých se zúčastnili: Kateřina Drapáková, Michal
Krynický, Jaroslav Šmejkal a Miloš Milfait.
Mladší žáci stříleli ze vzdálenosti 20 m na terč 80 cm.
Na ten stříleli také starší žáci, ale ze vzdálenosti 30 m. A
dospělí měli terč jen 60 cm a stříleli ze vzdálenosti 30 m. I

.
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