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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Jak dlouho žiji,
to nezávisí na mně.
Ale jestli skutečně žiji,
to na mně závisí.“
Seneca

Vážení spoluobčané a čtenáři,
úvodem dnešního vydání Borského zpravodaje Vám
přeji úspěšný nový rok a jeho pohodové prožití ve zdraví.
Na prosincovém řádném jednání zastupitelstva města
zastupitelé schválili rozpočet našeho města na rok 2020.
Proto mi dovolte, abych Vás v dnešním vydání zpravodaje podrobněji seznámil s plánovanými investičními
záměry, akcemi a opravami letošního roku.
Významnou akcí je rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Bor, která z důvodu rozsahu prací a celkové
finanční náročnosti, bude v letošním roce zahájena a dokončena v příštím roce. Z předešlého roku se nám
přesunula realizace nové fasády na budově MŠ v ul.
Školní. Poliklinika získá nové provozní vozidlo a na
budově polikliniky bude zateplena fasáda části B a A
(atrium). Pro pečovatelskou službu je plánováno pořízení
vozidla pro domácí zdravotní péči.
V oblasti realizace dopravních staveb lze jmenovat
rekonstrukci Finské ul., opravu chodníku v ul. Školní,
kde mezi nově vybudovanými chodníky ve směru na Doly
bude asfaltový povrch nahrazen betonovou dlažbou a
v návaznosti na úpravu terénu za věžákem bude vše dokončeno stavebními úpravami komunikace a stávající
parkoviště bude rozšířeno o nová stání pro osobní automobily.
Na hřbitově v Boru budeme pokračovat na celkových
úpravách. Navýšená část terénu bude nově osázena keři a stromy. Válečný hrob v přední části projde celkovou
opravou. Rozšiřování zeleně je plánováno také na nově
vytvořených terénních modelacích za věžákem, kde bude
finální
úpravou
vytvořeno
odpočinkové
místo
s posezením. Děti získají skluzavku a nové herní prvky.
Na zámku je plánována obnova severní a západní
fasády severního křídla a rekonstrukce dolního nádvoří I. etapa. Na zámeckém parketě proběhne oprava
terénu pod stoly a plochy před WC, včetně dalšího doplnění stoly a lavicemi. Herní prvky budou doplněny
stolem na stolní tenis. Na budově sokolovny je plánována poslední etapa výměny střešního pláště. V části
budovy Fitness bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení (ženy, muži) a proběhne výměna vstupních
dveří. Fotbalové travnaté hřiště na stadionu Bor získá automatický závlahový systém a na víceúčelové ploše je
plánováno umístění workoutového hřiště.

V letošním roce dokončíme instalaci nových bezpečnostních kamer. Jak jsem již uváděl v prosincovém
vydání zpravodaje, tak nově budou monitorována místa
jako např. parkoviště pod kinem, výše uvedený zámecký
parket, sportovní plocha za věžákem a další. Díky dotaci
od Plzeňského kraje tak bude instalováno 8 nových kamer, včetně dvou nových obrazovek na Obvodním
oddělení PČR v Boru, které kamerový systém maximálně
využívá. Dotace od Ministerstva průmyslu z programu
EFEKT 2020 podpoří výměnu části svítidel na území
města. Získaná dotace od Státního fondu životního prostředí přispěje k pořízení užitkového elektromobilu a
nabíječky. Získaná dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu pomůže s nákupem lesní techniky
(traktor, lesní fréza a vyvážecí vlek) pro naše lesní hospodářství. Dotační prostředky od Státního fondu
kinematografie částečně pokryjí výměnu sedadel a podlahové krytiny v kině budovy MKS.
Vyčleněné finanční prostředky pro naše osady umožní v Kosově zřízení autobusové zastávky, včetně
opravy komunikace. V případě získání finanční podpory
od Ministerstva zemědělství na projekt oprava a odbahnění návesního rybníka v Čečkovicích je provedení
akce plánováno na letošní rok. V obcích Damnov a Holostřevy
bude
provedena
v součinnosti
s ČEZem
rekonstrukce veřejného osvětlení. Ve spolupráci
s firmou CTPark Nová Hospoda budou Doly odkanalizovány v severní části zástavby obce.
V oblasti projektové rozpracovanosti a připravenosti zůstává prioritou stavba domu s pečovatelskou
službou. V současné době se dokončuje projekt ke stavebnímu povolení. Zahájení stavby je plánováno na
konec roku 2020 a dokončení v roce 2021. U víceúčelového objektu zázemí stadionu Bor se dokončuje projekt
ke stavebnímu povolení. Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení se také dokončuje u novostavby
objektu SDH Damnov.
Mezi rozpracované projektové dokumentace letošního roku na dopravní stavby patří opatření pro regulaci
rychlosti na silnici III/19851 Školní ul., parkoviště Západočeská ul., řešení komunikačního napojení pozemku ppč.
2146/17 a 2146/8 v Nádražní ul., řešení odpočinkové plochy, vč. parkovacích stání pro osobní automobily u
plánované stavby domu s pečovatelskou službou a zřízení parkovacích stání v ul. Přimdská. Významným a
potřebným dopravním projektem je cyklostezka z Boru
k průmyslové zóně Nová Hospoda. Dalšími připravovanými dopravními projekty je zřízení chodníku v ul.
Požární, zřízení chodníku ulice Školní – Borská (od ZŠ
směrem do ul. Přimdská a MŠ Borská) a bezpečnostní
řešení přechodu pro chodce před ZŠ.
V rámci bytových potřeb po provedených hydrogeologických průzkumech v severní části města vymezené
k individuální zástavbě RD bude zpracována projektová
dokumentace přípravy pozemků. Studie novostavby bytových domů navazující na uvedenou lokalitu je
rozpracována.

Dalšími připravovanými projekty je odbahnění rybníka
a výměna požeráku v Málkovicích, odbahnění rybníka
v Kurojedech. V zámeckém parku je rozpracován projekt
na rekonstrukci kamenného mostu. V areálu ZŠ Bor je
plánováno zpracování projektové dokumentace na vybudování víceúčelového hřiště.
Důležitým rozhodnutím zastupitelstva města je příprava projektové dokumentace pro řešení vodovodu
v místních částech. V současné době probíhá dotazníkové šetření v několika částech města ke zjištění
vážného zájmu připojení obyvatel na skupinový vodovod.
Po vyhodnocení bude zahájeno zpracování projektových
dokumentací a následně rozvržena a naplánována realizace.

definuje pojem „sezónní svoz“ následovně: Sezónní svoz
je takový svoz, kterým se provádí svoz odpadů svozovou
firmou v časovém úseku pěti měsíců kalendářního roku,
v období měsíců května až září. Sezónní svoz lze použít
pouze pro stavby označené číslem evidenčním.

PLATBA

SPLATNOST

OBDOBÍ

Vážení čtenáři,
výše uvedené projekty, stavby a akce byly pro letošní
rok schváleny zastupiteli města. Náměty a požadavky
z místních částí byly předloženy zástupci jednotlivých
osadních výborů.
Realizace jednotlivých plánovaných projektů a akcí je
závislá na finančních tocích ze státního rozpočtu, průběhu a získání dotačních prostředků. V dnešní době však
vše ovlivňuje zahlcenost projektantů a realizačních firem
zakázkami.
Děkuji Vám všem za spolupráci a přeji pohodový
nový rok.
Petr Myslivec, starosta města

Jednorázová

do 31. 3.

1. 1. – 31. 12.

do 31. 3.

1. 1. – 31. 7.

do 31. 8.

1. 8. – 31. 12.

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
20. zasedání dne 27. 11. 2019
Rada města schválila plán práce RM na rok 2020.
Rada města stanovila oddávací dny na rok 2020, jsou to
tyto soboty: 18. 1., 22. 2., 14. 3., 28. 3., 18. 4., 9. 5., 6. 6.,
20. 6., 18. 7., 8. 8., 22. 8., 5. 9., 10. 10., 14. 11. a 12. 12.
Doba oddávání se stanovuje od 10 do 14 hodin.
21. zasedání dne 11. 12. 2019
Zhotovitelem stavby: Zámek Bor – obnova severní a západní fasády severního křídla bude firma BKV Stavební
společnost s.r.o., Bor.
Zhotovitelem akce: Modernizace sálu městského kina
v Boru bude firma HOKO-VH s.r.o., Vlčnov.
Jana Šperková, místostarostka města

Obecně závazné vyhlášky města a jejich
nové úpravy
Městské zastupitelstvo v závěru uplynulého roku
schvalovalo hned dvakrát po sobě vydání celkem čtyř
obecně závazných vyhlášek 1 – 4/2019 a k nim přibude
na prvním zasedání zastupitelstva v letošním roce další
s číslem 1/2020. Veškeré změny ve vyhláškách byly vynuceny účinností nového nařízení v oblasti odpadového
hospodářství a pak především změnou zákona o místních
poplatcích. Přitom jsme se snažili uplatnit v novém znění
vyhlášek i podněty občanů a odborníků, kteří s obsahem
vyhlášek dennodenně pracují.
A nyní k jednotlivým důležitým změnám vyhlášek:
OZV č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území města Bor. Vyhláška byla doplněna o nový druh
komunálního odpadu, a to „jedlé oleje a tuky“ a stanovuje označení sběrných nádob v barvě zelené a názvem
odpadu.
OZV č. 2/2019 o stanovení poplatku za komunální
odpad na území města Bor. V této vyhlášce se přesně

Dále se změnily termíny splatnosti dle následujících
tabulek:
1) Plátce poplatku uhradí poplatek, který není za sezónní
svoz, maximálně ve dvou stejných splátkách
v termínech splatnosti podle následující tabulky:

Dvě splátky
1. část
Dvě splátky
2. část

2) Plátce poplatku uhradí poplatek za sezónní svoz
v termínu splatnosti dle následující tabulky:
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Jednorázová

Do 31.3.

1. 5. – 30. 9.

OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu (dříve
z ubytování). Dle nového zákona se velice zúžila možnost
vybírání poplatku, a to jen z úplatného pobytu trvajícího
nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u
jednotlivého poskytovatele pobytu. Déle trvající pobyt se
nezpoplatňuje. Do vyhlášky byl doplněn článek o
evidenční
povinnosti
ubytovatele
a
vzhledem
k přechozímu značnému omezení rozsahu poplatníků
město přistoupilo ke zvýšení sazby z původních 6,- Kč na
21,- Kč v roce 2020 a 27,- Kč v roce 2021. Nový zákon
o poplatcích rozšířil počet kategorií osvobození od
poplatku ze 3 na 8.
OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze psů. Ta se příliš
nezměnila. Pouze dle zákona byla velmi zúžena kategorie vlastníků psů pro sníženou sazbu. Ta se bude týkat
pouze osob starších 65 let.
O změnách v připravované OZV č.1/2020, týkající se
poplatků z užívání veřejného prostranství, Vás budu informovat po jejím schválení v dubnovém zpravodaji.
Miroslav Cvrk, tajemník MěÚ Bor

Třídění a recyklace odpadů
Dovolte, abych všem spoluobčanům poděkovala za
zapojení do systému nakládání s odpadem, za třídění
odpadu a za snahu udržet naše město čisté.
Zájem společnosti v oblasti odpadového hospodářství
je takový, aby se odpad co nejvíce třídil a k dalšímu ukládání nebo spalování docházelo pokud možno co
nejméně. Aby se vytříděný odpad dále recykloval a použil
znovu.
Je dobře, že množství vytříděných odpadů každoročně roste, přesto je vhodné a potřeba podat několik
informací ve věci třídění a ukládání některých odpadů.
Se vzrůstajícím množstvím a různými variantami obalových materiálů se stává, že s některými druhy odpadů
mají občané stále problém, jak jej vytřídit a co do kterého
kontejneru vhodit. Jedná se zejména o těžko identifikovatelné odpady o tzv. kompozitní obaly – to jsou obaly
z více druhů materiálů, nelze je totiž recyklovat, jako jsou
například sáčky od kávy, blistry od léků, zvířecí kapsičky,

sáčky od koření aj. a proto nepatří do jakéhokoliv tříděného odpadu. Dalšími chybami jsou fotografie,
laminované papíry nebo účtenky na termopapíru nesprávně vytříděné do modrého kontejneru na papír.
Varné sklo či keramika rovněž nepatří do zeleného kontejneru na sklo.
Ukládání BIO odpadu v zimním období od 1. prosince do 31. března je zajištěno na sběrném dvoře odpadů
(dále jen SDO) Bor do kontejneru na BIO odpad. Od 1.
dubna do 30. listopadu BIO odpad bude možné opět odkládat do BIO kontejnerů umístěných na sběrných
místech a na místní kompostárnu. Odpad typu textil,
hračky, obuv, kabelky, aj. je nutné vložit do igelitových
pytlů a ty do kontejnerů na textil umístěných na SDO Bor.
Již od prosince 2019 ve městě Bor – Borská (čp.
548); Přimdská u uhelny (u č.p. 705); Požární (u č.p.
532); Na Výsluní (u č.p.577); Sadová (u č.p. 726) a
v obcích Holostřevy; Damnov; Vysočany – sídliště za č.p.
42; Vysočany u č.p. 53; Vysočany u č.p. 66/3 jsou
k dispozici kontejnery pro oddělené soustřeďování jedlých olejů a tuků. Tady je potřeba slít použitý olej z pánve
nebo fritovacího hrnce po vychladnutí do uzavíratelných
PET lahví a až následně uložit do těchto kontejnerů.
Přes všechny pozitivní věci musím zmínit jednu neřest a to je způsob ukládání odpadů do separačních
nádob. Jedná se převážně o kontejnery na papír a plast,
kde mnoho z nás odkládá krabice a objemné obaly tak,
jak z nich vyndali své nové věci. Ku prospěch všech je
nutné, aby krabice byly rozložené na co nejmenší objem
a plastové lahve, je nutné sešlápnout také, abychom nevyváželi vzduch a platili za to peníze. Buďme ohleduplní
k sobě tím, že do kontejneru vložíme odpad „slisovaný“ a
umožnili všem odložení odpadu bez nepořádku okolo.
Vždyť my tady bydlíme a je jen na nás jak si město budeme udržovat.
Hana Kozáková, OSMI

KABELOVÁ TELEVIZE A DVBT-2
Ve středu 22. 1. 2020 se uskutečnil přechod na
DVBT-2 vysílání v Boru a ve Vysočanech. Pro vás jako
zákazníky to znamená naladění svých televizorů pro přijímání signálu DVBT-2. Pokud budete chtít přijímat větší
rozmezí televizních programů je nutné zakoupení set-top
boxu, který musí mít normu H.265/HEVC.
V normě DVB-T zůstávají základní české programy: ČT1 HD, ČT2 HD, ČTD/ART HD, ČT Sport HD, ČT
24 HD, NOVA HD, NOVA Cinema HD, Prima HD, Prima
Zoom HD, Prima Max HD,Prima Cool HD, Barrandov
TV HD, Barrandov
KINO HD, STV1 HD, STV2 HD, místní vysílání(ZKTV) a
nebude tedy zapotřebí pořizovat nové zařízení.
Další informace můžete získat u SBTH Bor, naše klientská SVJ také na portále POSCHODECH nebo na
stránkách www.zktv.cz a www.ktml.cz.
Milada Huláková, SBTH Bor

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ
Městské kulturní středisko a kino
Vstupenky do kina je možné platit platební kartou
v pokladně kina. Program kina a akcí naleznete na webových stránkách Městského kulturního střediska
v Boru www.mksbor.cz. Zde je možné si on-line zakoupit vstupenky do kina i na kulturní akce pořádané MKS
nebo zarezervovat. Rezervaci lze provést také
v pokladně kina, tel: 374 790 441. Na našich facebookových stránkách kina naleznete stále aktuální informace
o programu.

Nemáte pro partnerku dárek k Valentýnu? Připravíme
pro Vás dárkový poukaz na zábavný pořad Večer
s astrologem.

Večer s astrologem – 14. 2. 2020
Kino klub, od 17 hod. Richard Sacher - astrologií se zpívající novinář věnuje již od roku 2001. Své předpovědi
publikuje v týdeníku Spirit a příležitostně v MF Dnes. Prezentoval se i v pořadu ČT Sama doma. Během pořadu
Richard Sacher zasvětí publikum do tajů astrologie, zároveň povypráví veselé historky ze své praxe. Hlavní část je
věnována tématům partnerské vztahy a předpověď pro
jednotlivá znamení v následujících měsících. Uslyšíte také převzaté hity 70. až 90. let, např. Nádherná od Pavla
Nováka, anebo naopak zábavné předčítání z některé z
jeho knih (např. Největší trapasy mého života).
Vstupné činí 250,-Kč (v ceně malé občerstvení). Počet
míst je omezen, proto si vstupenku zajistěte včas
v kanceláři MKS v kině.

Filmové putování od hradu Gutštejn ke hradu Starý Herštejn – 2. 3. 2020
Sál městského kina, od 17 hod., komponovaný pořad.
Moderátor televizního seriálu Pověsti a záhady českých
hradů Libor Marek představí dva regionální hrady. Majestátní Gutštejn a pohraniční Starý Herštejn u Poběžovic.
Dvojici filmů doplní film třetí, který si návštěvníci budou
moci vybrat sami a to pomocí hlasování. Na vylosovaného výherce čeká DVD z autorovy dílny. Promítání je
vhodné i pro rodiny s dětmi nad 7 let, protože obsahuje
pověsti, zajímavosti a tajemno. Vstupné činí 50,-Kč a vstupenky je možné si zakoupit v pokladně a kanceláři MKS
v kině, nebo on-line na www.mksbor.cz.

Klubový pořad „Na stojáka“ – 20. 3. 2020
Sál městského kina, od 18 hod.
Účinkují: Karel Hynek, Adéla Elbel, Dominik Heřman Lev
nebo Daniel Čech. Vstupné činí 250,-Kč v předprodeji,
280,-Kč v den konání akce. Vstupenky si zajistěte včas
v pokladně, či kanceláři MKS Bor. On-line na
www.mksbor.cz.

Zájezd Praha Divadlo Broadway – Kocour
v botách - 5. 4. 2020

Knihovna
Od 3. 2. do 21. 2. bude knihovna uzavřena.
Akce knihovny: Březen měsíc knihy

Zájezd do sklípku – 18. - 19. 4. 2020
Jarní výlet do vinného sklípku do Velkých Bílovic spojený
s prohlídkou města a zámku Pardubice (sobota) a hradu
Český Šternberk (neděle). V neděli společný oběd
v restauraci U Raušů ve Velké Bíteši.

Besedy se ZŠ Bor (termíny dle domluvy)
Jan Opatřil – 12. 3. 2020, beseda žáků se spisovatelem
v Kino klubu Bor
Velikonoční vyrábění pro děti – 24. 3. 2020, od 13,30
do 16,30 hod., s sebou nůžky a 30,- Kč na materiál, nutná rezervace na tel. 739 640 461 nebo 374 790 497.
Noc s Andersenem – 27. 3. 2020, 20. ročník, spaní dětských čtenářů v knihovně.

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, 607 038 246 a
e-mailu: zamek@mubor.cz. Zámecké infocentrum a pokladna
má otevřeno v období od října 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.

Zámecká plesová sezóna 2020
1. února – Městský bál ve stylu 30. a 40. let
8. února – Ples osadních výborů (již obsazeno)
14. února – Dětský karneval (již obsazeno)
28. února – Zdravotnický ples
6. března – Setkání seniorů v rámci MDŽ
14. března – Hasičský ples
27. března – Setkání učitelů

Zájezd na muzikál Čarodějka – 21. 3. 2020 – již
obsazen, rezervované vstupenky je nutné vyzvednout
nejpozději do 14. 2. 2020 v pokladně zámku (možnost platby
kartou).

Koncert skupiny HLASOPLET – Zahájení zámecké sezóny – 3. 4. 2020
Zámek Bor – Velký sál, od 18 hod., vstupné 100,- Kč, občerstvení zajištěno, v sále stolové uspořádání. Rezervace
míst v pokladně zámku, tel. 374 789 198 nebo
607 038 246. Z důvodu omezené kapacity je rezervace
nutná.

Cena zájezdu je 1 800,- Kč, cena zahrnuje dopravu,
ubytování ve dvou nebo třílůžkových pokojích s příslušenstvím, jídelní a nápojové menu ve sklípku
(večeře, degustaci vína, obložené talíře, víno dle libosti), honorář cimbálovky a vstupy do památkových
objektů.
Odjezd z Boru v sobotu 18. 4. v 7 hodin ze zastávky u kina, návrat v neděli 19. 4. okolo 19 hod.
Rezervace v pokladně zámku nebo na tel. 374 789 198,
607 038 246, na e-mailu: zamek@mubor.cz. Z důvodu
velkého zájmu a omezené kapacity doporučujeme včasné rezervace. Platba zájezdu je nutná nejpozději do 31.
3. 2020 v zámecké pokladně (možnost platby kartou).

Prázdninový zájezd – 8. - 9. 8. 2020
Tradiční zájezd pro děti a rodiče – v letošním roce
Vás čeká Zábavný park pro celou rodinu Fajn park
Chlumec nad Cidlinou, zámek Karlova Koruna, Historická vesnice umění a řemesel a bylinná zahrada
Botanicus Ostrá, Mořský svět Praha.
Cena zájezdu je 1 400,- Kč pro dospělé a 1 200,- Kč pro
děti, v ceně zájezdu je zahrnuta doprava, ubytování se
snídaní v domově mládeže v Poděbradech ve čtyř nebo
pětilůžkových pokojích a vstupy do všech památek a
atrakcí. Rezervace zájezdu již nyní v pokladně zámku
nebo na tel. 374 789 198, 607 038 246, a na e-mailu:
zamek@mubor.cz. Platba zájezdu je nutná nejpozději do
30. 6. 2020 v pokladně zámku (možnost platby kartou).
Z důvodu velkého zájmu a omezené kapacity doporučujeme včasné rezervace.
Pro děti je připravena víkendová soutěž o pěkné knihy a
cestovní balíček se svačinkou.
.

CO SE U NÁS UDÁLO
Koncert Václava Neckáře v zámeckém sále

ŽIVOT V NAŠICH OBCÍCH
Mikuláš, anděl a čerti v Kurojedech

Dne 7. 12. proběhl ve Velkém sále zámku Bor velmi
krásný koncert hudební legendy Václava Neckáře a skupiny Bacily.

Vánoční spaní
Těsně před Vánoci a to přesně 20. 12. 2019 jsme se
sešli na tradičním spaní v knihovně. Nechyběly soutěže,
bobřík odvahy, dětská diskotéka, hraní společenských a
skupinových her (židličkovaná). Někteří ještě zvládli číst
při baterce do pozdních nočních hodin a povídat si do
brzkých ranních hodin. Mezi 24 děvčaty jsme měli dva
odvážné kluky. Ještě se nám nestalo, že bychom ráno
zaspali, ale povedlo se. Vstávali jsme po osmé hodině a
jen taktak jsme stihli snídani a vše sbalit do devíti, než
přišli rodiče. Chtěla bych dětem poděkovat, že byly bezvadné a rodičům za připravené dobrůtky.
Iva Křižková, knihovna

KURZ OLEJOMALBY PRO SENIORY
V PAVLOVICKÉM ATELIÉRU
Otevřené kurzy jsou určeny všem, kteří chtějí proniknout do tajů olejomalby. Hlavním cílem kurzu je zasvětit
Vás do základních postupů a malířské techniky pro vznik
kvalitního obrazu. Kurz probíhá v Pavlovickém atelieru i v
plenéru a je vhodný pro úplné začátečníky. Nemusíte mít
žádné předchozí zkušenosti, přesto budete po krátké době překvapeni svojí zručností.
Přijďte si vyzkoušet lekci zdarma.
Jarmila Krynická
Tel.: 605501008, e-mail: napisjarmile@gmail.com
.

Také letos nás v Kurojedech navštívili Mikuláš anděl a
čerti. Všechny děti slíbily, že budou hodné a za odměnu
dostaly od Mikuláše a anděla mikulášskou nadílku. Čerti
si letos s sebou nikoho neodnesli, protože máme jen
hodné děti.
Jan Kadlec, OV Kurojedy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Návštěva Environmentálního centra Krsy
Dopoledne plné překvapení a nečekaných prožitků
měli možnost zažít žáci 3. A a 3. B.
Záhy po příjezdu do centra byla pro nás připravena
venkovní herní aktivita, při které děti na vlastní kůži procítily, jak je těžké žít s handicapem.
Po vstupu do vnitřních prostor se žáků ujali erudovaní
lektoři a zprostředkovali dětem zkušenost s výzkumnou
prací vědce. Žáci pozorovali a srovnávali vybraná divoká
zvířata, rostliny, ale také doslova žasli při přemisťování
písku na elektronickém interaktivním pískovišti. Proměny
krajiny, pohyby větru, vod, vrstevnice i výbuch sopek před
našima očima okouzlily každého z nás. Poprvé jsme také
uviděli interaktivní model sluneční soustavy pocházející
z Ameriky i interaktivní clipchart. Děti se dozvěděly, že
Krsy leží v Manětínské oblasti tmavé oblohy, což je ve
střední Evropě velmi vzácný jev. Přednáška pana předsedy sdružení Aktivity PRO Vladislava Houdy o
světelném znečištění a jeho dopadu na naše zdraví, přesvědčila nás všechny, abychom se v noci vyvarovali
modrého světla a spali ve tmě.

Dětem se výukové prožitkové programy dle jejich slov
„strašně moc líbily“ a rády by přijely znovu.
Jana Kostrounová, Dagmar Králíková
a asistentka pedagoga Jana Burešová

Pleystein
Dne 28. 11. jsme třídy 5. B a 5. C vyrazily na setkání
škol do Pleysteinu. Když jsme dorazili na místo, hezky
nás přivítali. Rozdělili jsme se do dvou skupin, první šla
péct cukroví a druhá skupina šla hrát vybíjenou. Potom
jsme šli všichni společně na svačinu, která byla dobrá.
Potom se skupiny vystřídaly. Po skončení jsme se rozloučili s kamarády z Německa a odjeli jsme domů. Moc se
nám to líbilo.
Jonáš Bejček, 5.B
Tento projekt financuje Česko-německý fond budoucnosti.

STŘEDNÍ ŠKOLA BOR
VYBERTE SI SVŮJ OBOR - STUDUJTE v SŠ BOR
Střední škola, Bor, Plzeňská 231 od 1. září 2020 nově
nabízí níže uvedené dva 3-leté a 1 dvouletý učební obor.
Všechny obory mají návaznost na spolupráci s místními
firmami: odborný výcvik ve firmách se zaplacením produktivní práce žáků i se zajištěným budoucím pracovním
uplatněním s benefity.

Mimo jiné žáci zjistili, že je to již 80 let, kdy na pole
vyjel jeden z nejrozšířenějších pomocníků malých a
středních rolníků první poloviny 20. století – traktor Svoboda diesel-KAR 12. Na tento typ navazovalo několik
spěšných řad strojů Svoboda, než byla v roce1948 firma
znárodněna. Ikonický traktor zdobí také vchod do hlavní
výstavní budovy v Praze na Letné.
Žáci naší školy měli dále možnost shlédnout výstavu
věnující pozornost zemědělským cyklům i těm běžným
v našich
životech,
stejně
tak
práce
studentů
z uměleckých škol s tématikou hospodaření v souladu
s přírodou a životním prostředím. Výstava představuje
zejména tyto cykly – biochemické, koloběh vody a jiných
chemických prvků v přírodě, astronomické cykly, životní
cykly rostlin a živočichů. Součástí expozice je také
gastrostudio, kde návštěvníci přes skleněnou stěnu a na
obrazovkách sledují kuchaře a cukráře při práci, což zaujalo zejména naše „kuchtíky“ a milovníky sladkostí.
Následovaly pak expozice rybářství a historie činnosti
mysliveckých spolků doplněné ukázkami druhů lovu
v ČR.
V odpoledních hodinách jsme se všichni rádi podívali na
vánoční trhy probíhající na Staroměstském a Václavském
náměstí, kde ještě někteří na poslední chvíli nakoupili
dárky pro své nejbližší☼.
Už se těšíme na další zajímavou exkurzi, kterou bude 29.
ledna 2020 návštěva Dne otevřených dveří Fakulty
aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
.

Kristýna Irchová, Jaroslav Jašek a žáci SŠ Bor

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
Program Klubu seniorů na rok 2020

Naučně poznávací zájezd žáků SŠ Bor
do Národního zemědělského muzea v Praze
Dne 18. 12. 2019 nastal Den D – žáci SŠ Bor se společně se svými pedagogy vypravili do Národního
zemědělského muzea v Praze. Budoucí absolventi
učebních oborů: opravář zemědělských strojů, automechanik a kuchař-číšník se tak mohli seznámit se všemi
expozicemi z různých oblastí zemědělství, které muzeum
před Vánoci nabízelo.

Leden: Historie posledních zámeckých pánů
Březen: Oslava MDŽ – Velký sál
Duben: Velikonoční výzdoba – Hodovní síň v zámku
Pálení čarodějnic – Zámecký parket
Květen: Setkání s knihou – Hodovní síň
Červen: Filmy (pan Kozák) nebo vyprávění (pan tajemník)
Srpen: Výlet – Velhartice, Sušice
Září: Film – kino
Říjen: Zábavný program – Velký sál zámku
Listopad: Pizzerie
Prosinec: Setkání na závěr roku

Proběhlé akce
V listopadu jsme
se sešli netradičně
v úterý
v Hodovní
síni, abychom se
řádně připravili na
Vánoce. Využili jsme
nabídku knihovnice
paní Křižkové a vyráběli vánoční svícny
z přírodních materiálů. Protože se tato
akce povedla, domluvili jsme něco
podobného na Velikonoce.
V prosinci jsme se sešli již tradičně na poliklinice,
abychom společně a za přítomnosti starosty města pana
Myslivce a tajemníka pana Cvrka, řádně oslavili konec
roku 2019. Bylo to pěkné setkání.
Protože z návštěvy kaple v Dolech se také již stala
tradice, vydali jsme se hned druhý den nového roku vlakem do Dolů, abychom shlédli výstavu v kapli a ozdobený
vánoční strom. Přijali jsme pozvání k manželům Blumovým a v teple a při pohoštění, které nám připravili, se
dobře povídalo, vzpomínalo. Část účastnic využila slunečného počasí a vrátila se do Boru pěšky, část jela
autobusem.

Informace o termínech dalšího semestru
Univerzity třetího věku
Téma: České dějiny a jejich souvislosti II.
Termíny přednášek: 4. 2., 18. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3.,
14. 4. Sejdeme se v Hodovní síni vždy v 9.30 hod.
Přijmeme do našich řad i další zájemce z řad seniorů,
kteří mají zájem se dovědět něco nového. Cena za 6
přednášek je 300 Kč.
Jaroslava Jáchimová

DÁMSKÝ KLUB V ROCE 2020
Od založení Dámského klubu Bor uplyne letos
pětadvacet let. Naši čtenáři již vědí, že členy klubu nejsou jen dámy, ale také pánové. Činnost spolku je
především kulturně poznávací, organizovány jsou také
zábavné soutěže pro děti. V několika posledních letech
jsou akce pořádány ve spolupráci s MKS Bor, což se
osvědčilo.
Letos budou členové klubu jezdit již třináctým rokem
na nedělní odpolední představení do DJKT v Plzni, střídavě do Nového a Velkého divadla. K účastníkům z Boru
se už tradičně připojují občané ze Stráže a z Bělé nad
Radbuzou. Zájemci si zakoupili abonentky, divadlo se jim
postaralo o bezplatnou autobusovou dopravu. Tak už 26.
ledna viděli komedii „Zácpa“ známého plzeňského herce, spisovatele a režiséra Antonína Procházky.
Následující program: 23. února oblíbený muzikál
Jerry Bocka „Šumař na střeše“, 12. dubna činohra
„R.U.R.“ Karla Čapka, 3. května světoznámá opereta
Franze Lehára „Veselá vdova“, 14. června Sofoklova
antická hra „Antigona“, 11. října detektivka „Modrovous“ Michela de Ghelderoda a 13. prosince to bude
proslavený muzikál Eltona Johna „Billy Elliot“.
Na sobotu 30. května je připraven zájezd do Františkových Lázní. Účastníci zde mohou navštívit oblíbený
Aqualand, kde voda vnitřních bazénů je 32°C, venkovní
vířivka má 30°C, vstupenka na dvě hodiny je za 250,- Kč.
Nebo se mohou projít městečkem, zastavit se u malého

Frantíka a posedět třeba v některé z četných cukráren či
vináren. Večer je pak čeká Divadlo Boženy Němcové a
veselohra „Osm eur na hodinu“, kterou režíruje Antonín
Procházka, hlavní role vytvářejí pražští herci Martin
Zounar, Martin Kraus, Daniela Šinkorová. Představení je
vyprodáno, ale v autobuse je několik míst volných, tak
pokud by si chtěl někdo udělat výlet, může se přihlásit
v kanceláři MKS.
Na říjen je plánován zájezd do Karlových Varů.
V programu bude procházka lázněmi s průvodkyní, účast
na zahájení výstavy Klubu výtvarníků Borska v galerii
Drahomíra a večer představení v městském divadle. Další podrobnosti budou včas zveřejněny.
Pro děti a jejich doprovod budou opět organizovány
oblíbené soutěže. V pondělí 13. dubna se sejdeme v
13,30 hod. na „Velikonoční vajíčkiádě“ v zámeckém
parku. S prázdninami se budeme vesele loučit na zámeckém parketu v sobotu 29. srpna od 13,30 hod. zábavnou
akcí „Ahoj, prázdniny!“ Svoje draky si zase vyzkoušíme
na louce za věžákem při tradiční „Podzimní drakiádě“
v sobotu 10. října. Ale pokud budou na tento termín vyhlášeny krajské a senátní volby, akce se o týden posune.
Podrobnosti plánovaných akcí najdou zájemci na
webových stránkách města, kina a také na plakátech, které budou vždy včas vylepeny. Pořadatelé z řad členů
Dámského klubu Bor se už teď na všechny účastníky těší.
Pavla Kabíčková, organizační výbor DKB

28. BŘEZEN – DEN UČITELŮ
V březnu se narodil Jan Ámos Komenský. Učitelé se
jistě také letos sejdou, aby oslavili „Den učitelů“ a určitě
nezapomenou, že od jeho úmrtí uplyne letos už 350 let. V
některých státech oslavují učitelé svůj svátek v jiný den,
ale v České republice se nezapomíná, že „učitel národů“ byl Čech a den jeho narození se u nás připomíná
jako „Den učitelů“.
A co vlastně o Komenském víme? Je známo, že se
narodil 28. března 1592, ale místo jeho narození není
známo přesně. S největší pravděpodobností to byla Nivnice u Uherského Brodu. Dále víme, že po studiích učil
na školách jednoty bratrské v Přerově a ve Fulneku. Po
bitvě na Bílé hoře se po jistou dobu musel skrývat a
v roce 1628 odešel do vyhnanství. Když se před odchodem do ciziny loučil s vlastí, napsal: „Ať mír dál zůstává
s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty
ať pominou…“ Asi každý z nás ta slova zná, ovšem
zhudebněná a v podání zpěvačky Marty Kubišové.
Jako exulant procestoval Komenský celou Evropu.
V řadě zemí byly zřizovány školy podle jeho představ.
Tak třeba požadoval, aby vyučování bylo názorné. Proto
také vytvořil „Orbis pictus“ (Svět v obrazech), první obrázkovou učebnici o přírodě, světě a společnosti. A
přestože si to velmi přál, Komenský se už do Čech nikdy
nevrátil. Na sklonku života žil v Nizozemí. Byl třikrát ženatý, měl několik dcer a syna Daniela. Dožil se vysokého
věku, zemřel v roce 1670 a je pochován v malebném holandském městečku Naarden. Náš stát tam zřídil
památník, kam při své návštěvě pokládá květiny mnoho
cizinců, nezapomene to ani žádný Čech a před několika
lety sem se svými žáky zavítali také učitelé ZŠ Bor.
Od dob Komenského se ve školství mnohé změnilo.
Učebnice, vyučovací pomůcky, technika, organizace a
způsob výuky, vztahy mezi učitelem a žáky. Při příležitosti „Dne učitelů“ přeji všem svým bývalým kolegům
hlavně pevné zdraví a mnoho elánu při plnění dalších
výchovně vzdělávacích úkolů.
Pavla Kabíčková

ORGANIZACE ZAHRÁDKÁŘŮ BOR
V Boru pracují dvě organizace zahrádkářů, které jsou
sdružené v celorepublikovém Českém zahrádkářském
svazu, z.s. Na jaře 2019 proběhly v obou organizacích
členské volební schůze. Novou předsedkyní základní organizace Osady II. se stala Marie Lenkeitová
a předsedkyní spojených Osad I. a III. byla zvolena Jarmila Pěchoučková. Přestože se jedná o dvě samostatné
organizace, byla už před mnoha lety zahájena úspěšná
spolupráce, která v uplynulém roce pokračovala
při výzdobě prohlídkových prostor zámku v Boru.

Jako každoročně jsme se zúčastnili okresní zahrádkářské výstavy, která se konala ve dnech 20. – 21. 9.
2019 v Tachově. Za svoji prezentaci jsme obdrželi čestné
uznání. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří
v loňském roce osobně přispěli při pracích na výzdobě
zámku nebo se podíleli na realizaci výstavy v Tachově.
Všem zahrádkářům přeji v letošním roce 2020 hodně vody i slunce, a ať vše dobře roste!
Jarmila Pěchoučková
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PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant ve všech barvách, slepičky Green Shell - typu
Araukana a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15 - 19 týdnů, cena 169 - 219,- Kč/ ks.
Prodej: Bor – u vlak. nádraží
4. 3. a 10. 5. 2020 od 10,20 hod.
4. 3. a 23. 4. 2020 od 14,20 hod.
Výkup králičích kožek - cena dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9 - 16 hod. Tel. 601 576 270,
728 605 840, www.drubezcervenyhradek.cz

