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SL OV O S TAR OS TY MĚS TA
„Není málo času, který máme,
ale mnoho času,
který nevyužijeme.“

Vážení čtenáři,
s blížící se dobou letních dovolených a prázdnin přeji našim
žákům a studentům hezké vysvědčení a pohodové prázdniny.
A nám všem ostatním přeji klidnou a prosluněnou dovolenou!
Petr Myslivec, starosta města

Seneca

:

IN F OR M AC E Z R AD N I CE
Z jednání Rady města
Vážení spoluobčané,
vítejte při čtení třetího vydání Borského zpravodaje letošního roku.
Několik let máme výjimečnou příležitost navštěvovat
koncerty duchovní hudby. 13. ročník mezinárodního festivalu „Hudební léto Borska 2019“ byl slavnostně zahájen 12.
května v zaplněném chrámu sv. Mikuláše v Boru koncertem
pro housle, smyčce a basso continuo od Antonia Vivaldiho.
Následoval koncert pro housle a orchestr od Františka Bendy. Na housle vystoupil významný houslový virtuos Václav
Hudeček v doprovodu Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně pod vedením dirigenta Martina
Peschníka.
Chrámem dále zazněla Mše D-dur „Lužanská“ op. 86 od
skladatele Antonína Dvořáka. Zpíval pěvecký sbor Čerchovan z Domažlic za doprovodu Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně. Mši dirigoval Marek
Vorlíček. Na varhany hrála Nikola Zasman Eckertová.
Účinkujícími sólisty z Národního divadla byli Eva Müllerová (soprán), Lucie Bínová (alt), Václav Lemberk (tenor) a
Aleš Hendrych (bas).
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem,
kteří se více než 13 let aktivně podílejí na rozvoji
a udržování této významné akce.
Organizaci festivalu zajišťuje Borská loreta, z.s. Pořadatelem je sdružení obcí Mikroregion BORSKO (Bor, Přimda,
Stráž, Staré Sedliště, Hošťka, Rozvadov, Staré Sedlo a
Třemešné). Finanční spoluúčastí se podílí Plzeňský kraj,
Českoněmecký fond budoucnosti a v letošním roce i generální sponzor LOXXESS Bor s.r.o. Dalšími pořádajícími
partnery jsou město Pleystein, Římskokatolická farnost Bor
v zastoupení Mgr. M. Martiše, SChLI a Mgr. Ing. V. Sládka,
O.Cr., Tachov a Horšovský Týn. Významnou osobností přípravy, výběru skladeb a vystupujících je M. Vorlíček,
sbormistr, dirigent, varhaník a varhanář.
Této, dnes již tradiční a významné akce našeho borského regionu, si velmi vážím, neboť přináší hudbu do našich
obcí a měst, kde nejen profesionální umělci, ale i zástupci
uměleckých škol, vystupují a rozeznívají kostely duchovní
hudbou.
Přijměte pozvání na další koncerty duchovní hudby,
které se budou konat v nadcházejícím období
v borském regionu!

7. zasedání 11. 3. 2019
Firma Ing. Čeněk Stehlík, projekční kancelář, bude zpracovávat projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí
a stavební povolení na akce: Parkoviště Západočeská
ulice – Bor a Parkoviště a park u domu s pečovatelskou
službou Bor.
Firma PROJEKCE DOPRAVNÍCH STAVEB, Projekční
kancelář Rojt, bude zpracovávat projektovou
dokumentaci pro územní řízení na akci: Chodník při silnici
III/19851 – II. etapa, Školní ulice v Boru.
V souladu s §166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Školský
zákon, ve znění pozdějších předpisů a §3 Vyhlášky č.
54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, bylo vyhlášeno konkurzní řízení na
obsazení funkce ředitele Základní školy Bor, příspěvková
organizace.
Kompostárna bude v roce 2019 od dubna do října otevřena každou sobotu od 10:00 do 15:00 hodin.
8. zasedání 19. 3. 2019
V konkurzním řízení pro výkon funkce ředitelky MŠ Bor
nebyl vybrán vhodný uchazeč.
Informaci o činnosti ZŠ Bor přednesl ředitel ZŠ.
Firma STRABAG a.s. bude zhotovitelem staveb: Bor –
chodník na hřbitově, tzn. oprava cesty od brány ke kolumbáriu a Bor – zpevnění plochy za MÚ, tzn. oprava
cesty u garáží čp. 425, 426 v Boru.
RM schválila Osadním výborům Holostřevy, Doly, Skviřín,
Kurojedy, Čečkovice, Málkovice, Borovany – Kosov,
Damnov poskytnutí finančních prostředků na společenské akce v roce 2019.
RM schválila organizacím a spolkům poskytnutí dotace
z rozpočtu města Bor pro rok 2019.
9. zasedání 10. 4. 2019
Vedením Mateřské školy v Boru byla na dobu určitou, do
jmenování nové ředitelky na základě vyhlášeného konkurzu, pověřena zástupkyně ředitele.
Zhotovitelem akce: Bor, TC, Malovice, kNN – VO bude
firma USEN s.r.o.
Vedoucí správy majetku města předložil přehled pachtovních a nájemních smluv.
Ve výběrovém řízení na pronájem nebytového prostoru
v zámeckém parku v Boru – Zámecký parket byla vybrána Lea Divišová, Bor.

Informaci o činnosti Dobrovolného svazku obcí Borsko a
o činnosti Regionálního sdružení obcí a měst Euregio
Egrensis podal starosta města.
Zpracování projektových prací pro akci: Stavební úpravy
komunikace a parkoviště v ul. Luční a Přimdská, Bor,
provede firma IDG Design s.r.o.
10. zasedání 6. 5. 2019
RM projednala návrhy osadních výborů na provedení
oprav a investic v osadách v roce 2019.
Bude podána žádost o dotaci do programu HZS PK Účelové investiční dotace pro jednotky SDH obcí
na rekonstrukci požární zbrojnice v Boru - nástavba.
Jana Šperková, místostarostka města

Kompostárna v Boru
Kompostárna v Boru bude otevřena v letní sezoně od 1.
dubna 2019 do 31. října 2019 vždy v sobotu od 10 do 15 hod.
Městský úřad v Boru upozorňuje podnikatelské subjekty v
Boru, že bude provádět kontroly uzavřených smluv při nakládání s odpady dle zákona.

KULTURNÍ DĚNÍ V NAŠEM MĚSTĚ

Extra band revival - 5. 7. 2019
Koncert kapely Extra band revival se koná na zámeckém
parketě. Začátek je ve 21 hodin a vstupné činí 200,-Kč.

Pozvánky do zámku
Rezervace vstupenek a veškeré
informace o kulturních akcích
získáte na internetových stránkách zámku www.zamekbor.cz,
na facebookových stránkách nebo
na
tel.
374 789 198
a
607 038 246. Zámecké infocentrum a pokladna má otevřeno
v období od dubna do konce října
každý den od 8,30 do 17 hod., od
listopadu do konce března
v pracovní dny od 7,30 do 16 hod.
Kromě prodeje vstupenek na zámecké akce zajišťuje
pokladna vstupenky na všechna představení, koncerty a sportovní utkání v rámci portálů TicketArt a
Plzeňská vstupenka. Platba je možná hotově či platební kartou.

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. Přehled kulturních akcí, včetně fotografií
z těchto akcí, můžete sledovat na facebookových stránkách Městského kulturního střediska v Boru. Informace
o programu kina a pořádaných akcích naleznete také ve
vitrínách ve městě a jsou zveřejňovány v pravidelném
hlášení v městském rozhlasu.

Den dětí - 6. 6. 2019
KINO DĚTEM - Den plný pohádek v kině v Boru. Promítání
filmového pásma pohádek pro děti začíná ve 13, 15 a 17
hod. Vstupné zdarma, pro děti jsou připraveny drobné dárky.

Magická esa - 8. 6. 2019
Magická esa – nejlepší světové iluze! + Zrcadlový labyrint - Zájezd do Líbeznic u Prahy
Strhující show Pavla Kožíška. Cena zájezdu 650,-Kč, odjezd z Boru v 9 hod. z autobusové zastávky u kina.
Plánovaný příjezd okolo 19 hodiny.

Zámecké historické slavnosti - 13. 7. 2019
Tradiční letní akce na nádvoří zámku s celodenním
dobovým programem – historický šerm, dobová hudba a tance, divadlo a hry pro děti. Chybět nebudou
historická řemesla a tržiště, uskuteční se samostatné
prohlídky zámku a celodenní program zakončí ohňová
show a ohňostroj. Dobový program na podiu od 13 do 23
hod., prohlídky zámku 10 – 18 hod.
V programu se představí skupiny historického šermu Alotrium, Artus Thor a Korbel, taneční skupiny Animata a
Mericia, divadlo eMILLIon, dobová hudba Tempus, bubeníci Tambour a letošní novinku, plavbu na pirátském
člunu na zámeckém labutím rybníku, bude provádět
sdružení Danar. Určitě je na co se těšit. Vstupné na slavnosti je zdarma.

Pohádková cesta - 13. 6. 2019 (změna termínu)
Původně plánovaná pohádková cesta na 20. 6. je přesunuta
na 13. června. Cesta povede zámeckým parkem, kde budou
pohádkové postavy a děti budou plnit úkoly. V cíli čeká děti
odměna a oheň na opékání špekáčků. Občerstvení zajištěno.

Slavnosti budou zahájeny v pátek večer. Ve 21 hodin vyjde ze zámku průvod šlechtických družin s urozenými
dámami, aby se před radnicí představili ukázkami šermu
a tance a převzali z rukou purkmistra klíč od bran města.
Podrobný program ke slavnostem bude zveřejněn na webových stránkách zámku i města a na facebooku.

Prázdninový zájezd - 10. – 11. 8. 2019
Zájezd pro děti a rodiče (Hrad a zámek Staré Hrady,
hrad Valdštejn, Muzeum hraček Benátky nad Jizerou a
Bozkovské dolomitové jeskyně), cena zájezdu 1 200,- Kč
pro dospělé a 1 000,- Kč pro děti, v ceně zájezdu je zahrnuta doprava, ubytování a vstupy do památek a jeskyní.
Platba zájezdu je nutná nejpozději do 10. 7. 2019
v pokladně zámku.

Knihovna
Pasování na čtenáře - 4. 6. 2019
Čtení prvňáčků v knihovně
Malování na chodník - 20. 6. 2019
Malování pohádkových postaviček pomocí kříd u knihovny (při špatném počasí změna termínu)

V převleku čarodějnic nás letos bylo o něco méně,
takže příští rok se na vás těšíme.
Jitka Naušová, MKS Bor

Soutěže pro 2. - 5. ročník ZŠ na zahradě MŠ 11. a 13. 6.

Ples pro rytíře a princezny

Vyrábění pro děti - 11. 6.
Od 13,30hod., přívěšek na klíče (bavlněný, tvar peříčka)

Správa zámku pořádala
pro děti Ples pro rytíře a princezny, který se uskutečnil
v zámeckém sále dne 17. 5.
Do posledního místa zaplněný sál, spousty hudby, tance,
soutěží, dárků a hlavně krásných princezen, princů, rytířů
a mušketýrů, přispělo ke
kouzelné zámecké atmosféře. V programu nechybělo
vyhodnocení nejhezčí princezny a nejstatečnějšího rytíře a losování vstupenek.
Kromě tradičního programu
byli na ples pozvání ještě dva hosté, nejdříve přišel Krteček, kterého děti ihned oblehly a byly z něj zcela
unešené, druhým hostem byl pirát s truhlou plnou balónků, ze kterých dětem vykouzlil krásné dárky.

Knihovna bude v období prázdnin
UZAVŘENA od 26. 6. do 19. 7. 2019.

CO SE U NÁS UDÁLO
Zájezd do Litoměřic - Zahrada Čech
Městské kulturní středisko uspořádalo 13. dubna
2019 zájezd do Litoměřic. Přestože to tak před odjezdem
nevypadalo, počasí nakonec účastníkům přálo. A tak se
s dobrou náladou vyjelo. Cestou se udělala zastávka v
Praze na ranní kávu a pokračovalo se dál. Z dálnice se
pak sjelo tak, aby se všichni mohli podívat, alespoň z autobusu, na pietní místo před Pevností v Terezíně. Časový
plán se dodržel a již krátce po desáté hodině mohli
účastníci obdivovat a nakupovat výpěstky a výrobky na
tržnici. Díky velmi dobré možnosti parkování tak nebyl
problém, donést si nákupy zpět do autobusu. V klidu a
pohodě si všichni výstavu prošli, každý si nakoupil to, co
chtěl, nebo si to alespoň prohlédl. K vidění byly ručně vyrobené dřevěné květiny, typy na sváteční výzdobu
jídelního stolu, zahradní nábytek, rostliny, pracovní nářadí, stavební materiály a jejich využití, různé druhy
pochutin i občerstvení a mnoho dalšího. Časový plán se
podařilo dodržet i na cestě zpět a tak se v Boru vystupovalo mírně po 19. hodině. Všem účastníkům moc
děkujeme za poklidný průběh a těšíme se na viděnou
třeba na Zemi živitelce.

.

Zámecká úplňková jóga
Sál borského zámku je místo, kde je možné pořádat
plesy, koncerty, divadelní představení, výstavy, ale také
třeba jógový večer. Ten se uskutečnil v sobotu 18. 5. Do
Boru zavítala plzeňská instruktorka jógy Petra Šroubková,
která měla pro účastníky lekce připravený dvouhodinový
program se závěrečným relaxačním odpočinkem a úplňkovým rituálem.

Slet čarodějnic
Již tradiční „Slet čarodějnic“ uspořádalo Městské kulturní středisko 30. dubna 2019 na zámeckém parketě
v Boru. K tanci i poslechu hrála hudební skupina „Pády“ a
tak se tančilo do pozdních nočních hodin. Připraveny byly
také soutěže jak pro děti, tak pro dospělé. A tak se házelo kroužky na lahve s vínem, pivem, či limonádou.
Soutěžilo se také v hodu s koštětem na dřevěný špalek.
Tato soutěž zaujala jak pány, tak dámy.

Vernisáž obrazů Jana Rybeckého
Dne 24. 5. byla v zámeckém sále zahájena výstava
obrazů Jana Rybeckého s názvem Jak šel čas, kterou
doplnila svou sbírkou parfémového a bižuterního skla
Hana Štollová a květinovou výzdobou Frieda Kolčavová.

Komiksový workshop
Ve čtvrtek 4. 4. 2019 přijel na pozvání ilustrátor dětských knih a komiksů Daniel Vydra, který pro děti připravil
Komiksový workshop. Akce probíhala v Kinoklubu pod kinem, kde pan Vydra pomocí dataprojektoru připravil
prezentaci o komiksu. Přišlo 46 žáků z pátého ročníku ZŠ
Bor. Nejprve se děti dozvěděly, jak komiks vzniká, jaké
druhy komiksu máme a pak si sami vyzkoušely na pracovních listech komiks dotvořit. Byly rozděleny do
skupinek po čtyřech lidech a vymýšlely různé zápletky do
částečně vyplněného komiksu. Doplněné komiksy pak
děti četly. Jedna skupina si svůj komiks zahrála jako divadelní scénku. A podle mého názoru děti workshop moc
bavil a já pevně věřím, že pana Vydru pozveme ještě na
podzim pro další žáky naší školy.

.

Vernisáž se nesla ve velmi příjemné atmosféře, do
zámku přišlo mnoho hostů ze všech koutů naší republiky
a nechyběli také kolegové výtvarníci, kteří s panem Rybeckým léta spolupracují. Úvodního slova se ujal malíř
Josef Břečka, který představil celoživotní dílo Jana Rybeckého a poukázal na jeho nesporné kvality a talent.
Výstavu je možné shlédnout denně od 9 do 17 hodin
až do 30. 6. 2019.
Galina M. Kortanová, Správa zámku Bor

Pověsti kraje Přimdských Chodů
Noc s Andersenem 2019
V pátek 29. 3. se opět spalo v knihovně na akci Noc
s Andersenem. Spaní se zúčastnilo 17 dětí od 8 do 12
let. Sešli jsme se v 18:00 hodin a po zvolení správného
místa na spaní a občerstvení jsme začali soutěžit. Zvolila
se 3 družstva, která plnila 10 různých úkolů, mezi nejoblíbenější patří tradičně ochutnávka pokrmů, hádání
předmětů a mumie (obalení spoluhráče toal. papírem jako
mumii). Ostatní úkoly byly vědomostní - křížovka, hádání
pohádek a pohádkových postav, pracovní list o p. Andersenovi a p. Sekorovi. Pak následovala oblíbená
diskotéka, kde si každý pustil svou oblíbenou píseň a
ostatní tančili. Okolo desáté hodiny při úplné tmě většina
osazenstva plnila bobříka odvahy. Děti prošly knihovnu
pouze za svitu el. svíček a baterky a strašidla (nejstarší
spáči) jim kladla různé překážky. V půlce cesty se každý
podepsal na listinu. Menší děti chodily po dvojicích, větší
samostatně. Spát se šlo okolo dvanácté hodiny, ale některé spáčky brebentily a četly strašidelné povídky až do
tří hodin při rozsvícených telefonech. Ráno jsme se stihli
pouze nasnídat a společně zahrát několik her a děti si
vyzvedli rodiče. Všichni se těšíme na další spaní
v červnu.

V úterý 14. 5. se uskutečnila beseda s panem Jindřichem
Sahulkou. Židle v kino klubu byly zcela zaplněné (sešlo
se okolo 30 posluchačů). A během skoro dvouhodinového povídání jste se dozvěděli spoustu nových informací o
Přimdských a Plánských Chodech. Poutavě vyprávěl o
tom, jak pověsti sbíral a vymyslel k pravdivému základu
postavy a příběh. Během besedy přečetl dvě pověsti. Pan
Sahulka žije v Chodové Plané a na svém kontě má již 5
knih (z toho 3 historické romány a 2 knihy o pověstech
Chodů). Knihy jste si mohli na místě zakoupit. Myslím, že
se beseda všem moc líbila a že jsme se s panem Sahulkou neviděli naposledy.

Plstění slepiček a překvapení pro maminky
Dne 16. 4. proběhlo v knihovně velikonoční vyrábění
tentokrát pod vedením lektorky pí Štokingerové. Přihlásilo
se 20 dětí, a i když plstily všichni stejnou technikou, slepičku měl na závěr každý úplně jinou.
Každý rok vyrábíme pro maminky ke dni matek originální dárky. Tentokrát volby vyšla na vázičku omotanou
vlnou, nebo provázkem a zdobenou různými doplňky. Do
vázičky ještě děti vytvořily kytičku z peříček. A ti nejšikovnější stihly vyrobit a vyzdobit přáníčko.

Vyhodnocení soutěže „Přáníčka ke dni matek“
Školka – Magdaléna Aubrechtová, 5 let
1. - 2. třída: 1. místo - Leona Kaufnerová, 2.A, 2. místo Zuzana Zavadská, 1.C, 3. místo - Jakub Fronk, 2.B.
3. - 5. třída: 1. místo - Kateřina Kynkalová, 4.B, 2. místo Barbora Havlíková, 3.A, 3. místo - Martin Mamula, 3.A.
Zvláštní cena za originální přáníčko:
Alice Hegedüšová a Eliška Bánomová, obě 3.A.
Výhercům Městské kulturní středisko věnovalo 2 vstupenky do divadla kouzel Pavla Kožíška na představení
Magická esa a vstupenky do zrcadlového labyrintu, výherkyním za originální přáníčko a školkovou kategorii byl
předán dárkový poukaz pro 2 osoby na dětské představení do kina v Boru. Dále děti dostaly knížku a výtvarné
potřeby. Všem výhercům gratulujeme.
Iva Křižková, Městská knihovna Bor

Vajíčkiáda
Již několik let je v Boru na poslední den velikonočních
prázdnin připravována zábavně soutěžní akce pro děti.
Velikonoční pondělí připadlo letos na 22. duben a to byl
den pro „Vajíčkiádu“ na zámeckém parketu. Letošní
příprava byla zkomplikována tím, že v prostoru parketu
probíhala rekonstrukce zahradního baru a do poslední
chvíle pořadatelé nevěděli, zda bude parket přístupný. I
když byl termín „Vajíčkiády“ znám už od prosince a budova pro občerstvení dokončena, kolaudace byla stanovena
na 23. dubna! Z tohoto důvodu nebylo možno zahradní
bar použít a také část parketu s dětskými herními prvky
byla uzavřena.
Komplikovanou situaci se podařilo vyřešit díky ochotě pana Bohumila Blažka, který v prostoru parketu
postavil vlastní stan se stolky a zajistil pestré občerstvení.
Poděkování si zaslouží také jeho pomocníci Andrea
Harantová a Martin Szitaš, kteří po celé sváteční odpoledne obsluhovali žíznivé přítomné.
Za teplého slunečného počasí se účastníci velikonočních soutěží začali scházet již kolem třinácté hodiny. Do
startovní listiny bylo zapsáno 89 soutěžících ve věku
od jednoho do čtrnácti let. A fandit jim přišel skoro dvojnásobný počet diváků z řad rodičů, prarodičů, dalších
příbuzných a přátel. Přišli místní, ale přijeli i přespolní
z Vysočan, Lhoty, Tachova, Kurojed, Přimdy, Stráže i ji-

ných obcí. Ve 14 hodin bylo odstartováno. Soutěžící se
v doprovodu dospělých vydali na cestu zámeckým parkem a hledali barevná papírová vajíčka, která byla různě
rozvěšená kolem trasy. Kdo našel pět barev, vrátil se na
start a papírová vajíčka mu byla vyměněna za sáček
s jogurtem (ten věnovala Mlékárna Stříbro) a dáreček,
který si sám vybral. A když pak odevzdal startovní číslo,
dostal lísteček na uzeninu, tu si vyzvedl u ohně a opekl.
K dobré náladě přispěla hudba, při které se děti daly do
tance a dospělí si známé písně spolu s hudebníky s chutí
zazpívali. Pánové Melíšek-Žíla-Czalder-Čáp-Tejkal hráli několik hodin zcela zdarma, za což jim patří velký
dík!

Ráda bych poděkovala všem devíti pořadatelům,
kteří nechtějí být jmenováni. Velmi si vážím práce těchto
našich občanů, kteří neváhají obětovat mnoho hodin svého volného času a nezištně připravují akce pro zábavu
jiných. A pochvalu si zaslouží také paní Hana Kozáková, která s technickými pracovníky zajistila úklid prostoru
po stavebních úpravách. Milan Jiroušek a Petr Rod nejen vzorně prostor připravili, ale po celou dobu akce také
dbali na pořádek a pořadatelům pomáhali.
Pavla Kabíčková, foto: Lukáš Petrík

ŽIVOT V NAŠICH OBCÍCH

Holostok 2019: Lenka Dusilová, divadelní
představení i slam poetry
Hudebně-divadelní festival Holostok o víkendu 21.
až 23. června zve do Holostřev na pestrý program, lokální umělce i vystoupení Lenky Dusilové.
Holostok se stal stálicí západočeské festivalové scény. Letos během předposledního červnového víkendu
oslaví už 19 let. Těšit se můžete na vystoupení Lenky
Dusilové, česko-francouzské kapely Les Gars D'en Bas,
plzeňských Holy Crab, Slunovratových paprsků, weirdpopové dvojice něco něco, písničkářů Člověk krve a
Cermaque nebo kapely Psí oči.
Hudební vystoupení protkají divadelní představení
plánských souborů Kosáci a Dobrej matroš, akustické
hraní v kavárně a scénické čtení jediné povídky Václava
Hraběte – Horečka.
Novinkou je slam poetry. Tato specifická umělecká
disciplína v poslední době proráží na stále více pódií po
celém Česku – zejména do srdcí a hlav diváků, kteří se
pod nimi shromažďují také v rostoucích číslech. Holostok
nezůstane pozadu a letos prvně ve své historii zařadí toto
slovní žonglérství na svůj program.
Více informací o programu i celém festivalu najdete
na stránkách www.holostok.cz.
Dominika Píhová

Velikonoční dílny v Kurojedech
Dne 13. 4. jsme v Kurojedech v domečku u rybníka pořádaly Velikonoční dílny, ve kterých si děti vyráběly
velikonoční zajíčky, malovaly obrázky a vyráběly různé
dekorace. Maminky se také zapojily do výroby, aby šly
dětem příkladem. Na závěr jsme si ještě opekly buřtíky.
Všem se akce moc líbila.
Jan Kadlec, o. v. Kurojedy

maminkám udělaly radost něžnou básničkou, písní, pohádkou i tanečkem.
… když uvidím konvalinku, vzpomenu si na maminku,
krásná, něžná květinka… to je moje maminka.
Dne 9. 5. 2019 se konal zápis dětí do MŠ na školní
rok 2019/2020. Zapsat se přišlo 52 dětí. Rodiče s dětmi
využili také možnosti nahlédnout do tříd obou budov MŠ
a vyzkoušet si obratnost na herních prvcích v areálu
školní zahrady.
Všem přejeme rána bez mrazíků a dny plné slunce
a vůní…
pí uč. Dolinská, Krausová, Tremlová a Nožinová

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Výlet do Německa

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOR:
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Budoucí prvňáčci z obou budov MŠ se přišli už před
zápisem přesvědčit, že základní škola není rozhodně nic,
čeho se musí bát. Pan ředitel Koblen provedl děti po budově školy, ukázal jim několik učeben, tělocvičnu, družinu
i školní zahradu. Nahlédly i do třídy, kde se vyučoval anglický jazyk. Paní učitelka děti přivítala a naučila je
během krátké chvilky, jak se řekne anglicky pes, kočka,
ryba … a to všechny bavilo, naslouchaly každému novému slovíčku.
Překvapení na děti čekalo ve školní jídelně, kde pro
ně paní kuchařky přichystaly malou svačinku.
Návštěva „velké školy“ byla pro předškoláky skvělou
motivací, byla příjemná, a proto se jistě všechny děti
z obou MŠ budou v září do ZŠ určitě těšit.
Příprava na svátky jara, tedy Velikonoc, byla ve všech
třídách zajímavá a pestrá. Například třídu Soviček si děti
spolu s paní učitelkou Dolinskou vyzdobily výrobky s jarní
tématikou, pracovaly s různými druhy materiálů a domů si
odnesly ručně vyrobený košíček s malovanými vajíčky.
Děti se dozvěděly spoustu zajímavého ohledně velikonočních tradic, zpívaly písně o jaru a naučily se i
velikonoční koledy.
Také téma čarodějnic bylo pro děti zajímavé, a proto
si ho tedy náležitě užily! Celá tato magická a tajemná
doba byla provázena zaříkávadly, vařením různých lektvarů a venku pak také „létaly“ jak hodné, tak zlé
čarodějky, které plnily různé soutěžní úkoly. Nakonec je
čekal i taneční rej se sladkou odměnou.
I třída Sluníček si připravila čarodějnický den - trochu
jinak, ale do sytosti. Děti vyráběly všelijaké čarodějnice,
vymýšlely jim různá jména a nakonec i zaklínadla. Spolu
s paní učitelkou Krausovou a Tremlovou míchaly čarodějnické lektvary a vyšly si na dlouhou vycházku do
zámeckého parku. Úkolem bylo jít po stopách čarodějnice
Berty. Děti měly od rodičů na tuto dobrodružnou cestu
nachystané batůžky naplněné dobrotami na posilněnou a
vesele se jim pak vykračovalo na cestu plnou překvapení!
V tento den se, jak všichni víme, „otevírají poklady“, a tak
i dětem se podařilo poklad čarodějnice Berty najít. I když
cesta to nebyla jednoduchá, byla plná důležitých a nelehkých úkolů!
Svátek matek – je dnem, kdy se snažíme ještě více,
než kdy jindy, udělat radost našim milovaným maminkám.
Děti se předbíhají v nápadech, co pro svojí maminku vyrobí, čím ji potěší a jak vykouzlí úsměv na její tváři.
Nezáleží na tom, jestli dáreček bude dokonalý, ale na
tom, že jej vyráběly s láskou… Na besídkách pak děti

V pondělí dne 6. 5. 2019 jsme přijeli na čtyřdenní pobyt v Bärnau. Společně s naší partnerskou školou
Pleystein jsme přijeli kvůli utužování vztahů Česka a Německa po druhé světové válce a celý tento pobyt jsme se
zabývali právě druhou světovou válkou. V průběhu dalších dvou dnů jsme navštívili Jáchymov, Karlovy Vary a
koncentrační tábor Flossenbürg. V Jáchymově jsme navštívili Štolu č. 1 a poté jsme se vydali do Karlových Varů
na rozhovor s jedním z pamětníků pracovního tábora
v Jáchymově. Ve středu jsme jeli do koncentračního tábora ve Flossenbürgu, kde na nás čekal program. Ve čtvrtek
jsme si předali certifikáty, dali jsme si oběd a jeli jsme
domů.
Kateřina Bambasová

STŘEDNÍ ŠKOLA BOR ŽIJE
A SOUTĚŽÍ
Ve Střední škole Bor učíme kreativně
Slavnostní vernisáží byly ukončeny aktivity projektu
Kreativní partnerství, který měl za úkol prostřednictvím
kreativních metod využívajících umění rozvíjet samostatnost a zodpovědnost našich žáků k učení propojením
teoretické i praktické výuky s reálným životem.
Žáci 3. ročníku učebního oboru opravář zemědělských strojů využili získané teoretické poznatky z oboru
užitého umění a dovednosti získané v odborném výcviku
– kurzech svařování - a sami si navrhli a vyrobili dvě designové lavičky a dekoraci na květiny do školního parčíku,
který pro ně vybudovalo město Bor.

Designové lavičky a květinovou dekoraci přišli obdivovat nejen spolužáci a pedagogové žáků, ale ocenění
tvořivé práce vyslovili i starosta města Bor Ing. Petr Myslivec a zástupkyně partnerské firmy SŠ Bor – Kermi s.r.o.
pí Presslová.
Zdeňka Valečková, ředitelka SŠ Bor

Borská vařečka
Dne 16. května jsme pořádali 9. ročník soutěže Borská vařečka. Přijeli k nám zástupci škol: z Klatov –
Střední zemědělská a potravinářská škola, Plané u Mariánských Lázní – Střední škola živnostenská a Střední
škola hotelová z Mariánských Lázní.
Studenti se popasovali nejen při vědomostní části
soutěže, ale hlavně v její praktické části (uvařit hovězí guláš s karlovarským knedlíkem), která nakonec rozhodla o
vítězi celé soutěže.
Nad studenty měl dohled odborník z praxe, který kontroloval technologické postupy a dodržování hygieny.

Na všechny jsme moc pyšní a děkujeme jim za účast.
Je úžasné, že naše družstvo ve složení Lukáš Sponner
(3. ročník) a Jiří Bahenský (1. ročník) skončilo na
PRVNÍM MÍSTĚ. Děkujeme jim za skvělou reprezentaci
naší školy.
V neposlední řadě patří obrovský dík našim sponzorům Makru a Janu Špilarovi - ryby a drůbež, kteří všem
předali hodnotné dárky za jejich úsilí.
Budeme se na všechny těšit opět za rok při 10. jubilejním ročníku.
Tereza Tobiášková, SŠ Bor

místech, kde se začaly objevovat problémy se vzlínající
vlhkostí. Na výměnu rovněž čekají vchodové dveře, které
jsou již objednány. V letních měsících bude provedena
oprava poškozené dlažby na schodištích. Samozřejmostí
ve všech nájemních bytech a domech je průběžná údržba
objektů a obnovování vybavení jednotlivých bytů jako například rekonstrukce koupelnového vybavení i drobného
zařízení.
Také v rámci tepelného hospodářství dochází k řadě
významných investic. Tou stěžejní je zakoupení přístroje
pro čištění lavalových stanic, kterých je v Boru 18. Dosud
jsme byli odkázání na externí dodavatele a tak četnost
prováděných prací nebyla podle našich představ. Se zakoupením stroje dojde k zajištění pravidelné údržby a
prodloužení živostnosti zařízení. Byly instalovány nové
bezpečnostní GSM brány na kotelnách, díky kterým je
možno snadněji vyhodnotit typ poruchy a tedy urychlit i její následné odstranění. V rámci pravidelné údržby
dochází k postupným výměnám zastaralých kohoutů a
čerpadel. I nás, výrobce tepla, tlačí legislativa. Od roku
2020 dochází ke zpřísnění podmínek pro limity NOX.
Problematika byla řešena s vlastníkem kotelny – městem
Bor, a ke spokojenosti naší i Vás, jako odběratelů, zastupitelé schválili investici do nových hořáků. A tak
v bezpečné dodávce tepla a teplé vody budeme pokračovat i v následujících letech.
Pro správu Společenství vlastníků jednotek jsme
zprovoznili možnost zasílání hromadných SMS a emailových zpráv. Začátkem roku bylo organizováno školení pro
statutární orgány, které zodpovědělo řadu otázek o fungování a návazné legislativě v chodu SVJ. V současné
době pracujeme na vzniku a spuštění webového portálu
POSCHODECH. Zde budou moci všichni zaregistrovaní
vlastníci najít mnoho zajímavých informací o činnosti SVJ
i jeho hospodaření. S polovinou roku u nás přivítáme nové klienty, kteří se rozhodli využít našich služeb. Velice
nás to těší a samozřejmě rádi přijmeme do naší správy i
další SVJ, která budou mít zájem.
Za kolektiv zaměstnanců SBTH Bor přeji všem krásné a
pohodové prožití letního období.
Milada Huláková

JEDEN DEN NA PEČOVATELSKÉ
SLUŽBĚ BOR
Pečovatelská služba při Poliklinice Bor poskytuje terénní a ambulantní služby. Cílovými klienty jsou převážně
senioři a klienti zdravotně postižení. Terénní služby kvalifikovaných pečovatelek umožňují klientům i při nepříznivé
životní situaci pobývat v domácím přirozeném prostředí.
Ambulantně
vypomáhají
pečovatelky
klientům
s hygienickými úkony. O klienty Pečovatelské služby Bor
se pod vedením Petry Štíbrové starají pečovatelky Jitka
Mikulandová, Olga Horáčková a Martina Pechoušová.
V případě potřeby vypomáhá zdravotní sestra Markéta
Andrlová.

SBTH BOR – INVESTUJEME
V ROCE 2019
Téměř polovina letošního roku utekla jako voda a můžeme tak informovat o naší činnosti za tuto dobu. Začnu
úpravami v nájemních bytech, kterých vlastní město Bor
téměř 170. V bytových domech v Boru se nájemníci dočkají nových dopisních schránek a výměny špaletových
oken za plastová. Rekonstrukce střešní krytiny a postupné výměny střešních oken se dočká bytový dům ve
Vysočanech čp. 53. Akce bude prováděna během letních
měsíců. Investice se nevyhnou ani čp. 66 ve Vysočanech. Zde již byla provedena sanační výmalba na

V běžném pracovním dni zvládnou pečovatelky rozvézt po celém borském regionu na padesátku obědů,
poskytnout pomoc s ranní i běžnou hygienou třem těžce
nemocným klientům, na lůžku vykoupat dva nepohyblivé
klienty v mobilní vaně. Klientům, kteří potřebují, pomohou
s péčí o domácnost nebo jim obstarají nákup. V budově
Polikliniky Bor zvládnou v jeden den ošetřit až osmi klientům jejich končetiny. Mezi těmito úkony musí stihnout
vyprat a vyžehlit prádlo, ať již od našich klientů nebo prádlo z ambulancí polikliniky. I přes náročnost tohoto
povolání, vykonávají pečovatelky své poslání rády a
s úsměvem.
Petra Štíbrová

PLACENÁ INZERCE

ČINNOST ZOČSŽ V BORU
V letošním roce jsme začali svoji činnost oslavou
MDŽ (11. 3. 2019) v pizzerii u Chvátalů. Akce se zúčastnilo 30 žen. Pohoštění nám připravila paní Chvátalová,
které děkujeme za chutné pohoštění.
Dne 5. 4. 2019 shlédlo několik žen představení „Zácpa“ od A. Procházky v Plzni. V sobotu 11. 5. 2019
pořádala MŠ Borská Bor zájezd do bazénu do Weidenu.
Naše ženy se také zúčastnily této akce.
Dne 14. 5. 2019 jsme společně oslavili „Den matek“.
Při opékání vuřtů nám na kytaru zahrál pan Svoboda, kterému moc děkujeme a též i ženám, které se akce
zúčastnily i přes nepříznivé počasí.
Další akce nás ještě čekají např. návštěva kina na některou veselohru nebo
účast na soutěži o nejlepší cukrářský výrobek na akci
„Slavnosti jablek a medu“. Připravujeme v rámci Evropského dne obětí kriminality přednášku, kterou nabízí „Bílý
kruh bezpečí“, či předvánoční členskou schůzi.
ZOČSŽ tímto děkuje zastupitelům města za dotaci na
činnost, bez níž by naše organizace nemohla některé své
akce uskutečnit.
Za ZOČSŽ Alena Tůšová
.
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Pečujete dlouhodobě o někoho blízkého a ztrácíte sílu,
energii a motivaci? Pomoc je tady.

www.alfahs.cz,
e-mail: konzultace@alfabet.cz
telefon: 722 913 784 - Slávka Štokingerová
Borský zpravodaj 3/2019 vychází 1. 6. 2019
Redakce a příjem inzerce:
Kancelář Správy zámku Bor, Plzeňská 259, 348 02 Bor
tel. 374 789198, 604 203720, e-mail: zamek@mubor.cz
Vedoucí redaktorka: Ing. Galina Marianna Kortanová
Výtisk: 1000 ks
Evidenční číslo: MK ČR E 15713
Vydavatel: Městský úřad Bor, nám. Republiky 1, 348 02 Bor
TISK: Liebl Print Planá, www.lieblprint.cz.
Další vydání: 1. 8. 2019. Uzávěrka příspěvků: 15. 7. 2019.

Stavební a zednické práce,
interiéry, dlažby, obklady
Jiří Havel, Stráž 112
Tel. 603 704 435
e-mail: haveljiri70@email.cz

