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LE TN Í ÚV O D NÍ K

Zámecké historické slavnosti
Již patnáctý ročník historických slavností se
v borském zámku odehrál dne 14. července, a stejně
jako v předchozích letech to byl den slunečný, velmi
horký, den plný úsměvů a dobré nálady … a to k létu
a oslavám patří.
Tradičně bylo zámecké nádvoří zaplněno dobovým
jarmarkem, ukázkami starých řemesel, mezi návštěvníky
se producírovali mušketýři, markytánky, komtesy, kejklíři,
potkávali se přátelé, sousedé, noví občané i starousedlíci, 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 zcela
zaplněno návštěvníky, někteří sledovali program na pódiu, jiní se vydali na prohlídku zámku a věže, program byl
pestrý, určený pro všechny generace.

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 Vikingů až po kejklířská
představení z první republiky.

Skupina historického šermu Korbel a jejich výprava mezi
mušketýry
Kromě lidských herců bylo v zámku také několik zvířecích, ať už to byli koně skupiny Kvintána, která zavedla
návštěvníky do období Marie Terezie, tak celý sokolnický
ansámbl, od malých soviček po káňata a orly.

Kejklíř Vojta Vrtek bavil malé i velké diváky
Jak už bývá zvykem, slavnosti byly zahájeny
v pátečním večeru 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.
Sokolník Michal a jeho orel východní, který se jmenuje
Koupelna. Michal vznik netradičního orlího jména vysvětlil
- měl ve svém domě rekonstruovat koupelnu, ale místo
toho koupil orla, takže pracovní jméno orlího mláděte se
ujalo a zůstalo dodnes 

Borská taneční skupina Mericia předvedla, jak tančila
vesnická děvčata v období baroka

Hlavní program probíhal na pódiu, ale bylo také připraveno několik scén pro děti na spodním nádvoří, mohly
se naučit dobové tance, s kejklíři hrály divadlo, zúčastnily
se rytířského turnaje, nebo se mohly svézt na dobovém
kolotoči a střílet z kuše.
Večerní program zahájili středověcí muzicíři, skupiny
Balteus a Korbel sehráli představení o tom, jak to ve skutečnosti bylo s legendárním Kozinou, taneční skupina
Mericia diváky zavedla do období baroka, šermíři ze skupiny Korbel ukázali temnou stranu středověku a program
zakončilo ohňové vystoupení skupiny Hellfire a impozantní ohňostroj.

Ohlédnutí do minulosti
V roce 2003 byla po dlouhých letech obnov zpřístupněna zámecká věž, konala se malá slavnost, kterou byla
založena tradice letních slavností. V červenci roku 2004
se tedy uskutečnil první ročník Zámeckých historických
slavností. V letech 2004 – 2009 byl program rozdělen do
dvou částí, první odpolední část se odehrávala na spodním nádvoří a večerní program na pódiu na louce u
zámku. S postupem času začalo přibývat návštěvníků, a
tak se od roku 2010 přesunul celý program na pódium na
horní louku a také jsme začali zpestřovat slavnosti různými programy v parku. Nejúspěšnější se stala pirátská
bitva na zámeckém Labutím rybníku v roce 2014. Během
těch patnácti let se v zámku představily stovky vystupujících šermířů, hudebníků, kejklířů a tanečnic z celé
republiky, přijelo tisíce návštěvníků ze všech oblastí naší
vlasti i mnoho přeshraničních hostů z řad partnerských
měst i ze vzdálenějších míst. Velmi nás to těší a je to pro
nás impuls pokračovat v dobré tradici a připravovat vždy
něco nového, zajímavého a netradičního.

Ukázky řemesel na nádvoří byly velkým lákadlem

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
9. zasedání - 23. května 2018
Zprávu o plnění rozpočtu města ke dni 30. 4. 2018 předložila vedoucí finančního odboru.
Vedoucí Správy zámku Bor předložila program Zámeckých slavností 2018.
Bude provedeno restaurování interiéru kaple sv. Josefa
v Málkovicích.
RM souhlasí s realizací projektu OP VVV – Šablony II.
pro ZŠ Bor.
RM se seznámila s protokolem Ministerstva vnitra, odborem veřejné správy, dozoru a kontroly, o kontrole výkonu
samostatné působnosti svěřené orgánům ve městě Bor.
RM schválila Knihovní řád Městské knihovny Bor
s účinností od 24. 5. 2018.
10. zasedání - 6. června 2018
U čp. 53 ve Vysočanech bude instalován herní prvek
stezka dovednosti pro děti do 14 let.
Bude provedena oprava povrchu návsi ve Vysočanech.
Bude zahájena výstavba řadových rodinných domů
v severní části města.
Za úspěšnou reprezentaci školy a města Boru byli při příležitosti ukončení školního roku oceněni tři absolventi
Střední školy Bor a čtyři žáci Základní školy Bor.
Byla navázána spolupráce s firmou Adient Bor s.r.o, jejíž
zaměstnanci v rámci svého environmentálního programu
provedli vyklizení odpadků v části lesa mezi Čečkovicemi
a Novou Hospodou.
RM souhlasí s položením vedení vodovodní přípojky pro
zahrádky kolonie č. 2 přes pozemky ve vlastnictví města.
11. zasedání - 13. června 2018
Budou zhotoveny přístřešky na popelnice k čp. 66 Vysočany.
Ve výběrovém řízení byl vybrán dodavatel dopravního
automobilu pro JSDH Bor.
Mateřská škola v Boru bude v době letních prázdnin uzavřena od 30. července do 17. srpna 2018.
12. zasedání - 27. června 2018
Bude opravena komunikace ze Skviřína do Kosova a
místní komunikace podél obce Ostrov.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

Investiční akce ve městě
Otevřeno bylo také muzeum Přátel historie v podzámčí

Ale zpět k dnešku …
Zámecké historické slavnosti jsou připravovány pro
borské návštěvníky i hosty ze širokého okolí, jedná se o
jednu ze dvou velkých slavností, které město Bor pořádá
a financuje a je zcela na místě vyzvednout skutečnost, že
Zámecké historické i Loretánské slavnosti jsou přístupné
zdarma.
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 technickém zázemí,
vedení města, radním a zastupitelům a samozřejmě hlavně návštěvníkům slavností, neboť díky jejich zvyšujícímu
se počtu, 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 Marianna Kortanová,
kastelánka zámku Bor

Vážení spoluobčané,
na červnovém jednání zastupitelstva města byli zastupitelé informováni o aktuálním stavu realizace
jednotlivých investičních akcí, oprav a projektových příprav, které byly pro letošní rok naplánovány. Proto mi
dovolte Vás v dnešním vydání zpravodaje také s těmito
informacemi stručně seznámit.
Investičně významnou stavbou je pokračující rekonstrukce MŠ v ul. Školní. V letošním roce bude
dokončena celková rekonstrukce budovy, která trvala několik let a byla rozdělena do VII etap. Děti tak získaly
zcela nově zrekonstruované prostory, zvýšil se počet
místností a kroužek keramiky má nový, provozně oddělený prostor. Následně bude nutné řešit opravu fasády
celého objektu. Po rekonstrukci jednotlivých pavilónů MŠ
v ul. Borská, nové zateplené fasády s obrázky s 3D efektem, byla v letošním roce opravena příjezdová
komunikace ke kuchyni, kde byl položen nový asfaltobeton, včetně opravy vstupů do budovy. V ZŠ pokračují
v období školních prázdnin opravy jednotlivých učeben.

Po dokončení oprav učeben I. stupně ZŠ se pokračuje ve
třídách II. stupně.
V průběhu letních měsíců dojde k opravě vlhkých
prostor suterénu budovy polikliniky. Počátkem letošního
roku byla provedena rekonstrukce sociálního zařízení
restaurace u radnice. Byla dokončena oprava nebytových prostor suterénu budovy kina. Zde vznikl prostor
určený k pronajímání zájemcům, např. pro rodinné oslavy, semináře, apod. V průběhu měsíce srpna bude
zahájena stavba řadových RD1 a RD2 s dokončením
v následujícím roce 2019.
I v letošním roce jsme pokračovali v budování nových
parkovacích stání pro osobní automobily. V části ul. Vítězná vzniklo 18 parkovacích stání, byly vybudovány
chodníky a provedena oprava veřejného osvětlení. Do
Loretánských slavností vznikne v části ul. Borská 14 nových parkovacích stání a pro zajištění bezpečnosti
chodců bude vybudován chodník. V této části ulice vznikne jednosměrný provoz. V podzimních měsících je
plánováno zahájení stavby chodníku při silnici III/19851
ve Školní ul. směrem na Doly.
Na hřbitově v Boru byla dokončena oprava vstupní
brány a navazující hřbitovní zdi. Na jaře letošního roku
byla v rámci projektu protipovodňových opatření města:
Horní Skviřín – suchý poldr dokončena rekonstrukce
tzv. „průlehu“ (o této stavbě jsem Vás informoval
v minulém vydání zpravodaje). V rámci plánovaného
zpřístupnění městského parku v následujících letech, byla
provedena rekonstrukce malé vodní nádrže. V měsíci
srpnu proběhne stavba opevnění koryta Výrovského
potoka v části ul. Finská pod řadovou zástavbou.
Na významné dominantě města, našeho zámku, se
pokračuje obnovou interiéru severního křídla, která bude dokončena v příštím roce. Projekčně se problematicky
řeší s NPÚ úprava části podzámčí, která bude sloužit
pro technické zázemí správy zámku. Na podzim bude
provedena oprava střechy sokolovny.
V obci Doly probíhá odkanalizování jižní části zástavby a v měsíci srpnu bude zahájena stavba čistírny
odpadních vod ve Vysočanech. V obci Vysočany bude
provedena oprava komunikace na návsi položením nového asfaltobetonového povrchu. V Málkovicích probíhá
oprava interiéru kapličky (získali jsme dotaci od Plzeňského kraje). V Damnově bylo celkově opraveno
sociální zázemní kabin na hřišti (za významné pomoci
fotbalistů Sokol Damnov z.s.).
V oblasti projektové připravenosti je zpracována dokumentace s vydaným stavebním povolením na opravu a
odbahnění rybníka v Čečkovicích (čekáme na vyhlášení dotačního programu od MZe). K provedení stavebních
úprav objektu SDH Bor (zažádáno o dotaci od GŘ HZS)
bylo vydáno stavební povolení. Zpracovaná dokumentace
je k provedení zateplení bytového domu ve Vysočanech čp. 53. Ke stavbě víceúčelového objektu zázemí
stadionu Bor bylo vydáno územní rozhodnutí. V rámci
úprav a rozšiřování zeleně na území města byl zpracován
projekt k revitalizaci zeleně na hřbitově v Boru (v příštím roce požádáme o dotaci MŽP). Ve stavu dokončení je
projekt revitalizace zeleně v městském parku a revitalizace zeleně v Čečkovicích. Je zpracována studie
zeleně a koncept rozvoje bytového souboru (prostor
za věžákem). Byl zpracován projekt ke stavbě zahradního baru na parketě v Boru a projekt k územnímu řízení
ke stavbě hasičárny SDH v Damnově. Dokončuje se
projekt ke stavebnímu povolení na stavbu chodníku ve
Školní ul. v Boru (popisoval jsem výše) a zpracovává se
dokumentace k rekonstrukci části Finské ul. (v letošním roce byla v této části opravena kanalizace a vodovod
bude následovat). Zpracovává se dokumentace pro od-

bahnění rybníka v Málkovicích a projekt rekonstrukce
mostu v zámeckém parku. Do konce letošního roku bude dokončen projekt k územnímu řízení na vybudování
cyklostezky Bor – Čečkovice (na dokumentaci jsme
obdrželi dotaci od Plzeňského kraje).
JSDH Bor získá v letošním roce nový dopravní automobil (dotace od GŘ HZS a Plzeňského kraje).
Rád bych poděkoval zastupitelům města za případné návrhy a schválení finančních prostředků,
které jsou potřebné pro rozvoj našeho města a jeho
částí.
Milí čtenáři,
závěrem mi dovolte Vás požádat o spolupráci. Máte
tak jedinečnou možnost aktivně se zapojit do budoucí
plánované stavby využití víceúčelové plochy na stadionu v Boru. Přílohou dnešního vydání zpravodaje je
dotazníkový dokument k doplnění.
Chtěli bychom Vás požádat o jeho vyplnění a zaslání.
Váš názor je pro nás důležitý. Dokument je k dispozici na
našich webových stránkách a v tištěné verzi na Městském úřadě.
Předem děkuji za Vaši účast na tomto dotazníkovém šetření.
Výsledky dotazníkového šetření poslouží k návrhu řešení využití sportovní plochy, která by vznikla na
městském stadionu v Boru.
Ing. Petr Myslivec
starosta města Bor

Obchodní řetězec Penny Market v Boru
Poměrně častou otázkou našich spoluobčanů, kterou
mi při společných setkáních pokládají, zní: „bude obchod
Penny v Boru?“ Proto mi dovolte v tomto letním vydání
Borského zpravodaje Vás podrobněji seznámit s vývojem
situace a fakty.
Stavbu obchodního řetězce Penny Market je naplánováno umístit v Nádražní ulici, mezi vlakovým a
autobusovým nádržím na pozemcích soukromých vlastníků. Vzhledem k rozsahu a velikosti stavby a nutnosti
vybudování odbočovacího pruhu na komunikaci bylo nutné stavbu umístit i na pozemky města. Tyto pozemky po
vzájemné domluvě mezi investorem akce A+R s.r.o. a
městem Bor, budou směněny za pozemky, které jsou
plánovány v budoucnosti využít jako odpočinkové místo
pro seniory, neboť navazují na pozemky, kde je naplánována stavba Domu s pečovatelskou službou. Navíc
vybudování relaxačního místa pro seniory bude finančně
podpořeno právě společností A+R s.r.o. (Penny Market).
Touto cestou bych rád poděkoval zastupitelům
města Bor za odsouhlasení směny pozemků, které
jsou pro stavbu obchodního řetězce nezbytné!
Stavba obchodního domu, ale i stavba Domu pro seniory, byly vázány na změnu Územního plánu Bor č. 3,
kterou zastupitelé na svém červnovém jednání téměř jednohlasně schválili. Nyní se po zákonem stanovených
lhůtách mohou obě tyto stavby „úředně stavebně rozjet“ a
nebrání tak nic k jejich úspěšné realizaci.
Po konzultaci s Ing. K. Reyttem, zástupcem společnosti A+R s.r.o (Penny Market) je na přelom roku
2018/2019 naplánováno získání stavebního povolení pro
Penny Market. Realizace stavby by proběhla v příštím roce.
Zastavěná plocha prodejny je plánována na cca
1.400 m2, z toho prodejní plocha bude 831 m 2. Součástí
stavby bude samostatná prodejna maso – uzeniny Zeman, včetně teplého pultu. Celkový počet parkovacích
stání pro osobní automobily je 54. Prodejna Penny Market a řeznictví Zeman vytvoří cca 20 nových pracovních

míst. Součástí stavby bude i nově vysázená zeleň
v místech parkovacích stání. Na podzim roku 2019 by tak
první návštěvníci obchodu mohli nakupovat v tomto nově
postaveném obchodním centru.

Máme dobrou zprávu pro ty z Vás, kteří letos nemohli
osobně přijet na koncert André Rieu v Maastrichtu. Můžete si ho užít v pohodlí našeho kina. Letošní téma bude
oslava lásky! Koncert je plný humoru, zábavy a emocí pro
všechny věkové kategorie.

Situace plánované stavby Penny Marketu v Boru.
Věřím, že výše uvedené informace Vám přispěly
k získání ucelené informace k plánované stavbě obchodního řetězce Penny Market. O stavbě Domu pro seniory,
která byla zmíněna, budete informováni v některém z následujících vydání Borského zpravodaje.
Ing. Petr Myslivec
starosta města Bor

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
24. 8. 2018 – Milanova dětská show
– zámecký parket Bor
Zábavný hudební program pro děti plný písniček, tanečků
a soutěží o ceny. Občerstvení bude zajištěno.
Informace – program MKS, kina
Novinka: 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: 374790441. Na
našich facebookových stránkách kina 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.
Pozvánka do kina:

2. 8. 2018 – ANDRÉ RIEU – KONCERT
Z MAASTRICHTU 2018

V srpnu promítáme filmy: Úžasňákovi 2, Chata na prodej, Miss Hanoi, Příběh koček a další.

Program Loretánských slavností 2018
PÁTEK 7. 9. 2018
18,30 - BANDA GRANDE – průvod bubeníků od kostela
ke kinu, bubenická show
ZAHÁJENÍ SLAVNOSTÍ STAROSTOU MĚSTA
19,00 - PELÍŠKOVÉ – hudba k tanci i poslechu
SOBOTA 8. 9. 2018
10,00 - LOLLIPOPZ – dívčí hudební skupina, vystoupení
pro děti
12,15 - ÚHLAVANKA – dechová kapela
15,00 - KLÍČ – folková kapela
17,00 – RÉVA – cimbálová muzika
Večerní program:
19,00 – LUCIE REVIVAL
hudební skupina
21,00 – NAVOSTRO
česko-skotská rocková kapela
23,00 – KABÁT REVIVAL
hudební skupina
NEDĚLE 9. 9. 2018
10,45 – MICHAL NESVADBA
program pro děti s Michalem
z Kouzelné školky

Loretánské slavnosti 2018 jako 350. výročí
od založení Lorety v Boru v roce 1668
7. - 9. září 2018 v Boru
Program:
7. 9. 2018, 17,00 h., kostel sv. Mikuláše – mše svatá
s novokněžským požehnáním, novokněz P. Bystrik Feranec
8. 9. 2018
10,00 h., kostel sv. Mikuláše – poutní mše svatá, hl. celebrant biskup Mons. Tomáš Holub a biskup Ludvig Schiek
11,30 h., průvod s Madonou, požehnání obnovené Lorety a odhalení pamětní desky Mons. Vladimíru Bornovi.
Po skončení obřadu jsou všichni zváni na občerstvení do
borského zámku.
13,30 h., Loreta přednáška restaurátora Davida Blahouta
z Písku o restaur. interiéru Lorety
19,00 h., Loreta – mše svatá pro německé poutníky

Křížem, krážem Borem
Druhou doprovodnou akcí v rámci Dnů evropského
dědictví bude Křížem, krážem Borem aneb Putování za
rytířem Ratmírem. Jedná se o putování po borských památkách, celkem si účastníci projdou sedm stanovišť, kde
mohou soutěžit, získat razítko do putovního glejtu a zařadit se do celkového losování o krásné ceny, které
proběhne v zámeckém sále. Start i cíl bude na zámeckém nádvoří. Více informací na letáčku:

9. 9. 2018, 10,00 h., kostel sv. Mikuláše – slavnostní mše
svatá hl. celebrant em. biskup Mons. František Radkovský
Srdečně zveme na 28. ročník loretánských slavností

Pozvánky do zámku
Dny evropského dědictví
Každý rok si v borském zámku
připomínáme akci Dny evropského
dědictví (EHD), nejinak tomu bude
v roce letošním, jubilejním, kdy naše republika slaví 100 let od svého
založení. To se také promítne do
oslav v zámku. V pátek 14. 9. proběhnou dvě speciální prohlídky
s divadelními vstupy a bude zahájena výstava o historii Borska s názvem Borské zpětohledy, kterou
připravuje Správa zámku společně s borskými rodáky
a starousedlíky. Další doprovodnou akcí bude putování Křížem, krážem Borem, výšlap po borských
památkách se soutěžemi, který se uskuteční v sobotu
15. 9. od 13 do 17 hodin s vyhlášením výsledků
v zámeckém sále.
Dny evropského dědictví 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. Pro širokou veřejnost je
zpřístupňováno co nejvíce zajímavých a výjimečných
památek, budov, objektů i prostor, včetně těch, které jsou
jinak zčásti nebo celé nepřístupné. 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.
Páteční speciální prohlídky návštěvníkům připomenou
významné dějinné události z historie našeho zámku a
města, první začne v 19 hod. a druhá ve 20,30 hod.
Představí se šermířské, divadelní a taneční skupiny Korbel a Mericia a jejich hudební hosté, prohlídkami bude
provádět kastelánka zámku Galina M. Kortanová.
Z důvodu omezené možnosti počtu návštěvníků doporučujeme zakoupit vstupenky v předprodeji. Prodej
vstupenek na páteční speciální prohlídky bude zahájen
od 6. 8. v pokladně zámku, cena 100 Kč/os.
Po celý víkend, tedy ve dnech 15. – 16. 9. 2018 bude
zámek zpřístupněn zdarma či za dobrovolné vstupné.
V těchto dnech bude přístupná stálá expozice zámku
s věží a výstava o historii Borska. Otevírací doba zámku
bude v těchto dnech stejná jako po celou sezónu, tedy od
9 do 17 hod., prohlídky od 10, 11, 13, 14, 15 a 16 hod.

Poslední akcí v měsíci září na nádvoří zámku
je třetí ročník Slavností jablek a medu
Zámecký areál se po třetí stane svědkem dožínkové
akce, která se uskuteční v sobotu 22. 9. 2018. Kromě hudebního a divadelního programu proběhne soutěž o
nejlahodnější 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 Nána
s pohádkou pro děti, kapely Ponožky pana Semtamťuka, Caravana Banda a Lovesong Orchestra.
Vstup na slavnosti je zdarma.

Zájezd na muzikál Sestra v akci do pražského divadla Karlín
Zájezd na muzikál Sestra v akci do pražského Karlína
se uskuteční ve středu 31. 10. 2018. Představení
v divadle začne v 19 hodin, odjezd z Boru ze zastávky u
kina v 15 hod. Rezervované vstupenky je nutné vyzvednout nejpozději do 15. 9. 2018 v pokladně zámku Bor.
Ceny vstupenek včetně dopravy jsou od 550,- do 900,- Kč.

Na podzim začnou v zámeckém sále taneční
kurzy pro dospělé
V letošním roce se uskuteční v zámeckém sále taneční kurz pro dospělé, který povedou manželé Cíchovi.
Termíny podzimního kurzu pro dospělé budou tyto pondělky: 5. 11., 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12. a 10. 12.,
vždy od 19 do 21 hod. Závěrečný večírek pak proběhne
v sobotu 15. 12. 2018. 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 15. 10. 2018. Otevřeno je denně od 9 do 17 hod.

CO SE U NÁS UDÁLO
Pohádková cesta
Také v letošním roce se již tradičně konala pohádková cesta zámeckým parkem. Zúčastnilo se jí téměř 200
dětí se svými rodiči a prarodiči z celého okolí. Počasí se
vydařilo a cesta parkem za pohádkovými postavami byla
příjemná. V cíli děti čekala odměna, kterou si vybraly z
pohádkové truhly a pochutnaly si na buřtu.

konci soutěží shodně 67 bodů, takže nebylo poražených.
Po diskotéce následoval bobřík odvahy a volná zábava.
Spát jsme šly tentokrát brzy, okolo jedenácté hodiny. Na
snímku je vyfocená celá naše holčičí parta.

Iva Křižková, knihovnice

Korálkování v knihovně
Na korálkování se sešlo 19 dětí. A na toto vyrábění
byla potřeba troška trpělivosti a šikovnosti. Korálkový
strom měl základ z kamene a kmen s větvičkami z drátku
a korálků. Na každou větvičku musely navléct okolo padesáti korálků a větviček bylo sedm, takže dvě hodiny se
opravdu
děti
nenudily. Každý si vybral jiný
druh korálků a
strom
byl
opravdu každý
jiný a originální.
A jak vypadal
výsledek,
se
můžete podívat.

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH
Tak jde čas v Holostřevech…
Polovina z letošního roku je za námi a tak bychom se
rádi pochlubili činností Osadního výboru, který
v Holostřevech pracuje v období 2015 – 2018. Za ty
téměř 4 roky se nám ve spolupráci s Městským úřadem
v Boru podařilo zrealizovat mnoho dobrého a ve většině
případů i finančně nákladného. Z těch největších akcích
zmiňujeme rozšíření veřejného osvětlení, sanace zdiva
společenské místnosti, postupné ozeleňování a úpravy
hřbitova spolu s placenou údržbou, rekonstrukce dětského hřiště, postupná výměna dosluhujících dřevěných
prvků a ta úplně pro nás nejnáročnější akce letošního roku - úprava prostoru před společenskou místností včetně
položení zámkové dlažby. Samozřejmě i nadále pokračujeme v organizování kulturních a společenských akcích
jako jsou Brigáda, Dětský pouťový den, Grilování s letním
kinem, Posvícení, Hodování a tak dále.

Pasování prvňáčků
Této tradiční akce se v knihovně zúčastnily obě první
třídy základní školy v Boru. Je to vlastně taková zkouška
ve čtení, kdy porota (paní místostarostka Jana Šperková,
bývalá paní učitelka Libuše Kureková a knihovnice Iva
Křižková) hodnotí, jak dětičky čtou. Každé z dětí má za
úkol přečíst tři věty ze Slabikáře a porota na konci zhodnotí, jak se vše zdařilo, či nezdařilo. Musím obě třídy moc
pochválit všem se čtení povedlo. Po složení slibu a pasování dostali zaslouženou odměnu (pamětní list, knihu,
záložku, poukaz na roční členství v knihovně zdarma a
placku už jsem čtenář). Nezapomínáme ani na paní učitelky, které mají největší zásluhu na tom, jak děti čtou, a
ty byly odměněny medailí (čokoládovou) a kytičkou.

Holčičí spaní
V pátek 22. 6. jsme se opět sešly na oblíbeném spaní
v knihovně. Tentokrát jste jistě podle názvu poznali, že
spaní bylo pouze pro holky a sešlo se nás i se mnou 19.
Původně jsme měly v plánu stopovanou v parku, ale počasí nám nepřálo a soutěže jsme přesunuly do knihovny.
Pro celou partu bylo připravené překvapení a všem se
moc líbilo. Šly jsme na pizzu. Chtěla bych moc poděkovat
pí Chvátalové, která nám věnovala zdarma dvě obrovské
pizzy a pití pro všechny, moc jsme si pochutnaly, vše bylo
výborné. Po návratu do knihovny jsme se pustily do soutěžení. Obě družstva – „Zuzky čertíci“ i „Pušíni“ měly na

Dětský pouťový den s dechovou skupinou Amatovka
na novém povrchu před společenskou místností.
Díky organizaci společenských akcí a vzájemné spolupráci s TJ Sokol Holostřevy, jsme dokázali hospodařit
tak, že jsme rozšířili občanskou vybavenost o 3 párty stany, plynový gril včetně příslušenství, skládací stoly,
plynové ohřívače, párty osvětlení, zvukovou aparaturu a
mnoho dalšího. Vizí našeho výboru bylo veškeré získané
prostředky investovat zpět do obce tak, abychom je mohli
využívat všichni. A vlastně každý, kdo k nám přijede, se o
tom může přesvědčit sám :-D Nejbližší akcí, na kterou
bychom Vás rádi pozvali je vystoupení punk-rockové
skupiny AUŠUS, pořádaný v sobotu 4. 8. 2018! Rozhodli jsme se zapojit do projektu a realizací koncertu

podpořit nadační fond Šance onkoláčkům. Věříme, že
podpořit tuto prospěšnou věc přijde i hodně z Vás.
Je nám milou povinností pochválit všechny naše Holostřeváky, kteří jdou a pomohou nám s nákupem,
dovozem, stavěním stanů, úklidem nebo samotným zajištěním akce včetně občerstvení. Věřte, že práce je to tvrdá
a stojí nás hodně sil, energie a volného času. Před všemi
těmito lidmi smekáme a moc, moc jim děkujeme! Velký
dík patří našim sponzorům, každému zastupiteli města
Bor a zaměstnancům městského úřadu v Boru, protože
díky jejich podpoře je realizace každé akce zase o něco
snazší. A pokud budete mít chuť nám přijít pomoci i Vy,
rádi Vás v Holostřevech uvítáme. Přejeme všem krásné
prožití času prázdnin a těšíme se na Vás :-D
Milada Huláková, Milan Čampula, Kateřina Lávičková
Osadní výbor Holostřevy
.

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
Dle plánu jsme se v dubnu sešli na parketu, abychom
v klidu prožili slet čarodějnic a opět si zopakovali, jaké to
je, dát si opečeného buřta.
V květnu pro nás připravila paní knihovnice Iva Křižková moc hezké setkání. Zasoutěžili jsme si o ceny,
prokázali své znalosti. Moc jí za přípravu děkujeme. I vystoupení děvčat v úvodu bylo moc hezké.
V červnu jsme se s tajemníkem úřadu Miroslavem
Cvrkem opět ponořili do historie. Tentokrát se to týkalo
Boru v závislosti na událostech v naší zemi. Prošli jsme
se historií zhruba od Karla IV. do současnosti. Jako obvykle při setkání s tajemníkem to bylo zajímavé zábavné
setkání.
V červenci máme také stejně jako ostatní dovolenou,
či prázdniny.
V úterý 28. 8. 2018 pořádáme zájezd, kterého se
může zúčastnit každý zájemce, nejen senioři. Chystáme se navštívit klášter v Teplé. Odjezd ze zastávky
pod kinem je v 8.30 hod., předpokládaný návrat asi
v 17 hodin. Na cestě zpět se zastavíme v Mariánských
Lázních. Stále jsou tací, kteří ještě nenavštívili areál miniatur Park Bohemia u hotelu Krakonoš. A ti, co tam již byli
a nechtějí ho vidět znovu, se mohou projít v okolí, kde je
leccos k vidění.
Přihlásit se můžete u pí Mileny Frištikové (prodává
v pekárně v Pivovarské ulici). Příspěvek na autobus je 30
Kč.

Informace pro zájemce o studium univerzity třetího věku
V úterý 2. 10. 2018 v 9.30 hod v Hodovní síní zámku
v Boru zahajujeme studium v dalším semestru „Virtuální
univerzity třetího věku“. Tentokrát jsou tématem zimního
semestru „Hudební nástroje“. Cyklus přednášek o hudebních nástrojích nahlíží do světa hudby skrze bližší pohled
na jednotlivé předměty evropského i mimoevropského organologického instrumentária.
Pokud máte zájem se připojit, máte možnost přijít.
Další setkání je pak 16. 10., 30. 10., 13. 11., 27. 11., závěrečná přednáška je 11. 12., vždy v 9.30 hod. v Hodovní
síni. Cena za semestr - 6 přednášek - je 300 Kč.
Mgr. Jaroslava Jáchimová

Cílem našeho výletu bylo technické muzeum v německém Sinsheimu. Rozsah expozice a obrovské
množství zajímavých exponátů bylo velkým lákadlem pro
všechny věkové kategorie a počet volných míst v autobuse byl rychle vyčerpán. Největším a pro mnohé i
nejzajímavějším exponátem byl legendární letoun Concorde, ale na své si přišli všichni techničtí nadšenci.
Výstava je skutečně neuvěřitelně rozsáhlá, lze zde obdivovat vše od počátků zemědělské techniky, přes
válečnou, leteckou a lodní techniku až po nespočet automobilů všech značek, staří, barev a tvarů od malinkých
městských vozítek k bezmála sedmimetrovým limuzínám
Maybach. Samotné muzeum je tak veliké, že jeho prohlídka trvala celý den a do autobusu jsme nasedali
vyčerpaní jako po pěší túře na vrcholcích Alp. Všichni
účastníci zájezdu byli nadšení, a tak už hledáme inspiraci
kam vyrazit příště.
František Hartl, Klub přátel historie

MY neslibujeme, MY konáme
Po vydařeném výletu žáků oddílu fotbalu se vedení fotbalu spolu se členy výkonného výboru Sokol
Bor rozhodlo uspořádat další výlet, a to do Prahy na
stadion AC Sparty Praha na Letnou.
Dne 21. 5. 2018 v 8 hodin vyrazili žáci spolu s vedením fotbalu a trenérem do Prahy na Spartu. Po příjezdu
se nás ujal pan Přibyl, jakožto zástupce managementu na
Letné. Žáci se dozvěděli informace o historii klubu i různé
pikantnosti z kabiny. Měli jsme možnost si prohlédnout
stadion jak z venku, tak ale hlavně útroby Letné, kam se
není možné za normálních okolností dostat. Prohlédli
jsme si kabiny, VIP sektory, místa vyhrazená pro novináře, síň slávy i místnost, která slouží pro vedení Sparty na
tiskových konferencích. Velkým zážitkem pak pro nás bylo projít si celým stadionem a vyjít na travnaté ploše
přímo na stadionu. Naše poděkování patří vedení TJ, že
nám tento parádní výlet umožnili. Svou prohlídku jsme
zakončili, jak jinak, než návštěvou McDonaldu, kde se děti občerstvily a poté jsme mohli vyrazit k domovu.

ZÁJEZD KLUBU PŘÁTEL
HISTORIE DO SINSHEIMU
Auto & technik museum Sinsheim
Dne 5. Května 2018, uspořádal Klub přátel historie
Bor historicky první veřejný zájezd.

Těšíme se na další zážitky, které budeme spolu dál
sdílet.
Mgr. Marcela Blahutová, oddíl fotbalu TJ Sokol Bor
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho
chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu Araukana. Stáří 14
-19 týdnů, cena 159 - 195,- Kč/ks.
Prodej: Bor - u vlak. nádraží ve dnech: 4. srpna,
8. září, 7. října a 10. listopadu 2018 – vždy od
14.20 hod., ve dnech 4. září, 10. října a 16. listopadu 2018 – vždy od 10.20 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Info: po-pá 9-16 hod., tel. 601576270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

