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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Dvě věci jsou
nekonečné: vesmír
a lidská hloupost“.
Albert Einstein

PO DĚ K OV ÁN Í
Na prosincovém jednání zastupitelstva města
v loňském roce jsme panu Mikuláši Čikovi předali dar jako
poděkování za jeho dlouholetou činnost, kterou v pozici
ředitele SBTH Bor odváděl úctyhodných 20 let.
Novým ředitelem Střediska bytového a tepelného
hospodářství v Boru na základě výběrového řízení se stala Bc. Milada Huláková, která byla při této příležitosti
představena zastupitelům a občanům, kteří se jednání
zastupitelstva zúčastnili.

Vážení spoluobčané a čtenáři,
na počátku nového roku mi dovolte ještě jednou Vám
popřát pohodové prožití roku 2018. Ať nám všem přinese
štěstí, zdraví, lásku, úspěchy a splnění našich přání. Vítejte při čtení prvního vydání našeho zpravodaje
v letošním roce.
V prvních dnech nového roku můžeme přijímat různá
předsevzetí a zpravidla přemýšlíme i nad událostmi, které
nás mohou v nadcházejícím novém roce potkat. Doufáme
však, že budou pozitivní a příznivá. Věřím, že naše město
Bor a jeho jednotlivé části, mohou očekávat další plánovaný rozvoj, který plynule navazuje na předcházející
období. Významnou úlohu zde zaujímají především finanční prostředky, které pro realizaci jednotlivých oprav,
staveb, investic a projektové přípravy, vyčlenilo a následně většinově schválilo zastupitelstvo města na svém
veřejném jednání v prosinci loňského roku. I v letošním
roce budou realizovány investiční projekty, které jsou
rozpracovány do více let z důvodu zajištění a dodržování
finančního zdraví města.
Tímto bych chtěl poděkovat zastupitelům města,
kteří se podíleli na schválení rozpočtu
a především vedoucí finančního oddělení
paní Marii Bezstarosti za přípravu a sestavení
celého rozpočtu města Bor na rok 2018.

Dovolte mi touto cestou osobně poděkovat
panu Mikuláši Čikovi za jeho práci,
kterou věnoval SBTH Bor a městu Bor.
Do dalších let přeji mnoho pohody,
klidu, štěstí a zdraví.
Děkuji za spolupráci!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

PŘES H R AN I Č NÍ
SP OL UP R ÁC E

Letošní rok nám také přinese mnoho významných
událostí, které se přímo dotýkají našeho města. Jsou to:
15 let
350 let
100 let
100 let
115 let
15 let

Zámeckých historických slavností
borské Lorety
vzniku samostatného československého státu
od narození herečky Marie Motlové
železnice v Boru
partnerství mezi městem Bor a Pleystein

Podrobněji o akcích, projektech a investičních záměrech Vás budeme informovat v dalších vydáních
Borského zpravodaje.
Přeji mnoho úspěchů v novém roce!
Ing. Petr Myslivec
starosta města

Přeshraniční spolupráce města Bor a města
Pleystein oslaví 15 let
V listopadu letošního roku uplyne 15 let od podepsání
Partnerské smlouvy, kterou byly deklarovány vzájemné
partnerské vztahy mezi našimi občany a organizacemi.
Za uplynulé období byla realizována celá řada projektů, které vznikly díky uzavřenému partnerství. Mezi
významnější lze zařadit rekonstrukci Bavorských salónků
na zámku, zřízení výstavního prostoru v předhradí, reali-

zaci vyhlídkového místa na Babí hoře, umístění informačních tabulí ve městě a jeho vybraných částech,
zřízení naučně-informačního okruhu v parku u zámku a
další. Navázána byla spolupráce mezi hasičskými sbory
obou měst a dlouhodobě probíhá mezi našimi základními
školami (např. projekt na vybavení škol interaktivními tabulemi, pravidelné setkávání, soutěže, …).
Díky uzavřenému partnerství mezi městy a vzájemné
spolupráci se uskuteční Velikonoční festival Orchestrální
akademie mladých muzikantů (v letošním roce již devátý
ročník). Orchestrální akademie mladých muzikantů vystupuje již od roku 1975 a v současné době jsme stále
jediným českým městem, kde toto hudební těleso vystupuje.
.

Společná schůzka v Boru k plánovaným oslavám 15. výročí (zleva zástupci Pleysteinu: zastupitel, bývalý starosta
J. Walbrunn, současný starosta R. Rewitzer, P. Myslivec,
M. Cvrk, tajemník MěÚ Bor)
V loňském roce spolek Bavaria Bohemia navrhl bývalého starostu města Pleystein, Johanna Walbrunna na
ocenění „Stavitel mostů“ roku 2017, které mu bylo slavnostně uděleno v Centru Bavaria Bohemia v Schönsee.
V rámci udržování vzájemných vztahů se v průběhu
roku společně setkáváme i na různých kulturních, společenských i sportovních akcích. Jednou z posledních bylo
setkání starostů Čech a Německa s bavorskou státní ministryní pro evropské záležitosti a regionální vztahy na
Zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice v Praze, které proběhlo 11. 1. 2018.

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
18. zasedání 15. 11. 2017
RM vybrala nového nájemce pohostinství se sálem čp. 79
v Damnově.
19. zasedání 29. 11. 2017
RM schválila plán práce rady pro rok 2018.
RM stanovila oddávací dny v roce 2018.
Investiční záměry základní školy a mateřské školy budou
zpracovatelem dokumentu MAS Zlatá cesta, o.p.s. zařazeny do strategického rámce Místního akčního plánu
rozvoje vzdělávání ORP Tachov.
Dne 28. března 2018 se ve velkém sále zámku bude konat festivalový koncert INTERNATIONALE JUNGE
ORCHESTERAKADEMI PLEYSTEIN.
RM vzala na vědomí zprávu o průběhu výběrového řízení
na funkci ředitele SBTH, příspěvková organizace města
Bor a jmenovala ředitelem SBTH, příspěvková organizace města Bor Bc. Miladu Hulákovou.
Město
zřídilo
facebookové
stránky
–
www.facebook.com/městobor
20. zasedání 13. 12. 2017
RM schválila přijetí dotace z programu Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a
uměleckých aktivit pro rok 2017 na akci Adam Viktora
v kostele sv. Mikuláše v Boru - varhanní koncert, který se
konal 28. září.
21. zasedání 27. 12. 2017
RM souhlasí s přijetím účelově určeného finančního daru
od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci projektu
OBĚDY PRO DĚTI ve prospěch Základní školy Bor pro
období od 2. ledna 2018 do 29. června 2018.
Rada města schválila rozpočet na rok 2018 včetně střednědobého výhledu rozpočtu příspěvkových organizací
MŠ Bor, ZŠ Bor, Poliklinika Bor, SBTH Bor a stanovuje
závazný ukazatel v požadované výši.
Bc. Jana Šperková
místostarostka města

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ
Rezervace vstupenek a veškeré informace o kulturních akcích získáte na internetových stránkách
města www.mubor.cz, na internetových stránkách
zámku www.zamekbor.cz a MKS Bor www.mksbor.cz
nebo na tel. č. 374 790 441 – pokladna kina, 374 790
459 – MKS kancelář a 374 789 198 – infocentrum a
pokladna zámku. Zámecké infocentrum a pokladna
má otevřeno v období od dubna do konce října každý
den od 9 do 17 hod., od listopadu do března
v pracovní dny od 8 do 16 hod.

Městské kulturní středisko a kino
Městské kino v přehledu

Novoroční recepce na Zastoupení Svobodného státu Bavorsko (zleva zastupitel Werberg-Köblitz, P. Myslivec,
ministryně B. Merk, starosta Pleysteinu R. Rewitzer, starosta Wernberg-Köblitz K. Kiener)
Osobně si velmi vážím naší vzájemné aktivní spolupráce a věřím, že i v nadcházejících letech bude nadále
udržována a rozvíjena.
Ing. Petr Myslivec
starosta města

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 pořádaných MKS, nebo
je zarezervovat. Rezervaci lze provést také v pokladně
kina, tel: 374790441. Na našich facebookových stránkách kina www.facebook.com/KinoBor/ naleznete stále
aktuální informace o programu. Přehled kulturních akcí,
včetně fotografií z těchto akcí, můžete sledovat na facebookových stránkách Městského kulturního střediska
v Boru www.facebook.com/MKSBor/. Informace o programu kina a pořádaných akcích naleznete také ve
vitrínách ve městě a jsou zveřejňovány v pravidelném
městském hlášení rozhlasu.

Pozvánka na Masopust - 13. února 2018
Masopust - svátek, při kterém se lidé za dávných časů
naposled poveselili a pořádně najedli před nadcházejícím
obdobím půstu, se s oblibou slaví dodnes. Také v Boru
se snažíme o to, aby se na tuto tradici nezapomnělo.
Zapojte se do masopustního průvodu, který se koná
13. února v Boru na náměstí. V 15 hodin je zahájení
masopustních hodů u kostela a sraz maškar před kinem. V 15,15 hodin vyjde průvod ke kostelu, kde se
dozvíte o masopustních zvycích, vystoupí zde děti ze ZŠ
v Boru a vesele se pobavíte s masopustními maškarami.
Bude nás letos opět o něco více? Zachováme si v Boru
tuto tradici?

MUDr. Radim Uzel a písničkář Pepa Štross –
„O sexu převážně nevážně aneb o intimních
slastech a strastech“ - 22. února 2018
Sexuolog MUDr. Radim Uzel a písničkář Pepa Štross vystoupí v sále městského kina s pořadem O sexu
převážně nevážně aneb o intimních slastech a strastech.
Nebude chybět vkusná zábava na dané téma „sex“ a veselé rodinné historky. Vstupenky jsou k dispozici
v pokladně
kina,
v kanceláři
MKS
nebo
na
www.mksbor.cz.

Připravujeme:

Masopust neboli fašanky
Zvyky v průběhu kalendářního roku se nesou v rozdílném duchu. Masopust neboli fašank je rozverný a
nevázaný, provoněný koblihami, slaninou a pálenkou,
nutnou pro zahřátí při celodenním obchůzce v mrazivém
vzduchu. Je to čas zabíjaček a lidového veselí.
Masopust začíná 6. ledna svátkem Tří králů a vrcholí
o masopustním pondělí a úterý, čtyřicet dní před svátky
velikonočními. Tehdy chodí obcemi nebo městy fašankový průvod masek, který končí masopustní zábavou.
Posledním dnem tohoto období je Škaredá neboli Popeleční středa, začátek půstu. Masopustní dny tedy trvají až
do doby, kdy končí nadvláda zimy a jaro je za dveřmi.
Počátky masopustu a masopustních obchůzek je třeba hledat v předkřesťanském kultu zimního slunovratu.
Původně šlo o pohanské svátky - antické slavnosti, tzv.
saturnálie, což je jeden z nejvýznamnějších a nejradostnějších svátků římského náboženství slavený na zimní
slunovrat k poctě Saturnově. Karneval tedy souvisí patrně
s předkřesťanskými oslavami obnovy přírody na začátku
jara.

18. 3. 2018 – Jaroslav Uhlíř – „Hodina zpívání – zkoušení“
Za klavírního doprovodu autora hudby Jaroslava Uhlíře
zazní nejen písně ze známých pohádek Ať žijí duchové,
Princové jsou na draka, S čerty nejsou žerty, Lotrando a
Zubejda, Tři veteráni, ale i písně nové z TV pořadu Hodina zpěvu, na kterých si publikum může vyzkoušet své
pěvecké schopnosti.

Akce knihovny:
Dovolená od 5. 2. 2018 do 9. 2. 2018
1. 2. - 31. 3. 2018 Literární soutěž pro děti – napiš příběh
(nebo nakresli komiks) na téma Skřítek v zimě. Soutěžit
se bude ve dvou kategoriích – 1. kat. 6 - 10 let, 2. kat. 11
– 15 let. Text minimálně polovina stránky A4 a maximálně
3 stránky A4. Vyhlášení výsledků a předání cen proběhne
v pátek 6. dubna.
27. 2. 2018 Vyrábění pro děti – Srdce na uvítanou (dekorace na dveře vyrobená z proutků a kartonu). S sebou
20,- Kč na materiál a nůžky. Počet max. 20 dětí – nutná
rezervace tel. 739640461 nebo 374790497.
Březen – měsíc knihy – besedy pro žáky ZŠ Bor
20. 3. 2018 Vyrábění pro děti – Velikonoční dekorace
S sebou 20,- Kč na materiál a nůžky. Počet max. 20 dětí
– nutná rezervace tel. 739640461, nebo 374790497.
23. 3. 2018 Noc s Andersenem – tradiční spaní dětí
v knihovně

Pozvánky do zámku

Dětský karneval – 23. února 2018
Tradiční akce ve Velkém sále zámku Bor, program pro
děti i jejich rodiče si v letošním roce připravila taneční
skupina Mericia. Děti se mohou těšit na tancování, soutěže a také krásné ceny v soutěži o nejhezčí masky a při
losování vstupenek. Z důvodu velkého zájmu je nutná rezervace.

Městský bál - 17. února 2018
od 20 hod., Velký sál zámku Bor, vstupné 200,- Kč.
V programu se představí taneční sólisté, připravena je
bohatá tombola (losování vstupenek), hlavní cena mobilní
telefon Samsung Galaxy.

Zahájení XVI. zámecké sezóny šansonovým
koncertem Chantal Poullain
V Borském zámku bude v neděli 1. dubna zahájena již
XVI. turistická sezóna. Kromě tradičních prohlídek zámeckých insteriérů se uskuteční koncert známé českofrancouzské herečky a zpěvačky Chantal Poullain. Ta do
Boru přijede s kapelou Chansons ve složení Štěpán Markovič (saxofon), Ondřej Kabrna (klavír), Jan Kořínek
(kontrabas).
Chantal
Poullain
bude zpívat svoje písně, ale také tradiční
francouzské šansony.
Komorní koncert
se bude konat v zámeckém sále a začne
od 17 hodin. Vstupné
je 200,- Kč, předprodej vstupenek je od
1. 2. 2018 v pokladně
zámku Bor.
Před
koncertem
bude pro návštěvníky
připraveno občerstvení, sezení v sále bude
u stolů.

Plán akcí Správy zámku Bor na rok 2018
Leden Vyhlášení výtvarné soutěže Mistr Theodorik
17. února - Městský bál, od 20 hod., bohatá tombola
23. února - Dětský karneval, program od 17 hod.
18. března - Zájezd na muzikál Mýdlový princ
24. - 25. března – První zájezd do sklípku V. Bílovice
1. dubna - Zahájení XVI. zámecké sezóny - koncert
Chantal Poullain v sále, vyhlášení vítězů soutěže Mistr
Theodorik, zahájení výstavy fotografií.
21. - 22. dubna – Druhý zájezd do sklípku V. Bílovice
12. května - Oslava výročí 100 let od narození české
herečky Marie Motlové, rodačky z Boru. Program: živé
vysílání Českého rozhlasu ze zámku, pořad Tobogán
s Alešem Cibulkou.
18. května - Ples pro rytíře a princezny, od 16 hod.,
v zámeckém sále, program plný soutěží pro děti i jejich
rodiče, vyhodnocení nejhezčí princezny a prince plesu,
taneční soutěž, tombola, dílny pro děti, vstupné: 50,- Kč,
děti do 6 let zdarma.

Akce organizací města ve Velkém sále zámku
8. 3. 2018 - Setkání seniorů v rámci MDŽ
9. 3. 2018 - Ples zdravotníků, od 20 hod., info a vstupenky k prodeji v kanceláři Polikliniky Bor
16. 3. 2018 - Ples sportovců, od 20 hod., hraje skupina
Bride Band, prodej a rezervace vstupenek: Božena Podlipská, tel. 603 252 348
28. 3. 2018 – 24. Velikonoční festival - festivalový koncert
s ansámblem BRASS BOYS, od 20 hod. ve Velkém sále
zámku Bor k příležitosti 15. let partnerství Bor - Pleystein

OSLAVA VÝROČÍ ČESKÉ
HEREČKY MARIE MOTLOVÉ,
BORSKÉ RODAČKY
V měsíci květnu si v Boru připomeneme výročí
nedožitých 100 let významné české herečky a borské
rodačky Marie Motlové. V sobotu 12. května 2018 se
v zámku uskuteční akce, jejíž součástí bude zábavná
živě vysílaná talkshow Českého rozhlasu Tobogán
s moderátorem Alešem Cibulkou a hosty.

14. července - XV. Zámecké historické slavnosti – tradiční slavnosti probíhají zcela v historickém duchu, hlavní
program se odehrává na podiu na zámecké louce, každým rokem se představují šermířské, taneční a hudební
skupiny, které divákům předvádějí scénky od období antiky až po 19. století. Večerní program bude zakončen
tradičně ohňostrojem.
11. - 12. srpna - Prázdninový zájezd – zájezd pro děti a
rodiče, v letošním roce výletníky čeká putování po moravské oblasti (skanzen Rožnov pod Radhoštěm, zámek
Buchlovice, muzeum Tatra Kopřivnice) – cena 1400,- Kč
dospělý, 1100,- Kč dítě. Více informací v dalším vydání
zpravodaje.
14. - 16. září - Dny evropského dědictví - proběhne několik doprovodných programů, např. páteční večerní
kostýmované prohlídky s divadelními a tanečními vstupy
v duchu první republiky, prohlídky zatím nepřístupných
prostorů aj. V rámci akce se uskuteční v neděli 16. září Křížem, krážem Borem, putování po památkách
v našem městě se soutěžemi a vyhodnocením
v zámeckém sále.
22. září - Slavnosti jablek a medu – nádvoří zámku
v Boru, odpolední slavnost s kulturním programem, soutěž o nejlepší jablečný nebo medový pokrm, v programu
na podiu se představí kapely: Ponožky pana Semtamťuka, Love Song Orchestra, Caravana Banda a divadlo
Nána se svou Modrou pohádkou.
31. října - Zájezd na muzikál Sestra v akci do divadla
Karlín v Praze, rezervace v pokladně zámku od 1. 2.
10. listopadu - Podivuhodná noc na borském zámku Oživené prohlídky zámku – zakončení sezóny – tradiční
akce, kterou je zakončena zámecká sezóna, prohlídky
budou probíhat od: 16, 17, 18, 19, 20, 21 hod.
5. prosince - Mikuláš a čerti na zámku – peklo
v hradním sklepě a nebe v kapli sv. Vavřince
9. prosince - Adventní komorní koncert při svíčkách
v kapli sv. Vavřince – Harfa, housle, zpěv – Katarína
Ševčíková a její kolegové, od 17 hodin

Marie Motlová se narodila na 1. května 1918 v Boru u
Tachova ještě v dobách bývalého Rakouska-Uherska.
Dětství a školský věk prožila v Plzni. Už od dětství však
hrála divadlo, které se ji velmi zalíbilo. Na přání rodičů
vystudovala zdravotnickou školu a po ukončení studia
skutečně nějakou dobu práci zdravotní sestry vykonávala. Ve své mysli se však už od mládí obracela k divadlu.
Nakonec se rozhodla, že to s herectvím přece jen zkusí. I
přes počáteční nesouhlas rodičů Marie dostudovala roku
1943, tedy za dob německé okupace, pražskou konzervatoř. Ještě před zakončením konzervatoře vystupovala v
Divadélku ve Smetanově muzeu (1942 – 1944). Po okupaci prošla pražským Divadlem revolučních gard (1945),
D 46 E. F. Buriana (1945 – 1946), Studiem (1946 – 1948)
a poté i činohrou (1948 – 1950) Národního divadla v Praze.
Její nadějně vyhlížející kariéru na nějaký čas pozastavilo vážné onemocnění a obtížnost doby. Po
překlenutí těchto obtíží se na krátký čas věnovala povolání hlasatelky Československého rozhlasu v Praze (1950
- 1951). Čekala ji také šťastná událost – svatba. Manželství s hercem Karlem Fridrichem (1924 – 2001) však příliš
dlouho nevydrželo. Útočiště hledala v práci. Spokojených
deset let prožila na jevišti Městského oblastního divadla v

Mladé Boleslavi (1956 – 1966). V letech 1966 - 1979 měla angažmá v kladenském Divadle Jaroslava Průchy. V
posledních deseti letech se objevila v pětatřiceti jevištních
rolích, mj. ztvárnila Mámu v Princezně Pampelišce, tvrdohlavou mlynářku Jahelkovou, Bábu v Lucerně, slečnu
Růženku ve Šrámkově Létu atd.
Nejdůležitějším osudovým zlomem na umělecké dráze Marie Motlové bylo její setkání s režisérem Jaroslavem
Papouškem, který ji objevil kde jinde než v divadle. Díky
němu se jí s padesátkou na krku podařilo dostat do podvědomí veřejnosti a stala se jednou z nejznámějších
hereček českého filmu. Jaroslav Papoušek ji totiž roku
1969 obsadil do role „babi Homolkové“ v hořké, veleúspěšné komedii ECCE HOMO HOMOLKA.

CO SE U NÁS UDÁLO
Výprava za čerty a Mikulášem
Peklo s čerty ve sklepení a nebe v kapli borského
zámku, obojí ožilo dne 5. prosince. Na návštěvu do zámku přišlo více jak tři sta návštěvníků, z toho zhruba
polovina dětí. Některé dětičky odcházely s pláčem, některé s úsměvem na rtech, ale všechny s balíčkem dobrot od
Mikuláše a andílků a hlavně také se slibem, že už budou
strašně moc hodné.

.

Výborně zapadla do vypečené pražské rodinky Homolkových, kterou tvořili Josef Šebánek, Helena
Růžičková, František Husák a nezbedná dvojčata Petr a
Matěj Formanovi. Právě se svým filmovým manželem Josefem Šebánkem připravili pro diváka nezapomenutelné
scény, u kterých nevíte, jestli to herci tak dokonale hrají či
prostě nejsou jen sami sebou. I Marie Motlová patří do
nevelké skupiny herců, kterým věříte každé slovo či gesto. Působí tak přirozeně a lidsky, že ji musíte obdivovat a
oblíbit si ji. Film ECCE HOMO HOMOLKA měl u diváků
takový ohlas, že se režisér rozhodl natočit neméně
úspěšná volná pokračování HOGO FOGO HOMOLKA
(1970) a HOMOLKA A TOBOLKA (1972). A dnes, po bezmála padesáti letech neztrácí tato trilogie nic ze svého
kouzla a právem se řadí ke skvostům české kinematografie. Homolkovi a hlavně Jaroslav Papoušek pomohli rozjet
filmovou kariéru Marie Motlové. Některé zajímavé nabídky musela dokonce odmítat. Do roku 1984 zvládla více
než 30 menších i větších rolí.
Posledních 10 let rozdělila mezi snímky NÁŠ DĚDEK
JOSEF (Bekišová), „MAREČKU, PODEJTE MI PERO!"
(svačinářka Zuzanka), ZÍTRA TO ROZTOČÍME,
DRAHOUŠKU! (listonoška), slovenské RŮŽOVÉ SNY
(Múčková), BOUŘLIVÉ VÍNO a ZRALÉ VÍNO (Maruštíková), VŠICHNI PROTI VŠEM (jeptiška Agáta), „JÁ UŽ
BUDU HODNÝ, DĚDEČKU!" (klepavá sousedka).
Spolupracovala s rozhlasem a během svého filmového ražení i s televizí, kde dodnes zůstává nejznámější její
tragická úloha starostlivé hospodyně primáře Sovy (Ladislav Chudík) Emy v Dudkově a Dietlově seriálu
NEMOCNICE NA KRAJI MĚSTA (1977).
V roce 1979 odešla do důchodu, ale ve filmu se ještě
objevila. Naposledy a symbolicky si zahrála ve filmu Jaroslava Papouška penzistku, v jeho komedii VŠICHNI
MUSÍ BÝT V PYŽAMU (1984). Rok po uvedení tohoto
filmu zemřela. Bylo to v Praze, dne 26. srpna 1985, ve
věku pouhých sedmašedesáti let.

Vánoční koncert Josefa Vágnera & dětského pěveckého sboru ZŠ Bor
Vánoční koncert se konal 8. prosince 2017 v sále kina. Pro děti z borské školy bylo společné vystoupení
s Josefem Vágnerem zajímavým zážitkem, který i přes
nervozitu zvládly na jedničku. Děti si pod vedením Anny
Řezníčkové přichystaly hned několik písní, které návštěvníky naladily na nadcházející svátky, a byly odměněny
dlouhým potleskem. Byl to již jejich druhý koncert se
známými umělci. V loňském roce si zazpívaly společně
s Bárou Basikovou.

Koncert Lenky Filipové a jejích hostů
Adventní koncert Lenky Filipové se setkal s velkým
zájmem návštěvníků, do posledního místa zaplněný sál
borského zámku se nesl dne 16. 12. ve vánoční a velmi
příjemné atmosféře.
Známá zpěvačka připomněla svou kariéru, zazpívala
největší hity i nové skladby, zavzpomínala na své kolegy
a také představila projekty, na kterých v současné době
pracuje. Po koncertě proběhla autogramiáda.

4) Od začátku letošního roku není v Boru diabetologická ambulance. Bohužel není v celém okrese.
Všeobecná zdravotní pojišťovna vydala seznam DIA
pracovišť v plzeňském kraji, kde jsou ochotni přijmout
další diabetiky. Značná část těchto pacientů nemá však
možnost adekvátní dopravy do těchto vzdálenějších pracovišť. Prozatím je zajištěna možnost napsání léků, DIA
pomůcek. Pokud to vzhledem k předpisovým omezením
nezajistí praktický lékař, lze tuto potřebu řešit přes interní
a angio ordinaci (MUDr. Tomáš Mádr) Polikliniky v Boru,
samozřejmě po předchozím objednání na recepci: č. tel.
37470111, email. dresa: recepce.poliklinika@tamail.cz.
O zabezpečení diabetiků se intenzivně snažíme,
ovšem potřebujeme k tomu trochu času. Každou další
změnu uveřejníme na webových stránkách a na recepci
polikliniky, kde se může každý objednat, a to buď osobně,
telefonicky nebo prostřednictvím internetu.
Děkuji za pochopení
Hana Bultasová, ředitelka Poliklinky

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Vánoční koncert s Josefem Vágnerem
Dne 8. 12. jsme si společně zazpívaly s Josefem
Vágnerem na Vánočním koncertě v kině. Přípravy na vystoupení probíhaly již od září, takže začátkem prosince
v nás pouhé slovo „koleda“ vyvolávalo dosti smíšené pocity. Nicméně na den „D“ jsme se všechny těšily a
náležitě si ho užily … a doufáme, že stejný pocit měl i pan
Vágner a návštěvníci koncertu.
Všem moc děkujeme za účast, podporu a potlesk hodný
hollywoodských hvězd.
Zpěvu zdar a koledám zvláště!
Váš Sbor

INFORMACE Z POLIKLINIKY
1) LPS – lékařská pohotovostní služba – po kladně
proběhlém výběrovém řízení LPS pokračuje další 3
roky ve stejném režimu:
pondělí – čtvrtek
17:00 – 22:00
pátek
15:00 – 22:00
sobota 7:00 nepřetržitě do neděle 22:00
Návštěvní služba denně do 22:00
Telefonní číslo: 374 704 155
2) Zřízení dalšího pracoviště praktického lékaře. Provoz zahájen 2. 1. 2018 zejména pro agenturní
pracovníky z průmyslových zón, kteří dosud měli
problém se zajištěním praktického lékaře, ale zaregistrovat se může kdokoliv.
Ordinační hodiny:
Po
7:30 – 12:30
Út
7:30 – 10:30
St
7:30 – 12:30
Čt
11:30 – 15:30
Pá
7:30 – 11:30
Za provoz odpovídá MUDr. Střeštíková Helena.
3) Ortopedická ambulance v Boru je od 1. 1. 2018 i
pro pacienty zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra
ČR = 211.

Předvánoční setkání s dětmi z Pleysteinu
Ve čtvrtek 7. prosince nás navštívily děti z partnerské
školy v Pleysteinu. Společně s nimi jsme zdobili perníčky
a vyráběli adventní věnce. I když se německy neučíme,
docela dobře jsme si porozuměli. Po vyhlášení vítězů
soutěže o nejkrásnější perníček jsme se všichni vydali na
zámek. Jedna skupina vystoupala na zámeckou věž a
druhá si prohlédla Loretu. Potom jsme se v sále na zámku ve skupinách střídali u stanovišť, kde jsme plnili různé
úkoly a za správné odpovědi sbírali body. Všichni získali
po vyhodnocení sladkou odměnu. S německými kamarády nám dopoledne rychle uteklo a bylo nám líto, že už
odjíždějí. Už teď se těšíme na další setkání v příštím roce.
Za žáky 4. A ZŠ v Boru
Karolína Benešová, Kristýna Krivdová,
Kamila Majorová, Alžběta Denková

rozvíjel se. Císař Karel IV. udělil městu roku 1367 právo
razit mince. Díky příznivému ekonomickému vývoji se
město na konci 14. století rozšířilo. V roce 1395 zde založili farnost sv. Zikmunda. Během husitských válek byl
Pleystein třikrát zničen. Roku 1634 vpadli do města chorvatští vojáci, vyplenili jej a vypálili 48 domů, radnici a
Cechovní dům. Na podzim téhož roku zasáhl Pleystein
mor. V 19. století vypukla řada velkých požárů – r. 1842
(8 domů a hospodářských budov), r. 1848 (55 domů), r.
1899 (11 domů a 12 hospodářských budov). Největší požár město zachvátil 10. července 1901 (72 hl. objektů a
78 dalších budov a 2 kostely).

Medová snídaně
Již podruhé měli žáci naší školy možnost zúčastnit se
edukačního projektu Ministerstva zemědělství Medová
snídaně. V rámci akce se prvňáčci a čtvrťáci prostřednictvím dr. Krabce dozvěděli mnoho zajímavostí o včelách,
jejich práci i běžném životě, prohlédli si pomůcky včelaře.
Během pohodové přednášky měla dítka možnost ochutnat chléb s máslem a medem, vše výhradně české
regionální provenience. Jablíčko k zakousnutí bylo už jen
tečkou za příjemně strávenou hodinou a sladkou svačinkou. Milým překvapením byla skutečnost, že děti nejen,
že chléb s medem neodmítaly, ale dokonce si bohatě přidávaly, třebaže některé z nich chutnaly med poprvé
v životě.
Hana Drchotová

PLEYSTEIN
MĚSTO RŮŽOVÉHO KAMENE
Město Bor si v letošním roce připomene výročí
patnácti let od podpisu partnerské smlouvy s městem
Pleystein. Spolupráce ale existuje mezi oběma městy
už od roku 1991, kdy se konaly první Loretánské
slavnosti.
Německé partnerské město, ležící na konci údolí potoka Zott, se nachází v severovýchodní části Bavorska
asi 10 km od hranic s ČR. Ve městě žije přibližně 2700
obyvatel a současným starostou je Rainer Rewitzer. Za
výbornou přeshraniční spoluprací stojí bývalý starosta
města Johann Walbrunn, který je i nyní stále aktivní ve
společných akcích obou měst.
A co vlastně víme o městě Pleystein?
Nejnovější kamenné nálezy potvrzují, že Pleystein byl
vybudován na místě starého venkovského sídla, obývaného již v období neolitu (10 000 př. n. l.). První listinné
zmínky pochází již z roku 1242. V této době byli majiteli
města páni z Pleysteinu – větev rodu Waldau – Waldthurn z Hostouně v Čechách. Ve druhé polovině 13.
století přešel Pleystein do majetku roku Leuchtenbergů a

Pleystein společně s Křížovým vrchem, který je každoročně vyhledávaným cílem turistů a poutníků, patří
k nejkrásnějším geotopům Bavorska. V srdci města, na
38 m vysoké skále z růžového křemene (Glanzberg, neboli Třpytivý vrch), trůní novobarokní poutní kostel sv.
Kříže. V centru si lze prohlédnout i neogotický římskokatolický kostel sv. Zikmunda.

Město je rájem pro turisty, cyklisty i lyžaře. Nejen
v Pleysteinu, ale i v jeho romantickém okolí je mnoho zajímavého pro všechny věkové kategorie. Přímo ve městě
lze navštívit městské muzeum či muzeum panenek a hraček. Stezka PleySteinpfad (500 m) osazená informačními
tabulemi, je zaměřena na historii geologie Pleysteinské
oblasti a je propojena s lesní zážitkovou trasou, na které
je co objevovat – např. stromový telefon, ptačí záchrannou stanici pro handicapované ptáčky, stezku bosých
nohou. Zajímavá je i 12 km dlouhá stezka brusičů skla
vedoucí skrz říční krajinu potoka Zott přes kopečky Hornofalckého lesa. Informační tabule seznamují s dřívějším
životem zdejších obyvatel. Na počátku 18. století se
v Pleysteinu usídlili francouzští uprchlíci a začali
s výrobou zrcadel. Potřebovali ale broušené sklo a tak
vznikly z dřívějších hamrů a mlýnů první brusírny a leštírny skla. Jednu obnovenou brusírnu zrcadlového skla je
možné navštívit v Hagenmühle.
Odreagování nabízí volnočasové a odpočinkové centrum s vyhřívaným bazénem, zážitkovým hřištěm,
tenisovými kurty aj.
Hlavní kulturní událostí je Velikonoční festival mezinárodní chlapecké orchestrální akademie, ke které se připojí
mladí muzikanti z celého světa a společně zkouší a koncertují. Následně pak vyrážejí na turné, jedním z míst,
kde koncertují je také zámek Bor. Letošní koncert se ve
Velkém sále zámku uskuteční ve středu 28. března
2018 od 20 hodin.

FARNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Tříkráloví koledníci 2018 vybrali
v Boru a okolí 75 912,- Kč
Velmi děkujeme dárcům za štědrost, koledníkům
a vedoucím za ochotu pomáhat bližním.
Za Oblastní charitu Bor
ředit. Marie Macošková

K tradičnímu předvánočnímu posezení jsme se sešli
odpoledne 16. 12. Po úvodním slovu seznámil předseda
osadního výboru přítomné s plánem akcí v roce 2018 a
dalšími organizačními záležitostmi. Poblahopřál přítomným manželům Drbúlovým k významnému životnímu
jubileu – 80. narozeninám a předal malý dárek.
K blahopřání se připojil tajemník Městského úřadu v Boru
Mgr. Miroslav Cvrk a další přítomní občané. Následovalo
promítání fotografií z akcí konaných v Dolech v roce
2017. Předvánoční atmosféra byla doplněna poslechem
vánočních koled z CD. V průběhu setkání každý účastník
ochutnal vánoční cukroví zúčastněných. Na zahřátí bylo
k dispozici svařené víno, případně čaj. Při posezení byla
družná zábava až do 17. hod.
Tentokráte jsme opět 3. 1. 2018 přivítali výpravu 11
návštěvníků z Klubu seniorů z Boru. Za nepříznivého počasí přijeli vlakem. Prohlédli si vánoční výzdobu v kapli a
rozsvícený vánoční strom před kaplí. Po ochutnávce vánočního cukroví a napití se vydali pěšky zpět do Boru.
Karel Bluma, předseda OV Doly
.

INFORMACE Z KLUBU SENIORŮ
V listopadu jsme se v hojném počtu sešli v restauraci
Konibar, jen taktak jsme se vešli do salonku. V prosinci
jsme již tradičně společně oslavili závěr roku na poliklinice, kam nás přišel pozdravit starosta města Petr
Myslivec.
Protože jsme se domluvili na setkání v Dolech v kapli,
tak se nás sešlo ve středu 3. 1. 2018 na nádraží v Boru
celkem 11 a za deště jsme vyrazili na místo určení. Prohlédli jsme si vánoční výzdobu v kapli a pak strávili hezké
dopoledne u Blumů. Protože jsme na zastávku vyrazili
dost pozdě, tak jsme projíždějícímu vlaku jen zamávali.
Naštěstí tou dobou vysvitlo sluníčko a my jsme mohli dojít
celkem v pohodě do Boru. Jen některé méně pohyblivé
jsme mohli nechat dopravit autem – opět vypomohl pan
Bluma a paní Pojerová. Za to jim oběma patří dík.
V prosinci se také sešel výbor, aby připravil program na
rok 2018.

Plán akcí pro rok 2018

ŽIVOT V NAŠICH OSADÁCH
Závěr roku v Dolech
V sobotu 2. 12. ve 14 hod. jsme se sešli před kaplí,
abychom nastrojili vánoční strom. Vršek stromu jsme nastrojili opět na zemi a po jeho osazení do svislé polohy
jsme za pomocí dvojích štaflí dokončili výzdobu. Tentokráte byly ozdoby z předchozích let obohaceny o řetěz
z papírových zlatých koleček a rozšířen světelný řetěz na
5 souprav. Následující den jsme provedli vánoční výzdobu v kapli.

Leden: Promítání filmů o hradech Přimda a Gutštejn, kino
Březen: 8. březen setkání ve Velkém sále zámku – MDŽ
Duben: Čarodějnice – parket
Květen: Setkání s knihou – Hodovní síň
Červen: Vyprávění tajemníka Miroslava Cvrka
Srpen: Výlet – klášter Teplá, miniatury Mariánské Lázně
Září: Druhé vyprávění tajemníka
Říjen: Veselé odpoledne – Velký sál zámku
Listopad: Předvánoční setkání – zámek
Prosinec: Silvestr
Jaroslava Jáchimová

GLOBÁLNÍ MOTORKÁŘSKÁ SÍŤ
S KOŘENY V BORU
Pokud někdo cestuje za dobrodružstvím bez cestovních kanceláří, tak se mu často stává, že během
svých cest potřebuje pomoct, poradit … ať už je to
vandr, cykloturistika, cestování autem nebo motorkářská expedice.
Většinou poradí „domorodci“,
v případě možností internet, anebo se také může stát,
že tím výlet končí. To už ale teď být nemusí, hlavně
pro milovníky motorkářských výprav. V loňském roce
byla totiž spuštěna zcela nová, unikátní mobilní aplikace Driftix. Za jejím zrodem stojí Vašek Turek,
borský dobrodruh s velkým motorkářským srdcem,
který nyní žije v Německu.
Projekt
Driftix
vznikl
v severní Africe, v Maroku,
když Vašek řešil problém
s motorkou a potřeboval pomoct od místních obyvatel.
Zjistil totiž, že je velmi jednoduché získat spousty „lajků“ na
webu, ale nemožné sehnat někoho v okolí, kdo by vypomohl
s problémem. Na aplikaci začal
pracovat v lednu loňského roku, v září byla spuštěna a nyní
už jí využívají tisíce uživatelů.
Tím ale samozřejmě práce nekončí, aplikace se stále vyvíjí a
vylepšuje a kromě Vaška se na
ní dnes podílí i profi tým lidí
z Čech, Německa, Anglie, Turecka, Mexika, Polska a příležitostně také z Chile, Alžírska a Maroka.
Driftix funguje jako mobilní aplikace na mezinárodní
úrovni. Díky svému rozsahu není na trhu nic lepšího.
Hlavním cílem vývojářů je vytvořit mezinárodní network
spojující motorkáře, aby si mohli vzájemně pomáhat, komunikovat a měnit informace a stát se tak vedoucí
mezinárodní platformou. Dalším důležitým prvkem
v aplikaci je ochrana privátní sféry uživatelů, čemuž je
přizpůsobená celá architektura Driftixu. Na prvním místě
uživatelů je Česká republika, následována motorkáři z
Chile a Turecka.
Pro všechny, které tato jedinečná aplikace zajímá,
není nic jednoduššího než se podívat na internetové
stránky www.driftix.com, na facebookovou stránku
www.facebook.com/Driftix.connecting.bikers/ nebo si přímo stáhnou aplikaci do mobilního telefonu a stát se
součástí celého projektu.
Ale abychom nepsali pouze o aplikaci, … co nám na
sebe prozradil její autor Vašek Turek?
Pocházíš z Boru, ale Tvé kroky vedly později jinam,
řekneš nám k tomu více?
V podstatě za to může náhoda. No a jak už to bývá, taky
trochu jedna ženská. V Boru jsem vyrostl a do Boru se
stále rád vracím. Tady jsem také začínal jako servisní
technik. O pár let později jsem už jezdil na servisy po celém světě, až mě jeden zákazník v Německu přesvědčil,
abych zůstal. No a dnes už tam mám rodinu.
Motorka je Tvým koníčkem už od dětství, kolik motorek jsi měl a kde všude jsi byl? Co Tě na cestování
nejvíc baví?
Jezdím 25 let, vystřídal jsem 20 motorek a aktuálně zůstal u Yamahy Tenere 660, na které už jsem najezdil přes
50 000 km. Na ni jsem byl čtyřikrát v severní Africe, dva-

krát z toho sám. Tři cesty z toho vedly po Sahaře. Jinak
jsem projel země jako Albánie, Lotyšsko, Montenegro,
Gibraltar, téměř celou Evropu, mimo Skandinávie. Zajímavostí je, že jezdím všechny cesty po ose, tedy, že na
motorku v garáži sednu a jedu tak dlouho, až jsem na
Sahaře (teď jsem to zjednodušil, ve skutečnosti je to pěkný očistec 😉). Baví mě potkávat místní lidi, třeba jít na
čaj s Afričany v oáze. Co mi to dává? Ohromnou dávku
spokojenosti, když třeba přijedu domů a uvědomím si, že
mi doma teče pitná voda, a to teplá i studená.

Jaké jsou Tvé cestovatelské sny?
Sny? Těch je více. Jeden bláznivější než druhý. Jednou
bych rád dojel po ose až do Mongolska a zpět, úplně
sám. Druhý, který už s parťákem docela podrobně promýšlíme, je doletět do Afriky a tam koupit někde v oáze
na Sahaře dva mopedy. Takový ty originál africký, se
šlapkami, co drží pohromadě doslova silou vůle. A na
těch pak přes poušť, s turbanem na hlavě, šup lodí do
Evropy a pak přes Alpy až domů.
Jak dopředu plánuješ své cesty? Nebo jsou to i nápady s rychlým odjezdem?
Nerad dělám dlouhé přípravy. Stačí dva dny, vozím s sebou pořád stejné věci. Spoustu nářadí, stan, spacák, dvě
trička a sandále. To je všechno. Kolikrát ani nevím, kam
dojedu. Při jedné z prvních větších cest jsem jel do Španělska. Pak si říkám, když už jsem tady, protáhnu to až
na Gibraltar. No a pak jsem viděl na horizontu břehy Afriky, byla by to škoda tam nezajet. A domu jsem pak jel
oklikou přes pohoří Atlas v Maroku. Takový malý motovandr.
Vozíš si z cest kromě zážitků i nějaké drobnosti na
památku, talismany?
Většinou jsou to bezcenné věci. Třeba trocha písku z
pouště. Dodnes mám v kapse bundy na motorku velblouda z palmového listu, kterého mi věnoval jeden kluk
před třemi lety na jedné z mých cest.

Vracíš se na oblíbená místa nebo máš vždy nový cestovatelský cíl?
Zkusil jsem roviny pobaltských republik i hory Albánie,
všechno má své kouzlo. Co mi učarovalo, je Sahara, tam
se chci vrátit. Jezdit na motorce pouští je droga. Kdo to
nezkusil, nepochopí.
A jaká je Tvá oblíbená země?
Oblíbená země? Je jich hodně. Mám rád Tunisko, za
pouhé čtyři dny jízdy jste v kompletně jiném světě.
Nadchlo mě třeba Lotyšsko, země, která od nás není daleko, přesto o ní téměř nic nevíme. A samozřejmě
nesmím zapomenout na Čechy, konkrétně Šumavu a jižní
Moravu.
Děkujeme za rozhovor, přejeme spoustu zážitků při
motovandrech, úspěšný vývoj aplikaci a hlavně
spousty spokojených uživatelů.
Za redakci zpravodaje Galina M. Kortanová
Foto: archiv Václava Turka

OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2017
Dne 21. června 2017 jsme oslavili 50. výročí založení
ČSŽ. I v našem městě je ZO ČSŽ, která má kolem 30
členek. Setkáváme se společně na členských schůzích
jak na MDŽ, tak i před Vánocemi. Také pořádáme různé
akce. V loňském roce jsme byly na prohlídce Jízdárny
v Tachově v měsíci červnu, ženy se též zúčastnily večerní oživené prohlídky na borském zámku. Podařilo se nám
uskutečnit zájezd do „Vánočního domu“ v Karlových Varech. Tento zájezd bychom nemohly uskutečnit bez
dotace MěÚ v Boru. Za to děkujeme. V prosinci si ženy
nenechaly ujít vystoupení Lenky Filipové.
Na konec roku jsme se sešly na členské schůzi
v Konibaru. Mezi nás přišel i pan starosta Petr Myslivec,
který nás seznámil s tím, co se bude dělat v Boru
v letošním roce. Před schůzí vystoupily děti z MŠ Borská
z oddělení „motýlci“. Malé pásmo k Vánocům nacvičila
s dětmi paní učitelka Dana Bachroňová. Vystoupení se
moc líbilo.
Myslím si, že i když jsme ženy již trochu v letech,
přesto nesedíme jen u televize, ale oblékneme se a jdeme mezi sebe, abychom se viděly a také jen tak,
abychom si pohovořily o tom, co život přináší. A za to
těmto ženám patří dík a doufám, že i roce 2018 se budeme rády setkávat.
Za ZO ČSŽ Alena Tůšová

HISTORICKÁ KNIHOVNIČKA
MĚSTA BORU
V letošním roce si budeme připomínat 100. jubileum
samostatnosti Československa. Určitě stojí za to, aby si
každý z nás, ač si asi těžko zavzpomínáme živě, retro
způsobem zkusil projet své vzpomínky na prožitá léta
v naší vlasti. U mladších jich nebude mnoho, ale čím
jsme dospělejší, stále více se nám vynořují vzpomínky na
vlastní život či na události, kterými jsme se „prožili“ do
současnosti. Snad jen pan Alois Podolka, náš nejstarší
borský obyvatel, má svým věkem blízko tomuto jubileu a
tedy i právo nezkresleně a opravdově povědět, co tu naší
zemičku všechno pěkně popořádku potkalo.
Vraťme se však k tématu, kterým jsme minule skončili
a máme pokračovat. Shodou okolností se téma dotýká i
již zmíněného pana Podolky, jenž mi nedávno řekl: „Tajemnickej, taky jsem tu byl tajemníkem, ale když mi
nabízeli, abych tu zůstal. Řekl jsem jim, že budu mít sice
míň v kapse, ale jsem od dráhy a ke dráze se vrátím.“
Tak tím uvádím i naše dnešní železniční vyprávění.

Nádraží budova zářila svojí novou žlutobílou fasádou
a německým nápisem Haid, což už víme, že tehdy znamenalo Bor. Od roku 1903 do roku 1910 tu byly pouze tři
koleje, vjezdová od Svojšína, skladištní k rampě dnešní
provozovny pana Gregora a krátká topírenská do budovy
topírny neboli výtopny, která tu dodnes stojí bohužel ve
zchátralém stavu. Po dvou letech byla hlavní kolej prodloužena jako vlečka města a vybudována vlečka firmy
Löwenstein. V roce 1910 byla ke kolejišti přidána nová
průjezdná kolej tratě Domažlice – Tachov a také nová topírenská kolej pro druhou lokomotivu. Válečná léta 1914
– 1918 prověřila i naší železnici, a to ve všech třech směrech.
Prvním správcem a přednostou stanice byl od počátku až do roku 1911 Johann Friedrich Kuchenhart, rodák
z Plané. Po něm se do Boru na místo správce dostal nějaký Schwetz, ten tu setrval jen do počátku I. světové
války a díky svému prohlášení „Sláva Srbsku“ byl místa
zbaven a přeložen do Českých Budějovic, kde vypravoval
„marškupačky“ na frontu. Ihned na jeho místo byl dosazen adjunkt Gibisch také z Plané, který byl německé
národnosti a v prosinci 1918 odpřísáhl službu Československé republice. Bohužel v roce 1922 projevil svoji
neloajálnost protistátní agitací v Chebu a byl přeložen na
železniční stanici do Protivína. Následovalo jmenování
Bohdana Kramla z Borovan. Tolik k přehledu prvních
správců naší železniční stanice, chcete-li přednostů.
Situace v Boru na konci I. světové války a při zrodu
nové republiky nebyla změně vůbec nakloněna. Naprostá
většina obyvatel byli Němci a hrstka Čechů tu neměla
zrovna pěkné životní podmínky. Ač s nadšením čeští
obyvatelé přijali zprávu o samostatnosti, německá většina
se těšila krátkodobému utvoření samosprávního regionu
Böhmerwaldgau se sídlem v Prachaticích a věřila, že budou přičleněni k Rakousku a později k Německu. Na
dráze však vše probíhalo poklidně a se štábní erární kulturou, kterou dodržovali i němečtí železničáři. Depeše o
konci války přišla na stanici do Boru z Domažlic 11. listopadu 1918 ve 3 hodiny 30 minut odpoledne, což bylo jen
4 a půl hodiny po podepsání dohody v železničním vagónu v lese na stanici Rethondes u Compiegne v severní
Francii, kde se sešly delegace vedené německým státním
tajemníkem Matthiasem Erzbergerem a francouzským
vrchním velitelem maršálem Ferdinandem Fochem.
Na nádraží v Boru bylo změněno označení na třech
cedulích, kam kromě označení Haid přibylo i české Bor.
Vojenská asistence, jako třeba ve Stříbře, nebyla nutná a
drážní služba byla vykonávána dále ve služebním pořádku a snad jen s rozpačitým očekáváním každý čekal
na další nařízení, jak už to u dráhy bylo vždy zvykem. Slib
zaměstnanců Československé republice byl složen na
počátku prosince celým osazenstvem borské stanice.
Prvním dosazeným českým státním zaměstnancem byl
v roce 1919 četnický strážmistr Měsíček a zanedlouho po
něm sem byl přemístěn vojenský železniční zřízenec
František Valečka. V následujícím roce 1920 do Boru přišel další český drážní zřízenec Václav Čácha a strážmistr
policie Jaroslav Řehoř. Neměli to tady mezi Němci zrovna
nejlepší, a jak se píše ve staré železniční kronice, o to víc
k sobě přilnuli a byli jako bratři. Další léta se přeci jen díky
dosazovaným státním zaměstnancům český živel více
prosazoval, ale mezi obyvateli se stále větším odporem.
V lednu 1922 byl do Boru přesazen písař Marcel Götz,
v září vrchní průvodčí Alois Vrána a v prosinci nastoupil
již zmíněný oficiál Bohdan Kraml. Kromě těchto jmenovaných se v následujícím roce do služby na dráze přihlásili
dva čeští dělníci, Bláha a Mareš. Na pokladnu se přihlásila vdova po poštovním úředníkovi Kunzmanová. Ten
samý rok přibyl do Boru ještě jeden Čech, a to státní
cestář Josef Čáp, ten si však mezi zdejšími Němci vytrpěl

nejvíce a dokonce mu bylo nadáváno a spíláno i
v novinách.
Dnes už málokdo ví, že právě díky železničním pracovníkům podporovaným obětavým vrchním radou,
správcem provozu v Poběžovicích, Ing. Kolářem, byla
podporována myšlenka otevřít českou menšinovou školu
v Boru a získat pro ni potřebný počet dětí. To se také povedlo a škola byla v Boru na zámku otevřena pro 18
zapsaných žáků. To je však na další vyprávění, které
v naší knihovničce může zaznít
Sestavil Miroslav Cvrk
dle Staniční knihy Bor uložené v Národním archivu v Praze
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PRODEJ SLEPIČEK
Drůbež Červený Hrádek opět prodává
slepičky z našeho chovu, typu Tetra hnědá
a Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Arakauna.
Stáří 15 - 20 týdnů, cena 159 - 195,- Kč/ ks.
Prodej: 8. března, 16. května a 14. června 2018
Bor – u vlak. nádraží - 10.20 hod.
Při prodeji slepiček - výkup králičích kožek - cena
dle poptávky.
Informace: Po - Pá 9.00-16.00 hod.
Tel. 601 576 270, 728 605 840

