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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Zatímco ztrácíme svůj čas
váháním a odkládáním,
život utíká.“
Seneca

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
.

čas dovolených a prázdnin je nenávratně za námi.
Děti se vrátily do školních lavic a ty mladší do mateřské
školy. A město může dnes již vzpomínat na 29. ročník
Loretánských slavností.
Program akce byl opět sestaven tak, aby oslovil co
nejširší počet návštěvníků různých věkových kategorií.
Jako velmi přínosné bylo i rozšíření nabídky programu
nájemcem „parketu“. Návštěvníci se tak mohli bavit na
náměstí, na zámku, kde mohli zároveň navštívit historické
muzeum, dále na parketě a s dětmi využít atrakcí pana
Duchoně. Věřím, že letošní ročník slavností se vydařil.
Dovolte mi poděkovat všem zaměstnancům
MěÚ Bor, kteří se společně podíleli na přípravě,
zajištění a bezproblémovém průběhu letošních
Loretánských slavností.
Poděkování patří také Klubu přátel historie,
který se každoročně v podhradí zámku zapojuje
do programu slavností.
Rád bych touto cestou poděkoval i za rozšíření
programu nájemci „parketu“.
Děkuji Vám všem, kteří jste Loretánské slavnosti
připravovali!
.

Petr Myslivec, starosta města

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
14. zasedání 17. 7. 2019
Dokončení vycházkových okruhů v zámeckém parku města
Bor provede firma Alexandr Fedorov, Horšovský Týn.
Zhotovitelem stavby: Obytná zóna Bor u Tachova – doplnění komunikace je firma Strabag a.s.
O činnosti městského úřadu informoval tajemník MěÚ
v Boru.
15. zasedání 7. 8. 2019
Doplnění městského kamerového dohlížecího systému
zajistí firma KETNET s.r.o.
Firma GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o. bude realizovat zakázku: Mobilní oplocení víceúčelového hřiště 42 x 21 m
na stadionu v Boru.
Jana Šperková, místostarostka města

… v Boru máme v provozu Senior Taxi
.

„Nemožné se stalo
skutečností“, tak bych
uvedl začátek tohoto článku. Díky spolupráci města
s vedením polikliniky Bor
a Nestátní zdravotní dopravní službou pana M.
Kořínka, bude od 1. 10. 2019 zahájen zkušební provoz
„Senior Taxi“ a to po dobu 3 měsíců. Následně bude
provoz vyhodnocen.
Jedná se o nabídku osobní dopravy pro občany trvale
žijící v borském regionu. Služba je určena pro seniory
nad 65 let a handicapované osoby a lze ji využít výhradně za účelem návštěvy zdravotnického zařízení.
Přepravu je nutné objednat vždy minimálně 1 den dopředu a to buď osobně v kanceláři dispečinku DZS na
poliklinice v Boru, nebo telefonicky na tel. č.:
374 704 117.
Provozní doba – pracovní dny 7:00 – 16:00 hod.
Cena za přepravu:
a) místní převoz 1 jízda max. 5 km – paušální poplatek 50,- Kč
b) převoz nad 5 km – 8,- Kč / km
Věřím, že tato služba bude v našem městě využívána
a pomůže našim seniorům. To nakonec zjistíme po vyhodnocení této nabídky.
Petr Myslivec, starosta města

… vodovodní řad v každé obci?
V současné době náleží městu Bor 21
částí (osad), v nichž žije cca 1 200 našich
obyvatel. Veřejný vodovod je vybudován
v Čečkovicích, Damnově, Dolech, Holostřevech, Kurojedech, Lhotě, Nové Hospodě, Novém
Dvoře, Ostrově a v sídlišti Vysočany. V ostatních osadách
mají občané buď vlastní studny (vrty) nebo využívají
obecní studny, které však nejsou nijak odborně provozovány a není zde tak zajištěna zdravotní nezávadnost
vody.
Město Bor je od roku 1993 členem Vodohospodářského sdružení obcí Západních Čech, které dnes
sdružuje již 98 obcí. Jedná se o obce z Karlovarska, Tachovska, Sokolovska, Chomutovska a Rakovnicka. Péči o
provozování, údržbu, obnovu a rozvoj majetku dobrovolného sdružení zajišťuje akciová společnost Vodárny a
kanalizace Karlovy Vary.
Ve spolupráci s vodárnami byla zpracována Studie
připojení osad na veřejný vodovod zásobování pitnou
vodou pro osady Bezděkov, Boječnice, Borovany, Hlupenov, Kosov, Lužná, Málkovice, Malovice, Skviřín, Velká
Ves a Vysočany.
Abychom
mohli
s vodárnami
naplánovat
v budoucnosti možné připojení a případné rozšíření našich částí na veřejný vodovod, bude nutné zjistit vážný
zájem obyvatel. Do konce letošního roku budeme proto

distribuovat do našich osad „Dotazník“, týkající se vážného zájmu o napojení domácností na veřejný vodovod.
Následně po vyhodnocení vyplněného dotazníku bude ve
spolupráci s vodárnami stanoven postup postupného rozšiřování vodovodního řadu do našich osad.
Žádáme Vás tímto, abyste po obdržení dotazníku, a
pokud budete mít vážný zájem o napojení na skupinový
vodovod, se řídili pokyny na formuláři.
Předem děkuji za Vaši spolupráci.

Svět včel a včelařů pohledem Apimondie
2019 – 26. 10. 2019 od 15 hod.
Zajímavá včelařská přednáška se uskuteční v sále kina
v Boru.

Petr Myslivec, starosta města

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.

Boeing – Boeing Tři letušky v Paříži – 5. 10. 2019
Zájezd do Strašnického divadla. Odjezd z Boru v 9 hodin
z autobusové zastávky u kina. V ceně zájezdu (850,-Kč)
je vstupenka i doprava. Začátek představení je v 15 hodin. Rezervace a vstupenky: kancelář MKS v kině, tel:
374 790 459.

Lampionový průvod – 29. 10. 2019

Divoké kočky – 23. 10. 2019
Vystoupení ostravské travesti skupiny v sále městského
kina v Boru. Začátek vystoupení je v 19 hodin. Těšit se
můžete na show program, přijďte se pobavit a zasmát.
Vstupné 230,- Kč.
Rezervace
a
prodej
vstupenek:
on-line
na www.mksbor.cz, nebo v kanceláři MKS v Boru, tel:
374 790 459.

Lampiónový průvod zámeckým parkem a soutěž o nejkrásnější halloweenskou dýni. Start a cíl zámecký parket,
16,30 – 17,00 přinést vydlabané a nazdobené dýně,
17,00 - Lampiónový průvod, 18:00 - 18:15 Hlasování o
nejhezčí dýni, 18:30 - Vyhlášení a předání cen vítězům
Podmínky soutěže: přinést na parket ozdobenou, nebo
vydlabanou dýni a zapsat se u vstupu na parket (děti i
dospělí). Na zámeckém parketu bude připraven oheň.
Buřty či klobásy si každý účastník dle svého zvážení přinese svoje. Tyče na opékání budou k dispozici a k prodeji
bude tradičně svařák a pro děti čaj zdarma. Lampionový
průvod povede parkem, připravte si vhodnou obuv a je
dobré se také vybavit bezpečnostními prvky (vesta, pásky, baterky apod.)

Čertovská show – 24. 11. 2019
Sál městského kina v Boru ve 14 hodin.
Zábavný program pro děti s kouzelníkem, hosty
z pohádek, andílky, Mikulášem a dalšími hosty. Můžete
se těšit i na nové písničky pro děti, které zazpívá Kateřina
Kačule Pokorná. Akci provází Pája Chabičovský, dětský
bavič.

Zprávičky z knihovny
30. 9. – 6. 10. 2019 - Týden knihoven
V tomto týdnu se mohou noví čtenáři zaregistrovat do
knihovny zdarma, jak dětští, tak i dospělí čtenáři.
Dlužníci, kteří nevrátili knihy včas, mohou knihy vrátit bez
placení upomínek.
Soutěžní kvízy pro děti i dospělé.
Bazárek vyřazených knih i časopisů pro děti i dospělé
v knihovně zdarma.

Akce knihovny:
Malování na chodník – 8. 10. 2019
Od 12,30 do 15,30 hod. u knihovny (při nepříznivém
počasí změna termínu).

Jóga a meditace v zámku Bor – 26. 10. 2019
Další dvouhodinová jóga se uskuteční ve velkém sále
zámku poslední říjnovou sobotu.

Vyrábění pro děti – Závěsná podzimní dekorace,
čtvrtek 17. 10., od 13,30 hod., s sebou nůžky, cena 30,Kč na materiál, omezený počet míst, nutná rezervace tel. 739 640 461 nebo 374 790 497.

Komiksový Workshop s ilustrátorem Danielem Vydrou – 5. 11. 2019
Pro 7. ročník ZŠ, Kinoklub Bor

Vyrábění pro děti – výroba slizu – 19. 11. 2019
Od 13,30 hod. – s sebou 30,- Kč, nutná rezervace, omezený počet míst.

Knihbudka
V prostorách obchodního domu Coop byla v tomto roce zřízena knihbudka na darované a vyřazené knihy a
časopisy nejen z knihovny, ale i od ostatních čtenářů.
Mám velkou radost z toho, jak knihbudka funguje a
plní účel, pro který byla určena. Každý týden doplňuji knihy i časopisy a musím přiznat, že si zase na oplátku
některé knihy darované od ostatních zařadím do knihovny. Všem čtenářům i nečtenářům přeji krásný a klidný
podzim.
Iva Křižková, městská knihovna Bor

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

TIBET - cestovatelská přednáška 15. 10. 2019
Zámek Bor – Hodovní síň, od 17 hod., vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Rezervace míst v pokladně
zámku, tel. 374 789 198 nebo 607 038 246.

Domácí štěstí? Ivo s pravdou ven! – 29. 10. 2019
Velký sál zámku Bor, od 17 hod., vstupné 100,- Kč,
členové Klubu seniorů mají vstup zdarma, stolová
úprava, možnost zakoupení občerstvení před zahájením programu. Rezervace vstupenek nutná!
Zábavný program s Ivou Hüttnerovou a Tomášem Bartákem, pořad plný hezkých písniček a veselého vyprávění.

Zájezd do Divadla na Vinohradech
31. 10. 2019 (čtvrtek), odjezd autobusu z Boru
v 15,30 hod. ze zastávky u kina
Je rok 1183. Král Jindřich II. vládne obrovské říši rozkládající se na území dnešního Irska, Anglie a velké
části Francie. Král stárne a musí jmenovat dědicem
trůnu jednoho ze svých tří synů: Richarda, Bohumíra
nebo Jana, kteří všichni stejně zoufale touží po koruně. O Vánocích roku 1183 sezve Jindřich na zámek
Chinon všechny tři, k tomu svou zhrzenou a lstivou
manželku Eleonoru, svou milenku Alici a francouzského krále Filipa, s nímž potřebuje uzavřít dohodu.
Půda je připravena pro souboj kdo s koho.
Osoby a obsazení: Jindřich II., král anglický - Tomáš
Töpfer, Eleonora, jeho manželka - Dagmar Havlová Veškrnová, Jan, nejmladší syn - Viktor Javořík, Bohumír,
prostřední syn - Marek Holý, Richard Lví srdce, nejstarší
syn - Ondřej Brousek, Filip, král francouzský - Daniel
Bambas, Alice - Tereza Terberová

Mikuláš a čerti na zámku – 5. 12. 2019
Peklo v hradním sklepení a nebe s Mikulášem v kapli sv.
Vavřince. Prodej vstupenek bude zahájen 1. 11. 2019.
.

Začátek představení v 19 hod. v Divadle na Vinohradech
v Praze. Cena zájezdu: 790,- nebo 830,- Kč. Zaplacení
zájezdu je nutné nejpozději do 20. 10. V ceně zájezdu je
vstupenka a doprava. Vstupenky za 830,- Kč jsou do 2. –
6. řady, vstupenky za 790,- Kč do 7. řady. Rezervace a
prodej vstupenek na tel.: 374 789 198 nebo 607 038 246.

Taneční kurzy pro dospělé v zámeckém sále
V letošním roce se uskuteční v zámeckém sále další taneční kurzy pro dospělé, které povedou manželé Cíchovi.
Z důvodu velkého zájmu se uskuteční kurzy dva a to jeden pro začátečníky a mírně pokročilé a druhý pro
pokročilé tanečníky. První bude probíhat vždy od 17 do
19 hod, a druhý od 19,15 do 21,15 hod. Termíny budou
tyto pondělky: 4. 11., 11. 11., 18. 11., 25. 11., 2. 12. a 9.
12. Závěrečný večírek pak proběhne v sobotu 14. 12.
2019. Cena pro taneční pár za celý kurz i závěrečný večírek je 1 300,- Kč. Přihlášení do kurzu nebo dotazy
zasílejte na e-mail: zamek@mubor.cz. Platbu za kurz je
nutné uhradit v zámecké pokladně, nejpozději do 20. 10.
2019. Otevřeno je denně od 9 do 17 hod.

Noční oživené prohlídky aneb Podivuhodná
noc na borském zámku – 9. 11. 2019
Tradiční prohlídky zámku k ukončení turistické sezóny
proběhnou v časech od 16, 17, 18, 19, 20 a 21 hodin.
Předprodej vstupenek bude zahájen 1. 10. 2019
v pokladně zámku, vstupné je 100,- Kč, děti do 6 let mají
vstup zdarma. Z důvodu omezené kapacity prohlídek je
nutné zakoupit si vstupenky předem.

Vánoční koncert Václava Neckáře a skupiny
Bacily – 7. 12. 2019
Vstupenky na koncert jsou již vyprodány.

VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA V ZÁMKU:
LÖWENSTEINOVÉ V BORU
Po 74 letech se do borského zámku vrátili Löwensteinové. Rodina Johannese Löwenstein – Wertheim
– Rosenberga zde oslavila 100 let od jeho narození.
Víkendové setkání bylo zcela neformální, v rodinném
a velmi přátelském duchu. Hlavní postavou byla
Christine Löwenstein, 92 letá manželka Johannese,
usměvavá a milá dáma, která byla stále obklopena
dětmi, vnoučaty a pravnoučaty.
Setkání připravila pro svou rodinu starší dcera Christine a Johannese Isabella. Kromě soukromé rodinné
oslavy proběhlo také setkání s borskými občany a vedením města a také nedělní mše v zámecké kapli sv.
Vavřince.
Většina z členů rodiny byla v Boru poprvé, zámek obdivovali a byli nadšení, že se celý objekt obnovuje a vrací
se do něj život. Nadchla je také zámecká expozice a původní mobiliář, hlavně rodinná obrazová galerie, ve které
viděli obrazy svých předků.

Christine Löwenstein, vdova po Johannesu Löwensteinovi se svými sedmi dětmi před vstupem do zámku.

Johannes Löwenstein
Celým jménem Maria Johannes Paul Killian Joseph
Alois Anton Michael Löwenstein-Wertheim-Rosenberg se
narodil 8. 7. 1919 v Kleinheubachu. Byl posledním, devátým dítětem, kněžny Josephine Löwenstein, rozené
hraběnky Kinské (1874-1946) a knížete Aloyse Löwensteina (1871-1952). Dne 30. 9. 1949 se Johannes ve
Wissenu oženil Christinou von Loë, dcerou hraběte Felixe
von Loë. Christine se narodila 31. 7. 1927 ve Wissenu a
Johannesovi porodila sedm dětí, jsou to Michael (*1950),
Karl (*1952), Felix (*1954), Isabelle (*1956), Josefina
(1958), Martin (*1961) a Stephan (*1968).
Johannes Löwenstein zemřel dne 1. 12. 2000
v Habitzheimu ve věku 81 let.
Hlavní aktérky, které uspořádaly rodinné setkání, Galina
M. Kortanová, kastelánka zámku, Christine Löwenstein a
Isabelle Lütz, starší dcera Christine a Johannese.

Snímek z roku 1923, kníže Aloys Löwenstein se svou
manželkou Josephine a všemi devíti dětmi, vlevo nahoře
je nejstarší syn princ Karl Fridrich (1904-1990), který se
po Aloysovi stal 8. knížetem rodu, princ Johannes sedí na
klíně svého otce.
Mezi hosty rodinného setkání byli také kníže Jaroslav
Lobkowicz se svou manželkou Elisabeth, kteří žijí
v Křimicích. Na snímku s nimi také Christine Löwenstein.

Společný snímek členů rodiny Johannese Löwensteina
na nádvoří borského zámku v srpnu letošního roku.

Věřím, že podobné setkání nebylo poslední, neboť
přináší spoustu přátelství a krásné atmosféry do zámeckých zdí. Löwensteinům patřil zámek přesně 225 let,
koupili jej v roce 1820, opravili a přestavěli jej v pohodlné
zámecké sídlo, v roce 1945 však byli nuceni jej opustit a
zanechat svému osudu. Současná generace nemá
k zámku již žádné vazby, přesto ctí místo, kde jejich
manžel, otec, dědeček a pradědeček trávil své dětství a
mládí.
Galina M. Kortanová, zámek Bor

CO SE U NÁS UDÁLO
Prázdninový výlet
Správa zámku Bor pořádá každé léto prázdninový výlet za poznáním krás naší země. Letošní výprava se
konala ve dnech 10. – 11. 8. a cílem výletu byl pohádkový hrad a zámek Staré Hrady, hrad Valdštejn, Bozkovské
dolomitové jeskyně a Muzeum hraček v zámku
v Benátkách nad Jizerou. I když nás v sobotu trochu potrápilo počasí, byl výlet povedený a hlavně také zábavný
díky skvělým průvodcům na Starých Hradech.

Dětem se v zámku ve Starých Hradech velmi líbilo, stejně
tak nadšeně pozorovaly krásné hračky v muzeu
v Benátkách nad Jizerou

Loretánské slavnosti
Ve dnech 6. - 8. září 2019 se uskutečnil již 29. ročník
obnovených Loretánských slavností za finanční podpory
Města Bor. Slavnosti podpořila také firma Rotarex Praha,
spol. s.r.o., Tachov a firma LSG Sky Chefs CT Park Bor.
Kromě církevního programu se konal po celý víkend kulturní program na náměstí.
Slavnosti v pátek 6. září oficiálně zahájil starosta
města Ing. Petr Myslivec a P. Mgr. Miroslav Martiš,
SChLJ. Poté po celý večer k tanci i poslechu hrála tradiční česká zábavová kapela Pády. Páteční večer se vydařil,
a tak se jak dospělí, tak děti dobře bavili do nočních hodin.
Sobotní program začínal vystoupením pro děti Šmoulení se Šmouly. Ačkoliv počasí nám moc nepřálo a pršelo,
sešlo se na náměstí hodně dětí, aby si to se Šmouly užily. Ani déšť, který byl po celou dobu koncertu dechové
kapely Chodovarka neodradil své příznivce. Na dechovku
chodí převážně starší generace, a tak nám bylo moc líto,
že lavičky musely zůstat téméř prázdné. Taneční skupina
CARAMELKA je pravidelným hostem na nejrůznějších
pódiích v Evropě. Svým tanečně-hudebním show roztleskala tisíce diváků v Čechách, Švýcarsku, Francii,
Německu, Rakousku, Itálii, Polsku, na Slovensku. A v sobotu 7. září také u nás v Boru. Počasí se umoudřilo, a tak
již bez deště vystoupila další kapela. Česká bluegrassová
hudební skupina Cop, která vznikla v roce 1978 a jejím
zakladatelem a uměleckým vedoucím je Miroslav „Míša“
Leicht. A tak se náměstí v Boru v odpoledních hodinách
doslova zaplnilo jejími fanoušky.
.

Prázdninový výlet očima výletníků
V sobotu ráno 10. 8. 2019 jsme vyrazili na autobusovou zastávku. Čekal tam na nás autobus, který nás měl
dovézt na prázdninový výlet, který již po 17 let pořádá a
dotuje naše město Bor. Dospělí a hlavně děti se těšili, co
nám tentokrát paní Galina Kortanová se svými spolupracovnicemi přichystaly. Děti dostaly na uvítanou pytlík
s různými drobnostmi a sladkostmi. Radost měly, jako
kdyby dostaly hroudu zlata. Než jsme snědli svačinu, byla
první zastávka hrad a zámek Staré Hrady, plný strašidel,
skřítků, čarodějnic, čertů, draků nadchl nejen děti. Další
zastávka hrad Valdštejn. Počasí nám připravilo menší
zpestření – pršelo. Na hrad jsme se doplazili s jazykem
na vestě. Nejsme ale z cukru a za ten úžasný výhled po
okolí to stálo. Potom opět autobus a cesta do Turnova,
kde jsme byli ubytováni v internátě střední školy. Přestalo
pršet, takže menší procházka po městě, a pak šup na kutě. Ráno jsme se probudili do krásného slunného dne. A
jelo se do Dolomitových jeskyní. Dolomitové jeskyně jsou
úžasné a průvodce skvělý. A jedeme dál. Poslední zastávka Benátky nad Jizerou - Muzeum hraček. Jak se
říká, to nejlepší na konec. Děti byly nadšené, my dospělejší jsme se pokochali hračkami svých dětských let. Moc
hezký závěr našeho prázdninového výletu.
Chtěla bych poděkovat za spokojené výletníky všem,
kteří se zasloužili o naše krásné zážitky. Za rok na shledanou, Galino.
Zdeňka Soukupová

Další vystupující byl Těžkej Pokondr. České hudební
duo Miloš Pokorný a Roman Ondráček, známé svými
coververzemi známých skladeb zahraniční i české popové hudby od šedesátých let až do současnosti přilákal
návštěvníky z dalekého okolí.

Večerní program na náměstí odstartovala kapela
Penzistor. Originální „mladá“ kapela z Přerova, složená
ze zkušených muzikantů sice postaršího designu. Ale
hrající zcela neotřelý rock, nazývaný pracovně „děd metál“. Po skončení jejich koncertu nastoupila partička
skvěle sehraných muzikantů hrajících pod názvem Legendy se vrací, která zavítala do Boru již po třetí. Jejich
fanoušci se sjeli z dalekého okolí a na náměstí bylo

opravdu "živo". Na závěr sobotního večera zazněl melodic metal. Vlastní tvorba, český zpěv, osobitý styl! To je
kapela Anacreon, která zaujala fanoušky Loretánských
slavností v Boru svým vystoupením.
V neděli dopoledne byly slavnosti zakončeny vystoupením Ivetty Blanarovičové "Z pohádky do pohádky".

Aby bylo naše město opět čisté a upravené, se vždy
zaslouží pracovní četa Městského úřadu v Boru. Jim a
všem dalším, kteří pomohli kulturnímu středisku s organizací slavností, patří veliký dík. A samozřejmě vám,
návštěvníkům a účinkujícím za skvělou atmosféru. A my
se na vás těšíme opět za rok na 30. ročníku Loretánských
slavností.
Fotografie ze slavností najdete na internetových
stránkách www.mubor.cz, nebo facebookových stránkách
Městského kulturního střediska Bor.
Jitka Naušová, vedoucí MKS Bor

Dny evropského dědictví
Každý rok připravuje správa zámku speciální prohlídky k mezinárodní akci Dny evropského dědictví. Nejinak
tomu bylo i letos, kdy se návštěvníci dozvěděli něco více
o šlechtických rodech, které žily na zámku v Boru po skoro osm století, mohli ochutnat dobové pokrmy a nápoje a
také vyslechli vystoupení harfistky Kataríny Ševčíkové.

Zámecké osobnosti (zleva) Karl Heinrich (Stanislav Lipert), Agnes Löwenstein (Karolína Rubantová), Adelheid
Löwenstein (Petra Zemanová), Isabela von Götzen (Dominika Galková) a Josefina Löwenstein (Galina M.
Kortanová).

Na Slavnostech jablek a medu se představil
také Jiří Schmitzer
Poslední akcí v měsíci září byl čtvrtý ročník Slavností jablek a medu. Hlavním hostem byl herec a
písničkář Jiří Schmitzer.

Herec a písničkář Jiří Schmitzer pobavil diváky
V programu slavností se dále představili Divadlo
NAVĚTVI s pohádkou Kouzla skřítků, Cimbálová muzika
Alexandra Vrábela a folková kapela Faux pase FONET.
Kromě hudebního a divadelního programu proběhla
soutěž pro veřejnost o nejlahodnější jablečný nebo medový pokrm. Do soutěže bylo přihlášeno deset výrobků.
Porota ve složení Petra Zemanová - loňská vítězka, Petr
Myslivec – starosta města a Miroslav Cvrk – tajemník
městského úřadu, vyhodnotila jako nejchutnější výrobek
karamelový medovník od Jany Bechtové, druhá skončila
Zdeňka Burdová, která upekla jablečný mřížkovaný koláč
a třetí místo získala se svým tvarohovo-jablečným pohárem Martina Nádaská.

Vítězka soutěže O nejlahodnější jablečný nebo medový
pokrm Jana Bechtová.

ŽIVOT V NAŠICH OBCÍCH
Jak jsme se letos bavili v Dolech

Marie Aloisie Löwenstein, později rakouská arcivévodkyně v podání Nicol Denkócy.

Hned počátkem roku 4. 1. jsme přivítali skupinu 14
seniorů z borského klubu, kteří přijeli kolem 14 hodiny.
Účelem jejich opakované návštěvy byla prohlídka vánočně vyzdobené kaple a nazdobeného vánočního
stromu před kaplí. Následovalo posezení s malým občerstvením v soukromí. Zpět do Boru se vraceli senioři pěšky
či autobusem. Odstrojení vánoční výzdoby jsme prováděli
v sobotu 6. 1. odpoledne.
Brigádu na provedení jarního úklidu jsme měli
v sobotu 13. 4. odpoledne. Provádělo se vymýcení nále-

tových dřevin a úklid větví včetně jejich spálení v trase
prováděné kanalizace na jižní a východní straně. Tyto
práce jsme prováděli za dodavatelskou firmu. Brigády se
zúčastnilo 9 místních občanů a 3 děti.
Velikonoční výzdobu v kapli jsme měli od 15. 4. do
28. 4. Letošní májku jsme stavěli 30. 4. po 18 hod. Předtím jsme nastrojili novou špičku a věnec. Následovalo
posezení u ohně včetně opékání buřtů. Příznivé počasí
nám přálo a tak jsme vydrželi sedět a bavit do pozdních
večerních hodin. Obdobný program byl i při sejmutí májky
v sobotu 1. 6. po 18 hodině.
Tradiční poutní mše svatá se konala v sobotu 3. srpna od 10 hod. Po jejím skončení se návštěvníci občerstvili
u stánku p. Totzauera, kde byli k dispozici nápoje i grilovaná jídla. Služeb stánku využili někteří místní občané
jako menu vhodné k obědu. Četnými návštěvníky stánku
byli jako již v dřívějších letech účastníci cyklistického klání
Tour de Lužná. Od 18 hod. se konal v kapli v rámci Hudebního léta Borska koncert „Musica magnum solamen
dulce laborum“. Vystupovali sopranistka Jana Koucká Bínová a Tomáš Flégr, který hrál na renesanční virginál a
portativ. Koncert se všem přítomným v zaplněné kapli líbil.

.

Další akcí byl již 10. ročník výstavy výpěstků ovoce,
zeleniny a květin konaný 14. a 15. září. Zúčastnilo se 12
vystavovatelů s celkem 56 výpěstky. Letos s ohledem na
jarní mrazíky byla kategorie „ovoce“ zastoupena pouze
10 exponáty. Tuto kategorii obohatilo 5 druhů jablek ze
sadařství Velké Dvorce. Hodnotící komise v obvyklém
složení MVDr. Hošek, Ing. Myslivec a Mgr. Cvrk vyhodnotila z každé kategorie 3 nejlepší exponáty, jejichž
pěstitelé obdrželi bonboniery. Výstava měla úspěch a
příští rok se bude zcela určitě opakovat.
Karel Bluma, předseda OV Doly

Málkovické léto
Dne 27. 7. 2019 se
na rybníku v Málkovicích konaly rybářské
závody. Zápis rybářů
byl od 6 hod., start od
6,30 hod. a konec závodu ve 12 hod. Hlavní
cenou byl poukaz na
živé sele a v tombole
byly hodnotné ceny.
Sešlo se celkem 66
chytajících rybářů nejen
z blízkého okolí, ale i
zdaleka. Vítězem se
stal rybář, který nachytal 713 cm.
V srpnu jsme nezaháleli a zorganizovali další ročník
nohejbalu absolutních amatérů. Turnaj se konal dne 17.
8. a utkalo se mezi sebou deset týmů, a to: BLU Team,

Tenisti, HošiX I., HošiX II., Málkovice A, Málkovice B, Na
Zdraví, COBRA Team, Šmudlíci a Sebranka. Po lítých
soubojích vyhráli Tenisti, na druhém místě skončili Šmudlíci a na třetím místě COBRA Team. V letošním ročníku
byla menší změna, nesoutěžilo se o soudek piva, ale vítězové obdrželi kartony piva.
Na obou akcích se aktivně podíleli obyvatelé Málkovic, za což jim patří velké DÍK.
Jana Forejtová, OV Málkovice

Hasiči z Damnova získali sponzorský dar
Dne 18. 8. 2019 převzali dobrovolní hasiči v Damnově
sponzorský dar od zástupkyně společnosti Lear Corporation Czech Republic s.r.o.

Jednalo se o zádový dohašovací vak, multifunkční
vyprošťovací klíč, svítilny na přilby s držáky a samostatnou nabíječku na svítilny vše v celkové hodnotě 15490
korun. Dobrovolní hasiči si nové věci vyzkoušeli a byli
nadmíru spokojeni. Damnovští hasiči velice děkují této
firmě za sponzorský dar, který jim ulehčí práci při zásazích.
Eliška Bostlová Čadková, SDH Damnov

SBTH BOR MÁ PRO VÁS
MODERNÍ ŘEŠENÍ …
Představujeme další novinku pro snazší, rychlejší a
pohodlnější komunikaci. Po zavedení aktivní elektronické
komunikace spouštíme od 1. 1. 2020 informační webový portál POSCHODECH, který zpřístupňuje finanční a
technické údaje o bytech a domech pro domovní funkcionáře i vlastníky.
Chcete si ušetřit cestu a přímo z pohodlí domova vyřídit záležitosti související s bydlením a mít přehled, co se
ve Vašem SVJ děje? Chystáte shromáždění vlastníků a
nejste si jisti zákonnými povinnostmi – na portálu jsou
zveřejněny Stanovy, které vám poradí. Prodáváte byt a
potřebujete energetický štítek budovy? Není třeba
zdlouhavého hledání – štítek je na portále. A co hlídání
spotřeby nebo nákladů domu i bytu? Není žádný problém – na portále najdete roční vyúčtování od roku 2015!
A co dalšího můžete na portále najít? Například přehled
REVIZÍ A OPRAV. KONTO BYTU se zobrazením skutečných nákladů a zálohových předpisů. FOND OPRAV
s dokonalým přehledem tvorby a čerpáním Příspěvku na
správu domu a pozemku. Nevíte kam nebo na koho se
obrátit? DOMOVNÍ FUNKCIONÁŘI nabízí všechny potřebné kontakty domovních funkcionářů a pracovníků
SBTH. DOKUMENTY OBJEKTU nabízí např. zápisy ze
shromáždění, Stanovy SVJ i energetický štítek, přehled
faktur… V PŘEHLEDU ŽÁDOSTÍ můžete v klidu vyplnit
formuláře potřebné pro změnu počtu osob, záloh, osob-

ních údajů, požadavkových listů nebo všeobecné žádosti.
Velmi zajímavou a ceněnou službou jsou NÁSTĚNKY
DOMU. Na těchto nástěnkách se vlastník dozvídá nejaktuálnější dění v domě – pozvánka na shromáždění,
cenové nabídky na opravy, termíny odečtů, právní rady
z oblasti fungování SVJ, upozornění na odstávky aj.
Jak získat přístup na portál www.poschodech.cz?
Přístup je možno získat pomocí registračního kódu, který
obdržíte od SBTH, kde Vám můžeme pomoci i s prvním
přihlášením a provést základní zaškolení. Portál
POSCHODECH je správná volba, pokud chcete šetřit
svůj čas i peníze. Neváhejte a přijďte si zpřístupnit
VÁŠ portál. Protože čas jsou peníze … a protože na
čase záleží!
Ivana Křížová, SBTH Bor

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Stejně, jako 2. září přišly v první školní den děti do
školy základní, tak tomu bylo i v obou budovách školy
mateřské.
Starší děti se vrátily po příjemně prožitých prázdninách plných výletů a dovolených, a nejmenší pak
vstupovaly do jednotlivých tříd úplně poprvé!
Odpoutání se od milované maminky, či tatínka bylo
občas s trochou slziček, ale doufáme, že postupem času
se promění v úsměvy a radost z toho, že zde každý den
naleznou kamarády, oblíbené hračky a vlídné paní učitelky.
K letošnímu zápisu se dostavilo se svými rodiči 60 dětí a všem bylo v Rozhodnutí o přijetí do MŠ vyhověno. Při
tak značném počtu dítek se tak stalo i proto, že byla panem ředitelem ZŠ Koblenem zřízena přípravná třída pro
15 dětí. Zde se budou, pod vedením paní učitelky základní školy, děti s odkladem školní docházky
zdokonalovat ve znalostech a dovednostech potřebných
pro nástup do školy.
Na budově MŠ Školní jsou 3 třídy, 2 smíšené a jedna
pro předškolní děti, tato třída k letošnímu školnímu roku
změnila svůj název ze Soviček na Kuřátka. Také
v budově MŠ Borská jsou 3 třídy, tyto jsou smíšené. Celkově je v obou budovách MŠ zapsáno 132 dětí.
O letošních prázdninách se poprvé po mnoha letech
na MŠ Školní nekonaly velké stavební úpravy. Byly provedeny jen menší potřebné úpravy na jednotlivých třídách
a výmalba soklů na jídelně a chodbách. Nově byla nábytkem zařízena místnost sloužící jako ředitelna, skříně,
komody a skříňky pak přibyly do tříd i ložnic a budou
sloužit k ukládání výtvarného i jiného potřebného materiálu. Opraveny a natřeny byly zahradní prvky, a to i na MŠ
Borská ulice, mohou tedy již plně sloužit ke hrám a tělesnému rozvoji dětí.

Slunečné letní období pomalu končí a my se společně budeme těšit na to, že i to podzimní nás překvapí
svými krásami a snad i stále ještě hezkým počasím.
Přeji našim dětem a nám všem pohodovou náladu,
kterou nezkazí ani občasný deštík a nižší teploty… Vždyť
s úsměvem se daří všem!
Ivana Nožinová, MŠ Bor

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Dobrý den všem lidem dobré vůle v Boru i přilehlých vsí.
Je tady nový školní rok a s ním i novinky z borské
školy. Největší novotou je přípravná třída. Patnáct dětí se
pod vedením paní učitelky Vlasty Baníkové připravuje na
první třídu. Přemýšlivé hlavy chci ujistit, že přípravnou třídou nechceme konkurovat školce. Školka odvádí
poctivou práci, která je vidět na šikovnosti prvňáčků, kteří
k nám každým rokem nastupují. Přípravná třída vznikla
na základě domluvy školy a školky. Kapacita školky není
nekonečná. Dětí s odkladem školní docházky přibývá, tak
že se přímo nabízelo zřídit přípravnou třídu. Pokud bude
trend odkladů pokračovat, budeme přípravnou třídu provozovat i v dalších letech.
A nesmím zapomenout na prvňáčky, ti jsou u nás také noví. Byl jsem se na ně podívat po 14 dnech školy a to
by jste koukali, jak čtou písmenka a počítají. Letos máme
dvě první třídy. Držte jim palce.
Poprvé jsou ve škole i někteří učitelé. I jim držte palce. V republice chybí 6000 učitelů! To je pro vaší
představu 200 !!! prázdných borských škol. Podporujte je,
mluvte o nich hezky, nemají to jednoduché. Personální
krize ve školství teprve nastane. Já jsem rád, že se do
školy v Boru hlásí mladí lidé.
Asi jste si všimli, že zmizela část nevzhledných jehličnanů ze školní zahrady. Na jejich místo jsme nechali
vysázet okrasné a užitkové keře. Tyto úpravy jsou hrazeny z projektu IROP. Zatím není nic moc vidět, ale vše má
svůj čas. Za pár let bude školní zahrada pestrobarevná. A
to je naším cílem. Tam, kde jsou děti, má být prostředí
barevné, veselé, příjemné.
V rámci projektu IROP „Modernizace učeben ZŠ Bor“
jsme zrekonstruovali učebny ICT a učebnu chemie a fyziky. (Fotografie a popis jsou pod tímto článkem). Zbývá
nám už „JEN“ administrativa. Myslím si, že se dílo hodně
povedlo. Mám z něj dobrý pocit. Tak dobrý, že nelituji dovolené. Touto cestou chci poděkovat panu učiteli
Vladimíru Dubovi za vzornou přípravu, koordinaci a spolupráci, kterou ocenila i firma dodávající techniku.
Konečně mohu do zpráv a výkazů označit školu
v Boru jako bezbariérovou. Vybudovali jsme bezbariérové
WC a pořídili z peněz IROPu schodolez s invalidním vozítkem.
V zimních měsících už nebudou školní chodby ponuré
a pološeré. Světla sloužící bezmála 60 let jsme vyměnili
za moderní ledkové, dávající více světla a beroucí méně
proudu.
Většina z toho o čem tady píši, by opět nebyla možná
bez podpory zřizovatele. Zřizovateli! DĚKUJI!!!!! Za sebe,
za děti i zaměstnance školy.
No a to je zhruba všechno. Přeji všem krásný podzim,
pohodu a klid v okruhu blízkých lidí.
Daniel Koblen, staronový ředitel školy vašich dětí

Škola má nové učebny
.

Do umýváren všech tříd MŠ Borská ulice byly zakoupeny a nainstalovány dřevěné závěsné koupelnové police
na ručníky. V nejbližších dnech ještě přibudou do hracích
koutků tříd vkusné sedací soupravy sloužící k rozvoji námětových her.

Základní škola v rámci projektu z IROP získala dotaci
ve výši 7 miliónů Kč na kompletní obnovu IT infrastruktury, včetně vybavení do dvou učeben informatiky. Škola
tak získala nejen 63 nových počítačů, ale také tři interaktivní dotykové tabule, sadu robotických stavebnic Lego a

soupravy na měření různých fyzikálních veličin. Učebny
jsou vybaveny barevnými A3 tiskárnami a jednou 3D tiskárnou. To vše je podpořeno novou páteřní
infrastrukturou ve formě switchů, serverů a diskových polí, bez kterých by se celá školní síť již neobešla. Rovněž
byla celá škola pokryta vnitřní sítí wifi, která slouží pro
připojení nových tabletů a dříve pořízených notebooků
(celkem 70 zařízení).

Součástí projektu byla rovněž kompletní renovace
učebny fyziky a chemie. Projekt také zasáhl do obnovy
zeleně na školní zahradě a pořízení schodolezu pro zajištění dostupnosti všech prostor (bezbariérovost). Město
dále z vlastních zdrojů dofinancovalo při této příležitosti
kompletní rekonstrukci jedné z počítačových učeben, která byla provedena tzv. od podlahy po strop, aby moderní
vybavení mohlo jít do skutečně nové učebny.
Vladimír Dub, koordinátor ICT

Setkání v Pleysteinu
Dne 22. května jsme navštívili kamarády ze školy
v Pleysteinu. Po milém přivítání s německými žáky a jejich panem ředitelem jsme se věnovali připraveným
soutěžím a hrám. Velmi nás to bavilo a hlavně jsme si
procvičili jazyk.
Po výborné svačině nás čekala návštěva zdejšího
muzea a místa, kde se těžily vzácné kameny.
Byl to vydařený výlet, všichni jsme si to moc užili a
dozvěděli se něco o životě našich sousedů a o městě
Pleysteinu.
Šimon Pražák, 4.B

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
V posledním období jsme se sešli pouze jednou, jak
už je v době dovolených zvykem. Dle plánu jsme uskutečnili zájezd do Bečova nad Teplou. A jak už to u
zájezdů bývá, nejeli jen senioři, ale i další zájemci nejen
z Boru, ale i z okolí. Seznámili jsme se s historií památky
„Relikviář sv. Maura“ včetně historie jejího nálezu a restaurování. Bylo to velmi zajímavé.
Shlédli jsme i místnosti zámecké. Po této prohlídce
jsme měli dostatek času nejen na oběd, ale i na prohlídku
zámeckých zahrad, někdo navštívil muzeum motocyklů,

bylo možné zajít do arboreta, které je sice ve výstavbě,
ale je tam prostor pro vyžití dětí, dětské hřiště, jízda na
lodičkách, občerstvení. Každý mohl využít čas do odjezdu
dle vlastního zájmu. Příjemné bylo, že se zájezd líbil, přálo nám i počasí a dotazy typu: „Kam pojedeme příště?“,
následovaly po výstupu z autobusu v Boru.

V říjnu se sejdeme na zámku v Boru, kde přijmeme
pozvání na shlédnutí programu Domácí štěstí s Ivou
Hüttnerovu, který připravuje správa zámku.
V listopadu se chystáme uskutečnit zájezd do Karlových Varů, konkrétně do Vánočního domu v zámečku
Doubí.
Jaroslava Jáchimová

VZPOMÍNKA
MUDR. KAREL MÁCA
.

Doktor Karel Máca, mimořádně výrazná osobnost
v rozvoji borského zdravotnictví, by 1. června letošního roku oslavil 85. narozeniny. Byl praktickým lékařem, ředitelem polikliniky
snažícím se pro zdejší obyvatele zajistit zdravotnickou
péči na úrovni vnitrozemských oblastí. Prosadil výstavbu nové polikliniky a
tím došlo k rozšíření poskytovaných služeb. Nově vybudovaný rentgen umožnil
provoz chirurgické a ortopedické ambulance a rovněž
rozvoj poskytování RHC. Lepší prostorové podmínky
pak umožnily rozšířit a zkvalitnit poskytovanou péči
na vyšší úroveň. Jeho jméno bude navždy spjato s
rozvojem zdravotnictví v borském regionu.
Doktor Karel Máca se narodil dne 1. 6. 1934 v Plzni.
Po absolvování gymnázia pokračoval ve studiu na Lékařské fakultě v Plzni, kterou absolvoval v roce 1959. Od 1.
8. 1959 zastával místo lékaře v plicní léčebně sv. Anny u
Plané, od 1. 9. 1964 pracoval jako obvodní lékař v Boru a
od roku 1965 až do své smrti pak působil jako vedoucí
lékař borské polikliniky. Od roku 1971 až do smrti vykonával rovněž mandát poslance Městského národního
výboru (zastupitele) a současně se ujal psaní městské
kroniky. Zápisy v městské kronice, kterou doktor Máca
vedl v letech 1972–1993, s doplněním předchozího období 1966–1972, byly vedeny velice pečlivě. Práce na
městské kronice přivedla doktora Mácu k hlubokému zájmu o historii města Boru a jeho okolí, shromažďoval
velké množství literatury a podkladů a zasloužil se o velmi
cenný překlad práce borského učitele Hanse Schächera
Fünfbuch der Stadt Haid (Borská pětikniha). Od počátku
80. let pak zahájil vlastní publikační činnost zejména o
dějinách borských cechů, městských privilegiích, názvu
města a borské Loretě. Pro kulturní život města bylo dů-

ležité i založení jeho nakladatelství ANT-MERICA v roce
1991, v němž byly vydávány veškeré propagační materiály města.

Josef Chmelík, Miroslav Sova a Josef Kadlec dne 17. září
1961 při moto výletu do Brna.

MUDr. Karel Máca s kolegou MUDr. Stanislavem Úlovcem při jedné ze svých badatelských výprav v roce 1965.
Nelze opomenout zásluhy doktora Mácy v péči o historické památky, hlavně borské Lorety. V době, kdy
vzbudila jeho pozornost, to bylo zchátralé stavení s rozpadlou střechou, které se krčilo prakticky u vchodu do
budov státního statku. Znajíc historický význam této stavby, se spolu s dalšími borskými milovníky historie zasadili
o její zastřešení a údržbu budovy. Snaha o opravu této
památky, ve které následně pokračovaly další borské
osobnosti, zejména páter Born, a současnost vypovídá
za vše.
Práci doktora Karla Mácy bohužel v roce 1993 předčasně přerušila zákeřná nemoc. Vzdejme čest jeho
památce.
Hana Bultasová, Galina M. Kortanová

Výstup na Rysy ve Vysokých Tatrách v roce 1963.

JAWA 50 - RADOST Z JÍZDY
Ve zpravodaji často připomínáme historické okamžiky, které se zapsaly do dějin našeho města, ať už
ve spojitosti se zámkem, šlechtickými rody a významnými osobnostmi. Jsou to výpisy ze starých
kronik a listin z dob dávno minulých, z dob, které již
nemají svědky. V tomto čísle zpravodaje se také podíváme do historie, avšak do té nedávné, pokud tak
můžeme označit období před půl stoletím.
Psal se rok 1960, kdy byl v Boru založen JAWA KLUB
BOR, patnáct zakládajících členů, mladíků před vojnou
tehdy vedl Karel Bílek. A tak se skupina ve složení Josef
Kadlec, Josef Major, Vojtěch Bureš, Karel Hájek, Václav
Kunzmann, Jaroslav Homolka, Ladislav Komárek, Pavel
Vašíček, Miroslav Sova, Jan Major, Vít Musil, Josef
Chmelík, Jan Zeman a Josef Vaňous začala vydávat na
první klubové akce, výlety a začala pořádat motokrosové
závody. Byly to například výlety do Tater, do Brna na Velkou cenu, ale také do Bulharska přes Maďarsko a
Jugoslávii, nebo přes Rumunsko.
Od roku 1962 pořádali členové klubu motokrosový
závod na Babí hoře, který byl velmi vyhlášený. V roce
1968 měl klub připravený výlet do Rakouska, na horu
Grossglockner, bohužel už ji neuskutečnili, neboť přišel
srpen 1968 a veškeré sny o cestování na „západ“ se rozplynuly.
Výlety byly často náročné, vždyť kdo by dnes vydržel
jet skoro 28 hodin v kuse na jawách s obsahem padesát
kubických centimetrů? Předtím můžeme opravdu smeknout klobouk. V květnu roku 1963 vyšel v časopise Krásy
domova článek s názvem Páni kluci všeho věku, který o
moto výletech borských nadšenců psal.

Velká cena Boru v roce 1966, vítěz Jan Major, druhý Josef Kadlec a třetí Václav Kunzmann.
Členové klubu se scházejí dodnes, vzpomínají, vyprávějí, těch historek je tolik, že bychom jimi zaplnili celý
zpravodaj. My se k jejich vzpomínkám ve zpravodaji určitě brzo vrátíme.
Galina M. Kortanová,
foto: archiv pana Josefa Kadlece
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