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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Pro život,
ne pro školu se učíme“.
Seneca

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
ve druhém, letošním vydání borského zpravodaje, mi
dovolte Vás seznámit s aktuálními informacemi týkajícími se
projektové přípravy a následné realizace jednotlivých investičních akcí a oprav, které zastupitelé města na svém
jednání schválili v rámci rozpočtu města na rok 2019.
Významnou pokračující stavbou z roku 2018 je výstavba nové čistírny odpadních vod pro sídliště ve
Vysočanech, kterou realizujeme ve spolupráci s VaK KV.
Dokončení ČOV je plánováno na červen. Další stavba, která
přechází z loňského roku, je výstavba RD1 a RD2 (řadový
dům). Na podzim 2018 byla zahájena stavba Chodník při
silnici III/19851, ul. Školní, která bude dokončena na jaře
letošního roku. V současné době se zpracovává projektová
dokumentace k vybudování místa pro přecházení v ul.
Školní (za křižovatkou Lužná, Doly). Po získání stavebního
povolení bude tato stavba realizována ještě letos. Projekčně, popř. i stavebně je naplánovaná realizace chodníku
z ul. Školní podél zahrady MŠ ul. Borské.
Z minulého období je rozpracován projekt rekonstrukce
ul. Finská, kde v loňském roce byla nejprve provedena
oprava kanalizace. V roce 2019 je v této ulici naplánovaná
oprava vodovodu a následně pak rekonstrukce ulice (v případě schválení v r. 2020). V jarních měsících proto budou
obyvatelé „finských“ domů kontaktováni VaK KV z důvodu
napojení a oprav vlastních vodovodních přípojek.
Po provedené opravě hřbitovní zdi a vstupní brány hřbitova v Boru proběhne v jarních měsících realizace opravy
chodníku (od brány ke kolumbáriu). Dále budeme pokračovat opravou cesty od kříže směrem k zadní zdi, kde na
vyvýšené části hřbitova vzniknou nová místa pro uložení do
hrobu a uložení uren. Následovat bude nové ozelenění této
části hřbitova v Boru.
Za věžákem je plánována úprava a částečné ozelenění
uložené zeminy. Rozmístění zeminy vychází ze zpracované studie. Navazovat (předpoklad r. 2020) bude vytvoření
odpočinkového místa s posezením, včetně vybudování
skluzavky pro děti a umístění nových herních prvků. U stávajícího hřiště, kde dochází k jeho stálé devastaci, bude
v jarním období vytvořeno ve spodní části nové oplocení
formou mantinelů.
Pokračuje projekt Zámek Bor – severní křídlo – interiér. Pro letošní rok je naplánováno vybudování zázemí pro
techniku v podzámčí. Na zámeckém parketu probíhá výstavba zahradního baru. Následovat bude vybudování
dětského hřiště, včetně obnovy mobiliáře v areálu „parke-

tu“. V zámeckém parku je naplánovaná realizace projektu
dokončení vycházkových okruhů, kterým bude provedeno propojení cest chodníkem na kůlech přes louku. Na
realizaci akce bylo požádáno o dotaci.
Po provedené celkové rekonstrukci MŠ ve Školní ul. se
pro letošní rok plánuje nová fasáda budovy. Touto realizací dokončíme rekonstrukci všech budov MŠ (ul. Borská a ul.
Školní), kterou jsme postupně realizovali v několika letech.
Díky získané dotaci základní školou v projektu IROP, dojde
k celkové renovaci IT vybavení ZŠ dvou učeben informatiky a rekonstrukci učebny chemie/fyziky. Škola získá i
nové vybavení učebními pomůckami, včetně interaktivní tabule.
Pro zvýšení bezpečnosti našich občanů budou rozšířeny počty kamer na území města a pro
informovanost bude doplněn rozhlas v nové zástavbě RD
v severní části města. Z části ulice Pivovarská vedoucí
z náměstí vznikne jednosměrná komunikace. Tím bude
zlepšena bezpečnost chodců pohybujících se na chodníku
na náměstí v blízkosti křižovatky Pivovarská/nám. Republiky.
Letošní rozpočet řeší i rozšíření městského úřadu do
budovy čp. 286 (nad restaurací vedle radnice). Tím dojde ke
zkvalitnění služeb MěÚ Bor občanům, neboť vše bude pod
„jednou střechou“ (stavební úřad se vrátí do budovy radnice). Uvolněná budova stávajícího stavebního úřadu na
náměstí, bude sloužit pro volnočasové aktivity (např. výuka cizích jazyků, kroužky pro děti a dospělé, setkávání
seniorů, univerzita pro seniory apod …). Prostory pro tyto
aktivity jsou dlouhodobě na území našeho města nedostatečné.
V kinosále MKS budou vyměněna sedadla a podlahová krytina. Následně budeme pokračovat výměnou
střešního pláště sokolovny a na části budovy bude provedena výměna oken (fit centrum). Víceúčelová plocha na
stadionu získá nové mobilní oplocení.
Na podporu zlepšení životního prostředí jsou vyčleněny
prostředky nejen na nové ozelenění města a jeho částí
(viz výše), ale i pořízení nového elektromobilu pro zajištění
technických služeb města (za předpokladu získání dotačních prostředků).
I pro letošní rok zastupitelé vyčlenili finanční prostředky
pro naše osady. Mezi nejrozsáhlejší akce lze zařadit opravu
a odbahnění návesního rybníka (bude podána žádost do
vhodného dotačního titulu) v Čečkovicích, kde je připraven
projekt se stavebním povolením. V případě získání finančních prostředků je realizace připravena pro letošní rok a
v jarních měsících bude zahájena revitalizace zeleně na
návsi. Na tuto akci byla podána žádost o dotaci. V obci Kosov je naplánovaná oprava komunikace a výstavba nové
autobusové zastávky. V Borovanech bude položena
zámková dlažba u klubovny, včetně vybudování přístřešku. Kurojedy získají posezení se stříškou a veřejné
osvětlení u bytovky. V Damnově bude prodloužen vodovod a kanalizace. Ve Skviříně je naplánovaná oprava
komunikace – příkopu u čp. 44 a v Malovicích bude provedena rekonstrukce VO v souběhu s rekonstrukcí sítí
ČEZ.

V projektové rozpracovanosti a připravenosti máme
v současné době vydané územní rozhodnutí pro stavbu
domu s pečovatelskou službou. Na projekt Stavební
úpravy objektu SDH Bor máme vydané stavební povolení
a po vyhlášení dotačního programu zažádáme o finanční
dotaci. U projektu Novostavba objektu SDH Damnov bude
podána žádost o vydání územního rozhodnutí. Víceúčelový
objekt zázemí stadionu Bor má vydané územní rozhodnutí
stavby.
Revitalizace zeleně se projektově řeší v městském
parku a ve Vysočanech. V zámeckém parku je rozpracován projekt rekonstrukce mostu (kamenný most).
Rozpracovaný
je
projekt
odbahnění
rybníka
v Málkovicích. Dokončuje se projekt úpravy zeleně za
věžákem, rozšířený o vybudování dalších parkovacích
míst pro osobní automobily. Zřízení nových parkovacích
míst bude projekčně zpracováváno v ul. Přimdská a v ul.
Západočeská (pod náměstím). Významným projektem
města je cyklostezka z Boru k průmyslové zóně Nová
Hospoda při silnici II/200 – v současné době řeší umístění
cyklostezky z Boru do Čečkovic a průtah Čečkovicemi. Na
základě studie je rozpracovaný projekt kulturní dům Bor u
Tachova.
V oblasti bytových potřeb je naplánováno zpracování
projektové dokumentace ke stavebnímu povolení příprava
pozemků v severní části města – pokračování další etapou, určené pro individuální výstavbu RD. V současné době
máme na tuto lokalitu vydané územní rozhodnutí (komunikace a některé inženýrské sítě). V návaznosti na projekt
řešení zeleně s odpočinkovou zónou za věžákem je plánována projektová příprava pro umístění bytových domů
tak, aby byla celkově koncepčně řešena plocha v blízkosti
stávající bytové zástavby.
Vážení čtenáři,
výše jsou uvedeny převážně významnější a finančně
nákladnější projekty, stavby a akce, které byly zastupiteli pro
letošní rok schváleny. Realizace je však závislá na finančních tocích ze státního rozpočtu, získání případných
dotačních prostředků a dalších okolnostech, které mohou
samotnou plánovanou akci ovlivnit.
Věřím, že letošní rok bude úspěšný a v prosinci se budeme moci spokojeně ohlédnout za odvedenou prací.
Přeji nám všem mnoho sil a pevné zdraví.
Ing. Petr Myslivec, starosta města
:

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
4. zasedání 9. ledna 2019
O stavu finančních prostředků na účtech města k 31. 12.
2018 informovala vedoucí finančního odboru. Vedoucí organizační složky MKS Bor a Správy zámku Bor předložili plán
kulturních, společenských a vzdělávacích akcí na rok 2019.
RM schválila:
- podání žádosti o poskytnutí dotace z Národního programu
podpory cestovního ruchu v regionech, dotační titul č. 3 –
Rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu na akci: Dokončení vycházkového okruhu v zámeckém parku města Bor
u Tachova firmou Euro Adiutor-Martin Námešný, Chomutov,
- podání žádosti o dotaci z programu MŽP na pořízení užitkového pracovního vozidla - elektromobilu a na pořízení
rychlonabíjecí stanice,
- pravidla pro využití zámeckých prostorů pro pořádání plesů
organizacemi města,
- provedení opravy čapu rybníka v Borovanech.
5. zasedání 6. února 2019
RM jmenovala konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitelky Mateřské školy Bor (zástupci města
Bor, odborný pracovník odboru školství KÚPK, zástupce od-

boru školství a památkové péče MěÚ Tachov, inspektor Plzeňského inspektorátu ČŠI a zástupce Mateřské školy).
Místostarostka informovala o podání žádosti o dotaci do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019
na akci: Revitalizace návsi v Čečkovicích.
RM schválila:
- pořízení výškopisného a polohopisné zaměření pozemku
pro výstavbu rodinných domů v severní a severovýchodní
zóně
- výměnu detektorů CO v prostoru garáže výjezdového místa
zdravotnické záchranné služby,
- pronájem hasičárny v Holostřevech TJ Sokol Holostřevy, z.s.,
- svoz velkoobjemového odpadu z místních částí na jaře a na
podzim 2019,
- plán údržby zeleně na rok 2019.
6. zasedání 27. února 2019
RM schválila pořízení inzerce v publikaci Cestami krajánků
aneb putování po mlýnech a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku, díl III.
Bc. Jana Šperková, místostarostka města

Kompostárna v Boru a mobilní sběr odpadů
Kompostárna v Boru bude otevřena v letní sezoně od 1.
dubna 2019 do 31. října 2019 vždy v sobotu od 10 do 15 hod.
Mobilní sběr odpadů proběhne v obcích v jarním období
11. a 12. května dle harmonogramu, který bude před sběrem
zveřejněn.
Městský úřad v Boru upozorňuje podnikatelské subjekty v
Boru, že bude provádět kontroly uzavřených smluv při nakládání s odpady dle zákona.

PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Orchestrální akademie
mladých muzikantů na zámku
Již několik let máme výjimečnou
příležitost pořádat v našem zámku koncerty v podání Orchestrální akademie mladých muzikantů, kteří pod
profesionálním vedení Prof. Veit-Petra Schusslera a paní
Hyun Joo Oh hrají skladby světově významných hudebních skladatelů.
Této, dnes již tradiční akce, si velmi vážím, neboť si
uvědomuji, že toto seskupení mladých nadějných muzikantů vystupuje v rámci České republiky pouze v našem
městě Bor. A to je hlavně díky dlouhodobé aktivní spolupráci mezi naším městem Bor a partnerským městem
Pleystein.
.

… přijďte si poslechnout hudbu v zámeckém prostředí
do Velkého sálu zámku Bor, dne 15. 4. 2019 od 19 hod.
Vstupenky budou k dispozici v pokladně infocentra zámku.
Ing. Petr Myslivec, starosta města

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ
Městské kulturní středisko a kino
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: 374 790 441.
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 stře-

diska v Boru. Informace o programu kina a pořádaných
akcích naleznete také ve vitrínách ve městě a jsou zveřejňovány v pravidelném hlášení v městském rozhlasu.

Zahrada Čech - 13. 4. 2019
Zájezd na výstaviště v Litoměřicích
Odjezd z Boru v 7 hod. z autobusové zastávky u kina. Plánovaný návrat v 19 hod. Cena zájezdu 300,- Kč a vstupenku
na výstaviště si hradí každý sám. Přihlášky na zájezd v kanceláři MKS v kině.

Zámecký koncert Mariana Vojtka - 2. 4. 2019
Zahájení XVII. zámecké sezóny koncertem muzikálového zpěváka Mariana Vojtka ve Velkém sále zámku.
Před koncertem bude pro návštěvníky připraveno občerstvení (víno, limo, káva, čaj aj.). Prodej vstupenek na
koncert je v zámecké pokladně.

Slet čarodějnic - 30. 4. 2019
Zámecký parket
Zábavné taneční odpoledne a večer při hudbě na zámeckém parketu. K tanci a poslechu hraje kapela Pády.
Občerstvení a oheň, opékání špekáčků, soutěže o ceny.
Začátek v 17 hodin. Vstupné 60,- Kč.

Den dětí - 6. 6. 2019
KINO DĚTEM - Den plný pohádek v kině v Boru. Promítání
filmového pásma pohádek pro děti. Vstupné zdarma.

Magická esa - 8. 6. 2019
Magická esa – nejlepší světové iluze! + Zrcadlový labyrint - Zájezd do Líbeznic u Prahy
Strhující show Pavla Kožíška. Cena zájezdu 650,-Kč, odjezd z Boru v 9 hod. z autobusové zastávky u kina.

Pohádková cesta - 20. 6. 2019
Cesta povede zámeckým parkem, kde budou pohádkové
postavy a děti budou plnit úkoly. V cíli čeká děti odměna a
oheň na opékání špekáčků. Občerstvení zajištěno.

Extra band revival - 5. 7. 2019
Zámecký parket Bor
Prodej vstupenek v MKS v Boru, vstupné 200,- Kč

Koncert orchestrální akademie Pleystein 15. 4. 2019, Velký sál zámku
Prodej vstupenek v pokladně zámku, vstupné 100,- Kč

Výstava obrazů a fotografií Bärbel Jílkové
16. 4. - 16. 5. 2019

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., od
listopadu
do
konce
března
v pracovní dny od 7,30 do 16 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.

Bärbel Jílková se narodila v Německu, vystudovala stavební průmyslovku v Plzni a žije v Tachově. Výtvarná a
rukodělná činnost jí provází celý život, ráda zkouší nové
věci, maluje a tvoří pro radost. Na výstavě budou k vidění
různé techniky od malby temperou přes kvaš až po kresby a studie architektury. Součástí výstavy bude také malá
ukázka fotografii.

Ples pro rytíře a princezny - 17. 5. 2019
Tradiční ples se uskuteční ve Velkém sále zámku Bor od
17 hod. Pro děti je připraven bohatý program plný soutěží, tanečků a také losování vstupenek o krásné letní
ceny, které se budou hodit na prázdninové výlety a zájezdy, prodej vstupenek bude zahájen 1. dubna.
Vstupné 50,- Kč, děti do 6 let zdarma.

Májová jóga na zámku v Boru - 18. 5. 2019
Jóga s Petrou Šroubkovou ve Velkém sále zámku od 18
do 20 hod., vstupné 100,- Kč
Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace
v zámecké pokladně.

Jarní taneční kurz
V zámeckém sále se uskutečnil další taneční kurz pro
začátečníky s tanečními mistry Cíchovými. Na snímku
jsou účastníci kurzu při závěrečném společenském večeru.

Zámecké historické slavnosti - 12. a 13. 7. 2019
Tradiční letní akce na nádvoří zámku s celodenním dobovým programem, historickým tržištěm, prohlídkami
zámku, zakončená ohňovou show a ohňostrojem. Dobový program na podiu od 12,30 do 23 hod., prohlídky
zámku 10 – 18 hod.

Prázdninový zájezd - 10. – 11. 8. 2019
Zájezd pro děti a rodiče (Hrad a zámek Staré Hrady,
hrad Valdštejn, Muzeum hraček Benátky nad Jizerou a
Bozkovské dolomitové jeskyně), cena zájezdu 1200,- Kč
pro dospělé a 1000,- Kč pro děti, v ceně zájezdu je zahrnuta doprava, ubytování a vstupy do památek a jeskyní.
Platba zájezdu je nutná nejpozději do 10. 7. 2019
v pokladně zámku.

Knihovna
Kino Klub (pod kinem):
4. 4. 2019 – Komiksový workshop pořádaný pro 5. třídy
ZŠ Bor. Ilustrátor Daniel Vydra pořádá dvouhodinovou
lekci tvoření komiksu. Cena 30,- Kč za žáka.
Autorské čtení p. Jindřicha Sahulky – Pověsti kraje
Přimdských chodů, datum bude upřesněn na plakátu
(květen, červen).

Knihbudka v Coopu v Boru
Ve vstupním prostoru obchodního centra Coop Jednota
Tachov v Boru bude od 1. 4. 2019 postavena police
(knihbudka) s vyřazenými a darovanými knihami a časopisy pro děti i dospělé. Knihy si mohou lidé vzít a
ponechat si je. Kdo by nevěděl kam darovat své knihy,
může je odložit do této knihbudky pro další zájemce.

Vyrábění pro děti v knihovně
Velikonoční slepička (práce s ovčím rounem) pod vedením p. Štokingerové v úterý 16. 4. od 13,30 do 17 hod.
S sebou 30,- Kč a nůžky.
Úterý 7. 5. 2019 vyrábění pro děti v knihovně Dárek pro
maminky - překvapení od 13,30 do 17 hod.
S sebou nůžky a 30,- Kč na materiál.

CO SE U NÁS UDÁLO
Dětský karneval v zámeckém sále
Správa zámku pořádala pro děti karneval, který se
uskutečnil v zámeckém sále. Do posledního místa zaplněný sál, spousty hudby, tance a krásných masek
přispělo ke kouzelné zámecké atmosféře. V programu
nechybělo vyhodnocení masek a losování vstupenek.

Masopust
Masopustní průvod, který organizuje Město Bor, se
konal 5. března v Boru na náměstí. Již od rána měli organizátoři plné ruce práce s přípravou. A tak nic nebránilo
tomu, aby mohly být zahájeny masopustní hody u kostela. Počasí ale tentokrát maskám, ani návštěvníkům
nepřálo. Průvod masek doprovázel vítr a déšť. Ani to
však neodradilo organizátory masopustu, aby lidem připomenuli snad nejstarší lidový zvyk u nás. U kostela si
lidé mohli vyslechnout povídání o masopustních zvycích,
zatančit při harmonice a nechyběl ani flašinetář. Program
obohatilo také krásné vystoupení dětí ze Základní školy
v Boru. O občerstvení se postarala Střední škola Bor,
SDH Bor a ostatní trhovci. A tak jste mohli ochutnat lívanečky, smažené šišky se skořicí, svařené víno,
zabijačkové pochoutky a mnoho dalšího.
Takže opět za rok? Zachováme si v Boru tuto tradici?
Budeme rádi, když se k nám připojíte, fantazii se meze
nekladou. Rádi Vás přivítáme i poradíme s výběrem masky.

Dovolte mi touto cestou osobně poděkovat
maškarám, které se zúčastnily
„masopustního reje“ na náměstí v Boru.
Vřelé poděkování patří všem, kteří se na této
významné tradiční akci podíleli a celou ji zabezpečili.
Děkuji za spolupráci!
Ing. Petr Myslivec, starosta města Boru

Vyhodnocení výtvarné soutěže Mistr Theodorik
Správa zámku Bor pořádá každý rok výtvarnou soutěž pro děti s názvem Mistr Theodorik, nejinak tomu bylo i
letos. Porota vybrala z velkého množství obrázků nejhezčí a nejzajímavější ve třech kategoriích dle věku.
1. kategorie
1. Kristýna Paroubková, Domažlice
2. Alice Hegedüšová, Bor
3. Kristýna Hepnerová, Bor
2. kategorie
1. Michala Hoang, Domažlice
2. Petra Lancigrová, Lucie Dolečková, obě Bor a
Karolína Stulíková, Domažlice
3. Karolína Benešová, Angela Phamová a Barbora
Fronková, všechny Bor
3. kategorie
1. Nina Kováčiková, Přimda
2. Michaela Stachová, Bor a Zuzana Jirková, Přimda
3. Nela Hrdličková, Bor a Myroslav Chykirov, Domažlice
Všechny ohodnocené obrázky jsou k vidění po celý
měsíc duben v pokladně zámku v Boru.

ZÁMECKÉ SETKÁNÍ SENIORŮ
… na zámek v Boru zavítali „umělci“ z Dálného východu při oslavě MDŽ.
Pravidelnou akcí města Bor, kterou pořádáme příležitosti oslavy Mezinárodního dne žen, je setkání zástupců
města s našimi seniory, které se i v letošním roce uskutečnilo 8. března v našem zámku.
Po úvodním zahájení programu místostarostkou města vystoupili předškoláci z MŠ, následovalo taneční
vystoupení dětí ze školní družiny ZŠ a program dětí
ukončil pěvecký sbor žáků ZŠ svým recitačním a pěveckým vystoupením.
Vybrané symbolické vstupné bylo rozděleno na dvě
poloviny a předáno ředitelce paní M. Bočanové a řediteli
D. Koblenovi ve prospěch dětí MŠ a ZŠ. Součástí programu byla dámská volenka a napínavé losování o
hodnotné ceny předávané našim seniorům. Plně obsazený sál také navštívili „umělci“ z Dálného východu, kteří
všem přítomným zahráli krátkou hru na motivy pohádky
Mrazík.
Průběhem slavnostního podvečera hrála k tanci a poslechu skupina DM Band. O občerstvení se postarala
„Hospůdka u Burešů“ ze Starého Sedla. Věřím, že jsme
se všichni při letošním setkání na zámku dobře bavili a
společně si užili dostatek zábavy a humoru.

Rád bych touto cestou poděkoval dětem MŠ
a žákům ZŠ za nácvik a kulturní vystoupení.
Především veliké poděkování všem učitelkám,
které s dětmi a žáky nacvičily skvělá vystoupení.
Poděkování patří zaměstnancům Městského úřadu
Bor, kteří se aktivně zapojili a vystupovali
na této významné akci.
Všem našim seniorům přeji mnoho sil, štěstí,
pohodu, radost, vitalitu a hlavně pevné zdraví!
… a za rok na viděnou !
Ing. Petr Myslivec, starosta města

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOR:
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Zimy a sněhu zejména, jsme si letos užili dosyta! Nadílka sněhu byla bohatá! Stavěli jsme malé i velké
sněhuláky, iglú a pohádkové hrady. Ačkoli byl plánovaný i
lyžařský kurz v Mariánských Lázních, bohužel se pro nízký počet uchazečů neuskutečnil.
Každý se v zimě rád podívá na nějakou tu pohádku, a
pokud je v divadelním provedení, je to snad nejlepší. A
tak si děti z obou MŠ mohly užít krásného představení
„Čert a Káča“ v prostorách místního kina. S veselou pohádkou k nám zavítala divadelní společnost DAPDivadelní agentura Praha. Vdavek chtivá Káča se se samotným čertem dostala až do pekla!
Ale, jak už to v pohádkách bývá, konec byl dobrý a peklo
muselo Káči dušičku vrátit zpátky na zem. Ptáte se, jestli
byla svatba? Byla, se švarným a hodným mládencem.
Veselá pohádka byla doprovázena vtipnými písněmi a
krásnými kulisami.
Nedávné období se neslo v duchu masopustních veselic. Na jednotlivých třídách probíhaly maškarní reje!
Tančili tu víly, Spidermani, zdravotní sestřičky, kovbojové,
kočičky a další nápadité masky. Chtěli bychom poděkovat
za velmi kreativní nápady všem maminkám a tatínkům,
protože jedině za jejich spolupráce jsme si maškarní rej
mohli opravdu užít.

Naše poděkování maminkám za jejich lásku a péči
proběhlo také v den Mezinárodního dne žen. S vlastnoručně vytvořenou květinkou, srdíčkem či přáníčkem dítka
své mamince popřála a přidala i sladký polibek. Drobnými
dárečky jsme se snažili potěšit i naše seniory 8. března,
kdy se na pozvání Města Bor sešli v prostorách zámeckého sálu. Pod vedením paní učitelky Dolinské děti ze
třídy Soviček připravily kulturní program.
Blíží se období zápisů, a to jak do ZŠ, tak i do MŠ.
Dne 26. 2. byla panem ředitelem ZŠ Koblenem uskutečněna schůzka pro rodiče dětí, které od 1. září nastoupí do
prvních tříd. Dozvěděli se zde potřebné a podrobné informace před nástupem dětí do školy. Každoročně před
zápisem i my s našimi předškoláčky navštěvujeme ZŠ.
Děti se podívají do prvních tříd, posadí se do lavic a vyzkouší si, jak probíhá vyučování. Pak se ještě projdou

prostorami školy, aby viděly jídelnu, tělocvičnu a družiny.
Doufáme, že nástup do ZŠ 1. září tak pro školáčky bude
mnohem snazší.
Zápis do MŠ se uskuteční 9. května v MŠ v Borské
ulici. /Podrobné informace naleznete na webových
stránkách MŠ Bor/. V den zápisu mohou rodiče s nově příchozími dítky také navštívit jednotlivé třídy a
seznámit se s jejich prostředím.
„Jaro ťuká na dveře, kdopak z nás mu otevře?
Kdo má k jaru zlatý klíč? Je to přece petrklíč!“
I když nás všechny poslední dobou potrápila divoká
vichřice doprovázena deštěm, ale i sněhem, přesto se
příroda začíná pozvolna probouzet - vykukují první sněženky, krokusy, petrklíče a hlasy ptáčků jsou slyšet čím
dál víc! A že je tomu tak, potvrdil i přílet borského čápa
Kamila, který už jistě netrpělivě očekává svou partnerku
Kamilu!
Krásné a provoněné jaro přejeme všem lidem kolem
nás!
Za MŠ Milada Bočanová a Ivana Nožinová

Tomáš Artim, Miroslav Soták, Daniel Krivda, Miloslav Pojer.
Poděkování patří TJ Sokol Bor, především paní Boženě Podlipské, za poskytnutí zázemí v sokolovně.
Za úsek sportu ŠSK ZŠ Bor Dušan Hovězák

BORŠTÍ VÝTVARNÍCI
Poprvé v letošním roce se uskutečnila výstava
Klubu výtvarníků Borska v Regionálním muzeu
Kladrubska.
K vidění byly obrazy, šperky, sochy, keramika. Vystavovali též tři noví členové Klubu. Výstavu zahájil ředitel
muzea Ing. Parlásek, představil všechny vystavující členy, J. Rybecký přivítal přítomné a vzácné hosty. Členka
plzeňského divadla hrou na klavír se postarala o hudební
vložku.

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Lyžařský výcvik na Božím Daru
Od pondělí 18. 2. do neděle 24. 2. jsme se my, žáci
ZŠ Bor, zúčastnili lyžařského výcviku na Božím Daru.
Hned v pondělí nás učitelé rozdělili do tří družstev podle
lyžařských dovedností. Během týdne se všichni tak zlepšili, že třetí družstvo bylo zrušeno, a to díky naším
učitelům. V pátek proběhly závody ve slalomu za velmi
nepříznivého počasí, a i přesto to všichni zvládli bez úrazu. V sobotu jsme vyměnili lyže za běžky, na kterých nás
ráno doprovázela zmrzlá stopa, ovšem odpoledne to byl
pro všechny krásný a velmi zábavný zážitek. No a nakonec nastalo nedělní ráno, které znamenalo loučení
s krásně prožitým týdnem.
Lyžařský výcvik jsme si velmi užili díky panu Komárkovi, paní učitelce Hrubé a panu řediteli Koblenovi.
Děkujeme za tento krásný týden.
Za všechny lyžaře Hana Muchová 9.B

Doma se našim basketbalistům dařilo
Basketbalisté borské základní školy vyhráli okresní
přebor.

Vernisáž proběhla v přátelské atmosféře a všichni se
rozcházeli plni dojmů a obohaceni o skvělý umělecký zážitek.
Členové Klubu si zaslouží poděkování za instalaci
svých děl i za pohoštění, které každý vystavující připravil.
Obdiv patří staronové člence Friedě Kolčavové, která přispěla svými květinovými aranžemi a rovněž nejmladším
vystavujícím, dětem z keramického kroužku z Boru.
Prostě skvělá nálada, parta i hosté a nádherné prostory muzea. Panu řediteli muzea v Kladrubech a
personálu vřelý dík.
Klubu výtvarníků Borska, člen výboru Jan Rybecký

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH
Druhý ročník zabijačkových hodů v Borovanech

Seriál zápolení školních sportovních týmů AŠSK
okresu Tachov pokračoval v úterý 12. března v borské
sokolovně. Sešly se zde kolektivy nejstarších chlapců,
aby poměřily své síly v basketbalu. Na úspěchy
z předešlých let navázali kluci z pořádající ZŠ Bor. Postupně porazili ZŠ Kostelní Tachov 16:10, ZŠ Hornická
Tachov 22:4, Gymnázium Tachov 16:10 a ZŠ Zárečná
Tachov 13:6.
Za vítěznou ZŠ Bor skončila druhá Základní škola
Kostelní Tachov, třetí ZŠ Hornická Tachov.
Bor reprezentovali: Michal Říha, Jiří Jirka, Jaroslav
Sinkule, David Liška, Martin Kovanda, Vojtěch Lagron,

Po úspěšné premiéře v roce 2018 byl naplánován na
dny 15. a 16. 2. 2019 další ročník zabijačkových hodů. Je
to příležitost, kdy se scházejí nejen obyvatelé Borovan,
ale rádi přijedou i ti, kteří zde dříve bydleli nebo mají vřelý
vztah k obci.
Pátek byl zaměřen na bourání masa a výrobu některých pochutin, které na zabijačce nesmí chybět. Na návsi
u boudy byl postaven stan a byly dovezeny všechny potřebné nástroje a pomůcky.
V sobotu mistr řeznický již v 5 hod zatopil pod kotlem
a vybrané maso putovalo pod pokličku. Kolem 8. hodiny
se začali scházet první účastníci a v 9 hodin to propuklo.
Na vál putoval ovar, následovala výroba tlačenek, jitrnic a
jelit. Závěrečným jednáním bylo zavaření polévky prdelačky. Ochucení výrobku se provádělo kolektivně,
avšak poslední slovo a právo veta měl vždy mistr řeznický. V průběhu celého dne byli všichni účastnici
zásobováni řízky a dalšími výrobky, které připravovaly
vybrané kuchařky na dislokovaném pracovišti. V podvečerních hodinách, kdy již prosluněný den končil, jsme
všichni zaplnili boudu, kde se ochutnávaly plody naší
práce a následně zapíjely pěnivým mokem. Žlučníkáři,
dietáři a milovníci sladkostí si rovněž přišli na své. Mohli

si vybrat z několika druhů buchet, koláčků, cukrářských
výrobků, které upekly a přinesly místní kuchařinky.
Při skvělém jídle a pití se dobře debatuje a čas rychle
utíká. Hovořilo se o starostech i slastech života, vzpomínalo se i na osoby z Borovan, kteří již mezi námi nejsou,
ale jsou a stále budou součástí historie obce. Všichni
účastníci, kteří se finančně podíleli na této akci dostali při
odchodu bohatou výslužku. Ti poslední odcházeli v brzkých ranních hodinách.
Co říci závěrem? Poděkování patří všem, kteří se aktivně účastnili. Počínaje u žen, které prakticky celý den
stály u plotny, obsluhy u nabíječky a konče u umývačů
nástrojů a nádobí. Vyzdvihnout se však musí mistr řeznický, který na vše dohlížel, rozděloval úkoly,
usměrňoval, míchal a celé to představení zvané zabíjačka režíroval. Uplatnil všechny své zkušenosti v této
oblasti, poskytl nářadí, nástroje i vlastní zázemí ke zdaru
akce. Když jsme pak po dvoudenním maratonu usedli v
boudě, byli jsme unavení, ospalí a upracovaní. Vkrádala
se myšlenka, že příště již dělat nic nebudeme. Nebojte
se, po pár hodinách jsme z melancholických myšlenek
vystřízlivěli a již plánovali další ročník, který bude ještě
lepší než ten letošní. Vždyť lidé, přátelé a známí se mají
scházet, hovořit o svých starostech, plánech a úspěších a
nacházet tak k sobě cestičky v dnešní uspěchané době a
„vo tom to je“.
Takže na shledanou na zabijačkových hodech v Borovanech v roce 2020.
Josef Bambas, Borovany

V neděli se pak konaly eliminační a finálové soutěže.
V eliminačních soubojích porazila Kristýnka Anežku Kopalovou ze Střeleckého klubu Libichov 6:0. Postoupila do
finále a o zlatou medaili se utkala s Markétou Andrlovou,
která
v eliminacích
porazila
Evu
Kalinovou
z Lukostřeleckého oddílu TJ Humpolec. V napínavém finálním souboji byla úspěšnější Markéta. Kristýnka
nezvládla psychickou zátěž a podlehla 2:6. Získala pro
Lukostřelecký klub Tachov stříbrnou medaili. Byl to
velmi pěkný úspěch a Kristýnce Drapákové patří poděkování za úspěšnou reprezentaci klubu, školy i
města!
Jaroslav Juran,
předseda a trenér Lukostřeleckého klubu Tachov

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ

ZÁJEZD DO MUZEA VE SPEYERU

Zpráva o činnosti Klubu seniorů
Začátkem roku jsme při setkáních využili spolupráci
s kulturními institucemi města.
V lednu jsme využili pozvání na Filmové putování od
hradu Švamberk ke hradu Volfštejn. Tak jsme se
v místním kině mohli dozvědět nejrůznější zajímavosti a
možné pověsti, které se týkaly právě těchto hradů.
Dne 8. března, jsme využili pozvání na setkání seniorů při příležitosti MDŽ ve Velkém sále zámku v Boru,
které pro nás připravili zástupci města ve spolupráci se
správou zámku. Tradičně bylo na programu vystoupení
dětí MŠ pod vedením učitelky Jany Dolinské a jako vždy i
letos jsme velice kladně ohodnotili výkony dětí i práci jejich učitelky. V další části programu vystoupily „zpěvačky
a tanečnice“ pod vedením paní Evy Čurkové. Nezklamal
ani pěvecký soubor ZŠ doplněný recitací, to vše pod vedením paní učitelky Anny Sudové.
Celým odpolednem nás provázelo vystoupení dua
DM Band Planá, které hrálo k tanci i poslechu. Ovšem
překvapením bylo ztvárnění pohádky o Mrazíkovi
v podání pracovníků a pracovnic úřadu, doplněné starostou a tajemníkem. Dle názoru přítomných to bylo velice
zdařilé vystoupení.
Všem vystupujícím i pořadatelům patří náš dík a přání, aby za rok to bylo zase takto zdařilé odpoledne.
Jaroslava Jáchimová

Klub přátel historie pořádá dne 25. 5. 2019 zájezd
pro veřejnost do Technického muzea v německém
Speyeru.
K vidění jsou zde krom jiných i neobyčejné exponáty
velkých rozměrů, jako jsou letadla, ponorka, kosmický
kluzák BURAN a další. Více o muzeu se dozvíte na jeho
webových stránkách: https://speyer.technik-museum.de.
Podrobnější informace o zájezdu v případě zájmu na tel.
76280787 nebo na webových stránkách Klubu přátel historie: https://www.klubhistoriebor.cz/

STŘÍBRNÁ LUKOSTŘELKYNĚ
O víkendu 9. a 10. února 2019 se v Kostelci na Hané
konalo Mistrovství České republiky žactva v halové
lukostřelbě. Závodů se zúčastnilo celkem 109 střelců
různých kategorií. Lukostřelecký klub Tachov reprezentovala pouze jediná závodnice: Kristýnka Drapáková,
žákyně 6.B třídy Základní školy v Boru. Soutěžila
v kategorii mladší žákyně holý luk. V sobotní kvalifikaci
nastřílela nejlepší výsledek 465 bodů a skončila na prvním místě. To bylo o 105 bodů více, než druhá Markéta
Andrlová z klubu Lukostřelci Českého lesa.
.

Foto: Robert Drapák

SLUŽBY ALFA HUMAN SERVICE
Pečujete dlouhodobě o někoho blízkého a ztrácíte
sílu, energii a motivaci? Pomoc je tady.
Dlouhodobá péče o blízké v domácím prostředí je
náročná, ať už jejich „handicap“ způsobilo cokoli (úraz,
nemoc či zdravotní postižení). Pečující velmi vyčerpává,
a aniž si to mnohdy uvědomují, dostávají se do situace,
kdy nemyslí sami na sebe a jen se starají o druhé.
Pak se pohybují v začarovaném kruhu: musím, to
zvládnu, já nic nepotřebuji, nemám čas na nic jiného, na
mně nezáleží, až potom, jindy…. Je třeba si ale uvědomit,
že pouze ten člověk, který má z čeho čerpat, může svoji
energii předat dál a být tak platnou pomocí a oporou
blízkého, o kterého pečuje. A říct si o pomoc neznamená
v žádném případě selhat.
Chcete si „jen“ popovídat, sdílet své zkušenosti nebo
očekáváte dlouhodobou pomoc? Nic není špatně a
společně lze najít tu správnou cestu. Ozvěte se na linku
Alfa
Human
Service
722913784
(Bc.
Slávka
Štokingerová),
nebo
napište
e-mail:
konzultace@alfabet.cz. Uvidíte, že uděláte krok
správným směrem. Služby Alfa Human Service pečujícím
jsou nyní financovány v rámci Operačního programu
Zaměstnanost ESF a z toho důvodu jsou tyto aktivity
klientům poskytovány bezplatně. Další informace najdete
na www.alfahs.cz.
Bc. Slávka Štokingerová
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Stavební a zednické práce,
interiéry, dlažby, obklady
Jiří Havel, Stráž 112
Tel. 603 704 435, e-mail: haveljiri70@email.cz
PLACENÁ INZERCE

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 - 209,- Kč/ ks.
Prodej: 7. dubna, 12. května a 9. června 2019
Bor – u vlak. nádraží – 14,20 hod.
Prodej: 17. dubna, 24. května a 24. června 2019
Bor – u vlak. nádraží – 10,20 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9 - 16 hod. Tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

