.

Dvouměsíčník Města Boru
S LO VO S TARO STY MĚSTA
„Každý má být spokojen
s dobou, která je mu dána
k životu. Krátký čas života je
dost dlouhý na to,
abys žil dobře a čestně.“
Seneca

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
dovolené a letní školní prázdniny skončily, děti usedly
do školních lavic a Ty mladší se vrátily, či nastoupily do
mateřské školky. I v letošním roce během letních měsíců,
kdy byly budovy školky a školy neobsazené, se v těchto
prostorách pilně pracovalo.
V budově mateřské školky ve Školní ulici pokračovala
další etapa postupné rekonstrukce celé budovy, kdy byla
v přízemí vytvořena nová šatna pro děti, třída v I. np. prošla celkovou rekonstrukcí, do přízemí byla umístěna
keramická dílna a vstup do budovy, resp. vstupní chodba,
získala „novou tvář“.
Na MŠ v ul. Borská bylo dokončeno celkové zateplení
obvodového pláště budov, dokončeny terénní úpravy
nově vytvořené zahrady. Pro lepší orientaci dětí byly
jednotlivé pavilony „ozdobeny“ grafickými malbami. Každý
samostatný objekt má tak svou vlastní identitu, včetně
knihovny i hudební školy. Přední část areálu získala
nové oplocení.

č. 5/2017

vychází 1. 10. 2017

demolici staré budovy, postaven nový altán, který bude
využíván k výuce dětí.
Významnou stavbou letošního roku, která se odehrávala pod náměstím a vyžádala si i celkovou uzavírku
komunikace, byla výstavba 40 parkovacích stání,
včetně vybudování přechodů pro chodce a chodníků
s umístěním nových čekáren. Přidanou a nejdůležitější
hodnotou této akce je zajištění bezpečnosti pohybu
našich dětí od autobusové zastávky k MŠ nebo ZŠ, a zároveň i přecházení dětí v rámci výuky ze ZŠ na stadion.
Ve vánočním vydání Borského zpravodaje Vás pak
podrobněji budu informovat o dalších investičních akcích
a opravách, které byly v letošním roce provedeny v celém
spádovém území města Bor.
„Podzim je tady“, tak by se dalo říci období, které se
každoročně nachází po proběhlých Loretánských oslavách. V letošním roce jsme se mohli těšit již z 27. ročníku
znovuobnovených Loretánských slavností. Chladnější
počasí doprovázené ve večerních hodinách deštěm neodradilo a slavnosti navštívilo opět mnoho z nás místních,
ale i návštěvníků města z blízkého i dalekého okolí.
Pečlivě sestavený a připravený program jistě oslovil
všechny věkové kategorie účastníků této víkendové akce.
Kolotoče p. Duchoně s „adrenalinovou atrakcí“ přilákaly
také mnoho návštěvníků a musím říci i „odvážlivců“. Myslím, že se slavnosti podařily a můžeme se tak již těšit na
program 28. ročníku těchto oslav.
Dovolte mi osobně poděkovat všem
zaměstnancům MěÚ Bor, kteří se podíleli na přípravě
a bezproblémovému průběhu slavností!
Velké poděkování patří Odboru správy majetku města
a investic MěÚ za zajištění organizace
a umísťování stánků na náměstí, včetně zajišťování
průběžného úklidu centra města!
Děkuji Vám všem, kteří jste Loretánské slavnosti
připravovali!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

I N FORMAC E Z RADN IC E
Z jednání Rady města

Ani v ZŠ se nezahálelo. U šaten v přízemí bylo vyměněno uzavření boxů novou barevnou výplní, pokračovala
rekonstrukce podlah na I. stupni ZŠ, včetně umístění
vestavěných skříní a opravy prostoru s umývadlem
v jednotlivých třídách. V areálu zahrady byl po předešlé

13. zasedání dne 16. 8. 2017
Altány v parku budou opraveny, jsou opakovaně ničeny
vandaly.
Opravu příjezdové komunikace k čp. 693 provede firma
STRABAG, a.s.
Opravu hřbitovní zdi provede Jan Rybecký, Stříbro.
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky
Černošín (SOČ Černošín) pořídilo projektem „Předcházení vzniku bioodpadů SOČ“ domácí kompostéry
o objemu 900 l a 600 l, které budou obyvatelům

rodinných domů členských obcí zapůjčeny k využití na
vlastních pozemcích.
14. zasedání dne 6. 9. 2017
RM navštívila MŠ ve Školní ulici, kde byla dokončena
V. etapa stavebních úprav. V základní škole si prohlédla
venkovní altán, nově opravené šatny a třídy. V MŠ
v Borské ulici byla dokončena výmalba fasád budov.
Ředitelé informovali o činnosti škol.
RM schválila pravidla pro postup při odchytu toulavých
a opuštěných zvířat a pro zacházení s nimi s účinností
od 1. 1. 2018.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

Jubilea seniorů

Město Bor nemůže nadále zveřejňovat jubilea seniorů
bez jejich souhlasu. Pokud bude mít někdo zájem,
aby ve Zpravodaji bylo jeho jméno, musí dát souhlas
se zveřejněním. Souhlas je možno učinit na matrice
Městského úřadu v Boru.

MĚ S TO Z APŮ JČ Í
KO MPO ST ÉRY

Vážení občané,
Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky
Černošín, jehož je město Bor zakládajícím členem, bylo
úspěšné v získání finančních dotačních prostředků
z Operačního programu životního prostředí 2014-2020
na realizaci projektu „Předcházení vzniku bioodpadů
SOČ“.
Cílem projektu je vybudování systému pro předcházení
vzniku
odpadů
prostřednictvím
domácího
kompostování v zástavbách rodinných domů. Domácí
kompostéry budou obyvatelům rodinných zástaveb členských obcí zapůjčeny k využití po dobu 5 let. Zahradní
kompostér je plastové silo, ve kterém dochází k rozkladu
biologických odpadů za přístupu vzduchu, kde vzniká
kompost.
Naše město v rámci tohoto projektu získalo celkem
122 kompostérů ve dvou velikostech 600 a 900 litrů.
Uvádí se, že na 100 m2 zahrady je třeba cca 100 litrů
kompostéru.

Našim spoluobčanům nabízíme zapůjčení kompostéru na základě Smlouvy o výpůjčce a za násl.
podmínek:
-

-

-

Pozemek se musí nacházet ve správním území
města Bor.
Pozemek musí souviset se zástavbou rodinných
domů, ne objektů pro rekreaci.
O předání kompostéru bude sepsán „Protokol o
předání kompostéru“.
Občan bude kompostér využívat výhradně a bezodkladně pro účely domácího kompostování na
pozemcích ve svém vlastnictví.
Velikost kompostéru je stanovena velikostí pozemku zahrady – do 600 m2 - 600 litrů, nad 600
m2 – 900 litrů.
Vytvořený kompost nebude sloužit ke komerčním
účelům, ale k vlastnímu využití.
Občan bude kompostér vhodnou formou chránit
před poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události bez
zbytečného odkladu hlásit městu Bor.
Občan je povinen udržovat kompostér po celou
dobu výpůjčky v takovém stavu, aby byla zachována jeho funkčnost a použitelnost.
Za případné škody na kompostéru nese odpovědnost občan, který je povinen v případě
poškození kompostéru na vlastní náklady uhradit
opravy nebo výměny jednotlivých dílů.
Město Bor je po předchozím upozornění oprávněno požadovat přístup ke kompostéru za
účelem kontroly jeho řádného užívání.
Doba zápůjčky je stanovena na 5 let.
Kompostér je zapůjčen zdarma.
Zapůjčení kompostéru je umožněno těm občanům, kteří nemají ke dni podání žádosti vůči
Městu Bor dluhy a závazky po lhůtě splatnosti.

Jak si lze kompostér zapůjčit?
Zájemci musí vyplnit „Žádost o vypůjčení kompostéru“,
která je k dispozici na webových stránkách města Bor
a v budově MěÚ Bor. Na základě podané žádosti bude
s úspěšnými žadateli uzavřena „Smlouva o výpůjčce“.
Žadatel nebude mít ke dni podání žádosti dluhy a závazky po lhůtě splatnosti vůči městu Bor.
Kam je nutné žádost dopravit?
Vyplněnou žádost dopraví osobně žadatel na podatelnu
MěÚ Bor v 1. np.
Kdy bude podatelna přijímat vyplněné žádosti?
Žádosti bude podatelna přijímat od 3. 10. 2017 od 8.00
hod.
Jak bude určeno pořadí zájemců?
Pořadí zájemců bude stanoveno chronologicky dle času
doručení konkrétní žádosti.
Kdy bude ukončeno přijímání žádostí?
Ukončení přijímání žádostí bude po rozdání zásob
kompostérů.
Kdy si budu moci kompostér vyzvednout?
Po podepsání „Smlouvy o výpůjčce“ a „Protokolu o předání kompostéru“ po domluvě na Odboru správy majetku
a investic MěÚ Bor, II. np.
Ing. Petr Myslivec
starosta města v.r.

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.

Městské kulturní středisko a kino
Informace – program MKS, kina
V říjnu uvidíte: film Esa z pralesa, Blade Runner, Sněhulák, Scorpions Forever, Bajkeři, Thor: Ragnarok a další.
Program kina 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. Rezervaci lze
provést také v pokladně kina, tel: 374 790 441. Na našich
facebookových stránkách Kino Bor naleznete stále
aktuální informace o programu. Přehled kulturních akcí,
včetně fotografií z těchto akcí, můžete sledovat na facebookových stránkách Městského kulturního střediska
v Boru. Informace o programu kina a pořádaných akcích
naleznete také ve vitrínách ve městě a jsou zveřejňovány
v pravidelném městském hlášení rozhlasu.

Lampiónový průvod - 2. listopadu 2017

Sraz u základní školy v 17 hod. Průvod projde zámeckým
parkem na parket, kde bude připraven oheň pro opékání
buřtů. Buřty či klobásy si každý účastník dle svého
zvážení přinese svoje. Tyče na opékání budou k dispozici
a k prodeji bude tradičně svařák a pro děti čaj zdarma.
Zpáteční cesta nebude probíhat organizovaně. Každý
účastník, který bude odcházet, by se měl případně
vybavit bezpečnostními prvky (vesta, pásky apod.)

Vánoční koncert - 8. prosince 2017

Vánoční koncert Josef Vágner & dětský pěvecký sbor
při ZŠ Bor – sál kina. Vstupenky budou v předprodeji
od října 2017 v pokladně kina, nebo na www.mksbor.cz.
Připravujeme na rok 2018:
Na 11. červen 2018 je plánován zájezd na nejoblíbenější
český pohádkový muzikál Kapka medu pro Verunku 2,
spojený s projížďkou lodí po Vltavě. Hlásit se můžete již
nyní v kanceláři Městského kulturního střediska v Boru.

Zámek
Noční oživené prohlídky aneb Podivuhodná
noc na borském zámku - 11. listopadu 2017

Tradiční zakončení zámecké sezóny mimořádnými
prohlídkami zámku s hudebními, tanečními a šermířskými
vstupy. Z důvodu velkého zájmu je nutné si vstupenky
předem rezervovat a zakoupit v předprodeji v pokladně
zámku.
Prohlídky návštěvníky vtáhnou do historických událostí,
které se staly nebo mohly stát na našem zámku
v dávných dobách. Některé scénky mají tajemný nádech,
jiné diváky pobaví, proto také nesou název Podivuhodná
noc. K vidění budou také ukázky kovářské práce na
nádvoří zámku.

Adventní koncert Lenky Filipové a hostů –
16. prosince 2017, velký sál zámku Bor

od 19 hodin, předprodej vstupenek zahájen 1. 10. 2017
v pokladně zámku. Z důvodu velkého zájmu doporučujeme udělat si rezervaci vstupenek včas.

Připravované plesy a koncert v zámeckém sále:
27. 1. 2018 - Ples osadních výborů
17. 2. 2018 - Městský bál
23. 2. 2018 - Dětský karneval
9. 3. 2018 - Ples zdravotníků
1. 4. 2018 - Recitál Chantal Poullain se skupinou
Chansons v rámci zahájení zámecké sezóny

Přehled adventních a vánočních akcí:

2. 12. 2017 – Vánoční dílny v zámku Bor
3. 12. 2017 – Zpívání u vánočního stromu, vánoční trh
5. 12. 2017 – Mikuláš a čerti v zámku
8. 12. 2017 – Vánoční koncert Josefa Vágnera
a pěveckého sboru při ZŠ Bor v kině
16. 12. 2017 – Adventní koncert Lenky Filipové v zámku

.

L ORET ÁN SK É S LA VNOS T I
OH LÉDN UT Í

Ve dnech 8. - 10. září 2017 se uskutečnil již
27. ročník obnovených Loretánských slavností za finanční podpory Města Bor a firmy All you need GmbH CTPark
Bor, Nová Hospoda. Kromě církevního programu se
konal po celý víkend kulturní program na náměstí.
Slavnosti v pátek 8. září oficiálně zahájil starosta
města, vystoupila kapela Chůdadlo, která hrála především klasické písně na chůdách a po celý večer hrála
k tanci a poslechu kapela Jenny.cz.
Sobotní program startoval již od dopoledních hodin.
Návštěvníci tak mohli shlédnout například výstavu motocyklů na borském zámku, nebo se zúčastnit Poutní
koncelebrované mše svaté. Hlavní program byl ale
připraven u kina. Tam se během dopoledne a odpoledne
vystřídala Inka Rybářová a klaun Rybička, dechová
kapela Domažličanka, zpěvák Martin Maxa a Vizovická
kapela Fleret.
Loretánské slavnosti měly své hlavní body programu.
U církevního to byl světelný průvod v Loretě a Mariánská
pobožnost, u kulturního pak poslední trojice kapel. Stovkám návštěvníků, nejenom z Tachovska, zahrála kapela
V3ska, Ozzy Osbourne revival a dobře známí Špejbls
Helprs. Všichni si koncerty na plno užili. V neděli přijela
pobavit děti dobře známá Míša Růžičková.
Fotografie ze slavností najdete na internetových
stránkách www.mubor.cz nebo facebookových stránkách
Městského kulturního střediska Bor.
Aby bylo naše město opět čisté a upravené, se vždy
zaslouží pracovní četa Městského úřadu v Boru. Jim
a všem dalším, kteří pomohli kulturnímu středisku
s organizací slavností, patří veliký dík. A samozřejmě
vám, návštěvníkům a účinkujícím za skvělou atmosféru.
A my se na vás těšíme opět za rok.
Jitka Naušová
MKS Bor

CO SE U NÁS UDÁL O
Prázdninový zájezd
.

Tradiční prázdninový zájezd se konal ve dnech
12. – 13. srpna a zavedl borské děti a jejich rodiče a prarodiče do tzv. České Kanady. Nejdříve se všichni projeli
parním vlakem po úzkokolejce z Jindřichova Hradce do
Nové Bystřice, poté si prohlédli velmi krásnou zříceninu
hradu Landštejn a sobotní putování bylo zakončeno ubytováním v chatičkách v Cyklocampu pod Landštejnem.
Druhý den ráno po snídani čekal na účastníky zájezdu
lanový park, pro menší děti malý okruh v nízké výšce, pro
větší děti a dospělé velký okruh na vyšších překážkách.
Děti byly nadšené, dospělí znavení a pro většinu to bylo
velmi adrenalinové a zábavné dopoledne. Po obědě
čekala výletníky prohlídka města a zámku Třeboň a zpáteční cesta do Boru. Výlet byl povedený, přálo krásné
počasí a účastníci viděli další část české krajiny.

Pro menší děti byla připravena nižší lanová dráha, ale
i ony musely absolvovat přípravy a zajištění v úvazcích

Dny evropského dědictví v zámku
Borský zámek se každý rok zapojuje do mezinárodní
akce s názvem Dny evropského dědictví. V letošním roce
to bylo v termínu od 15. do 17. září, kromě sníženého
vstupného (30,- Kč dospělí, děti a studenti zdarma),
se v pátek večer uskutečnil v kapli sv. Vavřince komorní
koncert Jindřicha Macka (loutna) a Jitky Baštové
(akordeon), který byl věnovaný významné postavě československých dějin Tomášovi G. Masarykovi.

Projížďka po úzkokolejce parním vlakem z Jindřichova
Hradce do Nové Bystřice byla pěkným zážitkem

Romantická zřícenina hradu Landštejn

Co jsou to Dny evropského dědictví?

Adrenalinová zábava v lanovém parku, na vysoké lanové
překážky si troufly starší děti i tři tatínkové

Dny evropského dědictví (EHD - European
Heritage Days) jsou významnou kulturně poznávací
společenskou akcí, která slouží k posílení historického
povědomí v nejširších souvislostech se zvláštním
důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního
kulturního dědictví.
EHD rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem
kulturním dědictví. Pro širokou veřejnost zpřístupňují
co nejvíce zajímavých a výjimečných památek, budov,
objektů i prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo
celé nepřístupné. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené
historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály,

ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly,
vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře
soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů,
školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají
přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně.
V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je
v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný
nebo by měl být nabízen speciální program (například
zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci
EHD je obdobným způsobem kladen důraz také na
zpřístupnění movitého kulturního dědictví.

skončila borská děvčata Andrea Zouharová a Petra
Lancigrová s jednou chybičkou a na třetím místě Jára
Šlehober ze Stráže a Mareček Zeman z Boru, oba měli
pouze dvě chybičky (výherci vyfoceni na společné fotce).

Správa zámku připravila pro děti speciální prohlídku se
soutěžním programem, na snímku výherci s cenami.

Slavnosti jablek a medu

Jejich cílem je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány
nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty,
městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy.
Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní
témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního
a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího
v 21. století, ve stále více se globalizujícím světě - to je
to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající
oblibě a většímu zájmu. Dny evropského dědictví jsou
významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí.

Vyprávění zámecké paní

Sobotní odpoledne bylo věnováno zvláště dětem, před
speciální prohlídkou dostaly děti pracovní listy, ve kterých
bylo mnoho otázek, doplňovacích úkolů, tajenka a během
kostýmované prohlídky hádaly panovníky, které představovali šermíři ze skupiny Korbel, určovaly zbraně,
počítaly okna a mnoho jiného.

Každý účastník prohlídky získal na památku upomínkové ceny, na hlavní vítěze pak čekaly větší ceny,
batůžky, knihy, diáře, sladké dárky aj. Nejlépe pracovní
list zpracovala Kačka Šlehoberová ze Stráže, která
odpověděla správně na všechny otázky, na druhém místě

V sobotu 23. září se na nádvoří zámku uskutečnil
druhý ročník Slavností jablek a medu. Stejně jako
v loňském roce přálo pořadatelům počasí, takže byla
hojná návštěva a vládla dobrá nálada.
V programu byla dvě představení pro děti a koncert
Mirka Kemela s kapelou a speciálním hostem Vladimírem Javorským a koncert skupiny Neřež.
Hlavním bodem programu byla soutěž o nejlahodnější
jablečný nebo medový pokrm. Porota ve složení Jarmila
Myslivcová (loňská vítězka), Lea Divišová a Lukáš
Packan hodnotila pouze číslem označení výrobky.
Vítězkou, na které se shodli všichni porotci, se stala Jana
Tejkalová (na prvním snímku), druhé místo obsadila
Slávka Štokingerová a na třetím místě skončily Hana
Bambasová a Kateřina Kubálková. Všechny dámy si
z rukou starosty města Petra Myslivce převzaly bohaté
dárkové koše.

O skvělý hudební zážitek se postaral Mirek Kemel
s Vladimírem Javorským a jejich kapelou

Porota měla nelehký úkol, vybrat nejlahodnější jablečný
nebo medový pokrm
Akci pořádala Správa zámku ve spolupráci s Radkem
Štokingerem, který kromě programu vymyslel také
zajímavé malovánky pro děti. Mirek Kemel, kromě toho,
že skvělé zpívá, je také významným výtvarníkem, dětem
namaloval předlohu a ty vše vybarvily, doplnily a vznikl
krásný a barevný plakát.

finanční náklady, ale rovněž i zvýšené nároky na pracovníky.
Dalším úkolem je zabezpečení poskytování zdravotní
péče pracovníkům průmyslových zón. Díky mohutnému
rozvoji průmyslu došlo k velkému nárůstu obyvatel
(zejména přechodně zde žijících) a to vyvolalo nutnost
zajistit pro ně dostupnou léčebnou zdravotní péči.
Při jednáních se zástupci Krajského úřadu, VZP,
Města Bor bylo doporučeno zajistit jednoho praktického
lékaře, rozšíření provozu interní ambulance o 0,2 pracovního úvazku. Zajistit lékaře pro tuto oblast je velmi
nesnadný úkol. V současné době máme vypsané
výběrové řízení na obsazení místa praktického lékaře
s předpokládaným začátkem provozu od 1. 12. 2017.
Pro interní a angiologickou ambulanci jsme zajistili
MUDr. Tomáše Mádra, vysoce kvalifikovaného internistu
a angiologa, bohužel zatím na 0,2 pracovního úvazku.
Po překonání mnoha obtíží máme konečně obsazené
místo ortopeda – MUDr. Petra Nepraše, který přinesl pro
pacienty ke zmírnění problémů několik vylepšení, například rázovou vlnu. Bohužel zatím řeší uzavření smlouvy
se zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra – 211, tedy
zatím klienty této zdravotní pojišťovny nemůže ošetřovat.
Poliklinika provozuje také domácí péči a pečovatelskou službu. Domácí péči zajišťuje zdravotní sestra
v domácím prostředí pacienta na doporučení praktického
lékaře nebo tuto péči doporučuje nemocnice při propouštění pacienta do domácího ošetření. Tuto péči plně hradí
zdravotní pojišťovny.
Pečovatelskou službu poskytují rovněž kvalifikované
pečovatelky na žádost klienta, který potřebuje pomoc při
zvládání péče o svoji osobu nebo domácnost. Tuto péči
hradí klient sám, byť za mírnou cenu v některých případech s využitím tzv. příspěvku na péči od soc. odboru
úřadu práce. Pečovatelskou službu dotuje stát prostřednictvím krajských úřadů a jednotlivé městské a obecní
úřady.
Prodlužuje se lidský věk díky řadě okolností (lepší
životní podmínky, vysoká úroveň medicíny atd.) a snahou
nás všech by mělo být zajištění důstojných podmínek
seniorů. Celá léta se v Boru připravuje výstavba domu
s pečovatelskou službou. Byla i doba, kdy jsem přestávala věřit, že se to uskuteční. Teď už věřím, že i Bor se
zařadí mezi okolní obce, kde tato zařízení už dlouhou
dobu slouží ke spokojenosti občanům.
Za všechny potřebné obyvatele, za sebe děkuji všem
zastupitelům, panu starostovi i vedení města za překonání všech překážek, a že vybudování tolik potřebného
zařízení se stane skutečností.
Hana Bultasová
ředitelka polikliniky

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY

Kastelánka zámku Galina M. Kortanová a průvodkyně
Míša Bartošíková představují dětmi vyrobený plakát,
jehož předlohu a obrys pro děti namaloval Mirek Kemel

INFORMACE Z POLIKLINIKY

Poliklinika a její provoz je stále terčem kladné, ale i
záporné kritiky ze strany občanů. Dosáhnout spokojenosti
všech obyvatel je prakticky nemožné. Snažíme se zajistit
zde příjemné a pěkné prostředí a samozřejmě také kvalitní zdravotní péči.
V současné době na nás dolehla a dělá nám velké
starosti „elektronizace“. Zavádíme objednávání pacientů
přes internet k některým odborným lékařům, čeká nás
zavedení E receptů, EET. Znamená to nejen značné

V prázdninových měsících červenci a srpnu mohly
přihlášené děti z obou budov MŠ Bor navštěvovat třídy
mateřské školy v Borské ulici. V provozu zde byly tři třídy,
které zájem plně uspokojily (uzavření MŠ bylo v délce
3 týdnů, v měsíci srpnu).
Na MŠ ve Školní ulici probíhaly, jako již každoročně,
poměrně rozsáhlé stavební úpravy, které se týkaly
vstupní haly, šatny a třídy v prvním patře. Také zájemci o
keramickou činnost mají v budově zbrusu nové prostory.
Dne 1. září tak rodiče a jejich dítka mohla přivítat krásně
upravená a dekoracemi vyzdobená mateřská škola!
I na MŠ v Borské ulici se udály změny, které jsou
patrné již při vstupu na školní zahradu - na fasádách
jednotlivých pavilonů jsou nepřehlédnutelné nádherné
ilustrace broučků, berušek a motýlků, podle kterých se
třídy také budou nazývat. Kromě dřevěných prvků, které

děti na zahradě využívají, vykvetla před pavilonem
broučků ,,motýlí louka", jejíž květinky ochutnávají motýlci
a další drobný hmyz ... a nám nezbývá, než se tou
něžnou krásou kochat.

V průběhu roku vás budeme informovat o jejich
cestě prvním rokem školní docházky.

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH

Tůr de Lužná 2017

.

Součástí plánů oprav je také výměna plotu podél
zahrady MŠ Borská ulice. V současné době probíhají dokončovací práce a úprava terénu podél plotu.
V obou budovách MŠ je v šesti třídách zapsáno
celkem 151 dětí. Jistě je vám z médií známo, že od
1. září 2017 je pro děti, které do 31. 8. dovršily 5 let věku,
povinná předškolní docházka. Děti tedy musejí navštěvovat MŠ denně v dopoledních hodinách alespoň na
4 hodiny (8:00 – 12:00 hod.).
Léto sice skončilo, ale my doufáme, že bude ještě
plno
slunečných
dnů a my si užijeme zahrady, procházek do přírody a
her na pískovišti stejně
jako
na
prázdninové
fotografii! Barevný podzim a prosluněné
babí
léto
přejí
zaměstnanci obou
budov MŠ Bor.
Ivana Nožinová
MŠ Bor

DRŽTE PALCE NAŠIM
PRVŇÁČKŮM

Rok se sešel s rokem a byl tu opět první srpnový
víkend. V jindy poklidné vesničce, kde ticho ruší většinou
pouze projíždějící vozidla, cosi naznačovalo, že tento
kolorit by mohl být protentokrát narušen. První srpnovou
sobotu se již stalo pravidlem (letos podeváté), že zde
mají dostaveníčko příznivci cyklistických výletů.
Po deváté hodině ranní se na návsi začali objevovat
kolaři - někteří přijeli po ose, jiní dorazili autem. Do jedenácté hodiny, kdy bylo naplánované společné šlápnutí do
pedálů, se přihlásilo 174 účastníků. Všichni společně
vyrazili na tři připravené trasy z Lužné směrem
k Vysočanům. Nejkratší desetikilometrová trasa vedla
přes vysočanský areál, cyklostezku do Boru a zpět do
Lužné. Střední a nejdelší trasa vedla společně od Vysočan přes Újezd pod Přimdou do Labutě. Za Labutí se
protentokrát u hřbitova jelo po louce a lesem mírně do
kopce, kde byl nejvyšší bod celé trasy. Odtud výletníci
zamířili lesem až do Nového Sedliště. Tady na ně čekalo
občerstvení u stánku, který měli připraven hasiči z Nového Sedliště, kteří pořádali soutěž v požárním útoku. Po
načerpání nových sil se pokračovalo do Starého Sedliště,
kde se trasy rozdělily. Ti, kteří chtěli jet pouze 22 kilometrů, se vrátili přes Mchov do Lužné. Nejnáročnější trasa
(36 km) vedla dále přes Doly a Lukavec. Po projetí
krátkého úseku po silnici trasa všechny zavedla na lesní
cestu mezi Skviřín a Čečkovice. Odtud zbývalo pouze
projet Borem a vrátit se do Lužné.
Po návratu si účastníci vyjížďky vzájemně vyměňovali
zážitky a počítali defekty. Protože bylo přichystáno i několik drobností do tomboly, došlo na jejich losování. Jako
vrchol sportovně-zábavného odpoledne byla připravena
dražba upraveného kola, jejíž výtěžek byl společně
s penězi vybranými při zápisu věnován na dobročinné
účely. Tímto bychom chtěli poděkovat všem za účast
a také všem, kteří se na akci podíleli. Bez pomoci
sponzorů, kamarádů a přátel by se letošní Tůr de
Lužná připravit nepodařila.
Petr Pich
za pořadatele Tůr de Lužná

Léto v Dolech

Již tradičně jsme se sešli v sobotu 5. 8. v 10.00 hod.
v kapli na poutní mši. Po jejím skončení obdrželi všichni
návštěvníci pouťový koláček. V přilehlém stánku bylo
možno podle chuti se občerstvit. Občerstvení využili též
účastníci cyklistického klání Tůr de Lužná, pro které posloužil stánek jako občerstvovací stanice.
Stejný den v podvečer jsme se shromáždili v kapli
k poslechu koncertu souboru Musica Festiva pod vedením paní učitelky Michaely Moravcové z Boru. Koncert se

konal v rámci 11. ročníku mezinárodního festivalu
„Hudební léto Borska“. Na programu byly skladby
významných autorů renesanční a barokní hudby z 16. až
18. století. Koncert byl úspěšný, což ocenila plná kaple
návštěvníků.

starosta města Petr Myslivec a tajemník Městského úřadu
Miroslav Cvrk, které jim předala jednatelka damnovských
hasičů Eliška Bostlová (Čadková). Damnovští hasiči
k oslavám 125. výročí založení sboru dostali od Města
Bor Zástavu - hasičský prapor.
Velké díky patří Městskému úřadu Bor, všem zúčastněným kolegům hasičům, hostům a občanům Damnova.
Eliška Bostlová
jednatelka SDH Damnov

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ

Letos, již po sedmé, jsme uspořádali 9. a 10. září
výstavu výpěstků ovoce, zeleniny a květin. Kategorii
„nejvtipnější“ jsme zrušili, neboť se přihlásil pouze jeden
exponát. Výstavy se zúčastnilo 11 vystavovatelů, z toho
3 vystavovatelé byli z Úšavy. Celkem bylo prezentováno
56 exponátů. Přesto, že letošní rok nebyl příznivý pro
pěstování, zaslouží všichni vystavovatelé plné uznání.
Hodnotící komise v obvyklém složení Ing. Myslivec,
MVDr. Hošek a Mgr. Kyselý hodně dlouho se rozhodovala s určením nejlepších 3 exponátů z každé kategorie.
Karel Bluma
osadní výbor Doly

Zvali jsme nejen seniory na zájezd do Plas, který se
uskutečnil v úterý 29. 8. 2017.
Program si mohl každý upravit dle vlastního založení
a přání. Společně jsme absolvovali prohlídku
v rekonstruovaných prostorách konventu kláštera. Je
s podivem, že tak málo mnichů mělo k dispozici i vlastní
nemocnici a lékárnu. Jsou to opravdu nádherné prostory.
Po obědě se část účastníků podívala do bývalé barokní
sýpky, které vévodí hodinová věž se dvěma patry kaplí.
Velmi zajímavé jsou i staré hodiny, které se musí každý
den ručně natahovat a které mají dva ciferníky - jeden
hodinový a druhý minutový.

Informace z SDH Damnov

SDH Damnov pořádalo dne 24. 6. 2017 soutěž
v požárním sportu o pohár hasičů Damnov spojenou s
Mikroregionem Borska o putovní sošku Svatého Floriána
a oslavy 125. založení damnovského sboru.
Na soutěž se sešlo 8 sborů tj. Bor, Damnov, Halže,
Nové Sedliště, Staré Sedlo, Nahý Újezdec, Hoštka,
Rozvadov. Sošku Svatého Floriána v soutěži Mikroregion
Borska si odvezlo družstvo z Boru. Borské ženy, i přes
NP a jako jediné v kategorii ženy, si odvezly pohár za
1.místo. :-). Na 1. místě v soutěži o pohár hasičů Damnov
a starosty města Boru skončilo družstvo z Nahého Újezdce.

Ti, co si netroufali vystoupat po schodech k hodinám
(mimochodem to nebylo až tak náročné), navštívili
klášterní kostel. V bývalém pivovaře zase mohli zájemci o
staré stavební prvky navštívit Centrum stavitelského dědictví. Pokud se raději pohybovali venku, mohli se projít
parkem, popřípadě navštívit malou zoologickou zahradu,
kde si při prohlídce měli možnost zahrát minigolf.

Členové SDH Damnov k příležitosti 125. výročí založení sboru dostávali pamětní medaile. Městskému úřadu
Bor damnovští hasiči věnovali pamětní plaketu k 125. výročí založení damnovského sboru, kterou přebral p. Libor
Pěchouček. Plaketou Čestného uznání SDH Damnov byli
za výbornou spolupráci oceněni představitelé Města Boru

Každý měl opravdu možnost dle vlastního uvážení a
chuti se podívat na různá místa. Tímto bych ráda poděkovala i zástupcům města, že nám na tento výlet přispěli,
tak jak našemu klubu přispívají každým rokem na podobné výlety za poznáním kraje, ve kterém žijeme.
Mgr. Jaroslava Jáchimová
Klub seniorů Bor

AHOJ, PRÁZDNINY!

Poslední prázdninovou sobotu se tradičně scházejí
na Zámeckém parketu v Boru ti, kteří si hodlají zasoutěžit
a vesele se tak rozloučit s prázdninami. Zábavné odpoledne s názvem „Ahoj, prázdniny!“ pořádá již řadu let
Dámský klub Bor, poslední dva roky ve spolupráci
s MKS Bor.
V sobotu 2. září 2017 přišli všichni pořadatelé na
parket již v půl jedné, aby pro děti připravili stanoviště
s různě obtížnými úkoly. Počasí bylo proměnlivé, zpočátku se zdálo, že vysvitne slunce, ale v průběhu soutěží se
pěkně rozpršelo. Přesto od půl druhé přicházely malé
i větší děti v doprovodu rodičů, prarodičů a dalších
příbuzných. Kdo se chtěl přihlásit do soutěží, vyzvedl si
startovní kartičku s názvy jedenácti úkolů. Za každý
splněný úkol dostal účastník na příslušném stanovišti
razítko. Když splnil všechny úkoly, vrátil se na start, kde
dostal taštičku s dárky od několika sponzorských firem,
mohl si nafouknout balónek a vyzvedl si uzeninu na
opékání. Pozoruhodné bylo, že na některých stanovištích
se o splnění úkolu pokoušel také dospělý doprovod
soutěžícího. Kdo tomu nevěří, může se podívat na webové stránky města.

Ráda bych poděkovala všem devatenácti pořadatelům, kteří neváhali obětovat několik hodin svého
volného času, když soutěžní úkoly vymýšleli a zábavné
odpoledne připravovali. Pak další hodiny pomáhali soutěžícím dětem ty úkoly plnit a neopustili svá stanoviště,
navzdory přetrvávajícímu dešti.
Poděkování zaslouží také sponzoři – Delikomat
Brno, Jednota Tachov, Mlékárna Stříbro a Zelení. Díky
jejich štědrosti mohly být odměněny všechny děti. Děkuji
i paní Šulcové, že pořadatelům přinesla moc dobrou bábovku, kterou upekla její sestra Maruška. A v neposlední
řadě patří dík panu Blažkovi, který přivezl odpadkové
koše, zajistil reprodukovanou hudbu, zapůjčil také vlastní
stan a urychleně ho postavil, když viděl, že se schyluje
k dešti.
Pavla Kabíčková,
zastupitelka města
Foto: Lukáš Petrík

PRODEJ KNIH S REGIONÁLNÍ
TÉMATIKOU V POKLADNĚ ZÁMKU

Zmizelé Sudety (480 Kč, nové doplněné vydání) –
Kniha o proměnách krajiny a lidských sídel v českém
pohraničí, s více než 300 dvojicemi fotografií, které
zachycují dvanáct sudetských regionů před odsunem
Němců a po něm. Dále se lze dozvědět mnoho o složitém
budování pocitu domova v „kraji po Němcích“, o přístupu
k místní německé kultuře, o experimentech komunistických vlád na „dobytém“ území, o zániku starých tradic a
vytváření nových nebo o současném růstu zájmu o dlouho zapovězenou minulost.
Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a
vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku - 2. díl levostranné přítoky Mže (460 Kč) - Kniha spisovatele
Zdeňka Procházky, plná fotografií a archivních dokumentů, podrobně popisuje dějiny mlýnů a vodních provozů na
levostranných přítocích řeky Mže (Úterský potok, Hadovka, Hamerský potok,…). Z mlýnů zůstaly často jen
zříceniny, některé se dochovaly jako rekreační objekty a
v několika z nich se zachovaly i části původního zařízení.
Dudáci a vlčí hlavy (290 Kč) - Publikace, ve které autor
Zdeněk Šmíd vyznává lásku k Chodsku svým typickým
humorem. Jsou zde představeny i pověsti z tohoto kraje.
Trpký příběh kostela sv. Bartoloměje v Pořejově aneb
jak jsem „zničil“ kulturní památku a o dalších výzkumech (290 Kč) - V první části knihy se zabývá zničený
gotickým kostelem sv. Bartoloměje. Druhá část je věnována archeologickým výzkumům lokalit v jihozápadních
Čechách, které autor Zdeněk Procházka provedl nebo se
jich zúčastnil. Kniha je obohacena množstvím plánů, fotografií a vyobrazení.
Paměti hraběnky Micu Coudenhové-Kalergi
(170 Kč) - Přepis pamětních zápisů (deníků) hraběnky
japonského původu, která žila společně se svým manželem na zámku v Poběžovicích. V knize je vysvětlen
příchod hraběnky do Čech, dále se věnuje životu u dvora
v tehdejším Rakousku-Uhersku a vzpomínkám na Japonsko.
Kámen – svědectví hlavního aktéra akce „Falešné
hranice“ u Všerub na Domažlicku (345 Kč) - Kniha
odhaluje a dokumentuje jeden z nepromyšlenějších
komunistických zločinů ze začátku studené války, tzv. akce Kámen. Přísně tajná past cílila na odstranění vybrané
osobnosti z veřejného života. Autorka Václava Jandečková se zaměřuje na oběti, pachatele a osoby, které sehrály
důležitou roli na obou stranách tragického dramatu,
z něhož vyplývají i problémy protikomunistického odboje.
Kromě novinek si u nás můžete zakoupit knihy: Tachovsko na starých pohlednicích (480 Kč), Plánsko
na starých pohlednicích (480 Kč), Co odnesl čas 4 Tachovsko a Český les na nestarších fotografiích
(450 Kč) obsahující historické fotografie měst Tachova,
Boru, Přimdy a dalších obcí, ale i zaniklých míst
v příhraniční části Českého lesa. V nabídce jsou i knihy
Co odnesl čas 3 - Stříbrsko a Plánsko na nejstarších
fotografiích (460 Kč) a Putování po zaniklých místech
Českého lesa: Domažlicko (460 Kč) zabývající se
osudy 50 zaniklých obcí a vsí v pohraničí Domažlicka.
Dvoudílná publikace Příběhy vepsané do kamene aneb
putování za drobnými kamennými památkami Domažlicka a Tachovska (1. díl – 390 Kč, 2. díl – 230 Kč)
seznamuje s drobnými památkami - kamenné a smírčí
kříže, středověké plastiky, hraniční a lovecké kameny,
milníky, sochy, morové sloupy či boží muka. Historií objevení a vařením piva na území okresu Domažlice a osudy
jednotlivých pivovarů, se zabývá kniha Chodská pivovarská chasa aneb pivovary a pivovárky okresu
Domažlice (390 Kč). Na území Tachovska a Stříbrska

popisuje historii pivovarnictví kniha Dřevňowská pivovarská chasa - aneb pivovary a pivovárky okresu
Tachov (440 Kč). Dále lze zakoupit Židovské památky
Tachovska, Plánska a Stříbrska (299 Kč), Po stopách
plzeňské spravedlnosti - historie a topografie
hrdelního soudnictví (270 Kč), Hroznatovci a páni
z Gutštejna (315 Kč), Dobrohostové z Ronšperka a na
Poběžovicích (315 Kč), Typy německých, českých a
polských synagog od 11. do počátku 19. století
(240 Kč), Příběhy telických náhrobků (185 Kč),
Chodsko – historické a současné (320 Kč), Poustevníci, poustevny a pouště v Plzeňském kraji (250 Kč),
Kronika ČESKO-BAVOSKÉ hranice I. – V. díl (sada
510 Kč), Učitelské elegie (140 Kč), Baroko Plzeňského
kraje (500 Kč), Strašidelný mlýn – záhadné bytosti
a tajuplná místa Českého lesa (150 Kč), Recepty ze
zámeckých kuchyní (270 Kč), Tradiční jídla českobavorského příhraničí (270 Kč) a Sklářství v Českém
lese na Domažlicku a Tachovsku (360 Kč).
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